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(Соңы 14-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 4 қазан           №137             Астана қаласы

Ашық деректердің интернет-порталында 
орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекіту туралы

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 
9-бабының 15) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық 
деректер тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің Əкімшілік 
департаменті Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап кейін күнтізбелік он күн ішінде осы 

бұйрықтың көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне енгізуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 
көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің 
интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық 
қоғам министрлігінің жауапты хатшысы М. А. Əзілхановқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Дін істері жəне
азаматтық қоғам министрі Н.ЕРМЕКБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпрат жəне 
коммуникациялар министрі _________________Д.Абаев
2017 жылғы 9 қазан

Қазақстан Республикасының Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрінің 2017 жылғы 4 қазандағы № 137 бұйрығымен бекітілген

Ашық деректердің интернет-порталында орналыстырылған ашық деректер тізбесі

Р/с
№

Ашық 
деректер жинағының 

атауы
Жаңарту 
кезеңі

Ұсыну 
мерзімі

Дереккөз (ашық 
деректер ин-
тернет-пор-
талы АЖО 

арқылы немесе 
мемлекеттік 

органдардыңAPI 
жүйесі арқылы)

Жауапты 
құрылым-
дылық 
бөлімше

1. Ведомствалық 
ұйымдардың тізбесі

Қажет-
тілігіне 
қарай

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Персоналды 
басқару 
қызметі 

Азаматтық 
қоғам істері 
комитеті

Дін істері 
комитеті

2. Министрліктің құрылымы Қажет-
тілігіне 
қарай

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Персоналды 
басқару 
қызметі

3. Тіркелген діни 
бірлестіктердің тізбесі

Тоқсан 
сайын 
жəне 
Қажет-
тілігіне 
қарай

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

4. Діни білім беру 
ұйымдардың тізбесі

Тоқсан 
сайын 
жəне 
Қажет-
тілігіне 
қарай

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

5. Жастар ұйымдарының 
тізібесі

Жыл 
сайын 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Жастар 
саясаты 

департаменті

6. Үкіметтік емес ұйымдар 
туралы жалпы ақпарат

Тоқсан 
сайын 
жəне 
Қажет-
тілігіне 
қарай

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Азаматтық 
қоғам істері 
комитеті

7. Қоғамдық кеңестердің 
құрамы

Тоқсан 
сайын 
жəне 
Қажет-
тілігіне 
қарай

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Əкімшілік 
департаменті

8. ҚР ДІАҚМ басшылық 
атына Қазақстан 
Республикасы азамат-
тарынан келіп түскен 
өтініштер бойынша 
статистикалық деректер

Тоқсан 
сайын 
жəне 
Қажет-
тілігіне 
қарай

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Əкімшілік 
департаменті

9. ҚР ДІАҚМ 
басшыларының азамат-
тарды қабылдау кестесі

Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Əкімшілік 
департаменті

10. ҚР ДІАҚМ-нің рұқсаттар 
мен хабарландыру-
лардың тізілімі

Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

11. ҚР ДІАҚМ-нің 
мемлекеттік 
қызметтерінің тізбесі

Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

12. Халықтың өзекті мəселе-
лерін талқылау мəселе-
лері бойынша азаматтық 
сектордың өкілдерімен 
орталық жəне жергілікті 
мемлекеттік органдар 
басшыларының жиі кез-
десу кестесі

Қажет-
тілігіне 
қарай 

1 рет жарты 
жылдықта, 
есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 25 
күніне дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Азаматтық 
қоғам істері 
комитеті

13. Діни субъектілердің саны Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

14. Миссионерлер бойынша 
статистика

Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

15. Діни бірлестіктер бойын-
ша статистика

Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

16. Елімізде діни жағдай бой-
ынша статистика

Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

17. Рұқсат етілген діни 
əдебиеттердің, діни 
мақсаттағы заттардың 
тізімі

Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

18. Дінтану сараптамасын 
өткізу нəтижелері

Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

19. Қазақстан Республикасы 
аумағында шетелдік діни 
бірлестіктердің тізбесі

Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Дін істері 
комитеті

20. Мемлекеттік жастар 
сая саты облысындағы 
жастар ұйымдарымен 
өзара іс-қимылды жəне 
ынтымастықты жүзеге 
асыру бойынша іс-
шаралар

Қажет-
тілігіне 
қарай 

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Департамент 
молодежной 
политики

21. Ішкі саясаттың тұрақты -
лығын нығай туға бағыт-
талған халық аралық, 
республикалық іс-шара-
лардың, акциялар мен 
байқаулардың тізбесі

Қажет-
тілігіне 
қарай 

жылына 1 рет, 
25-ақпанға 
таман

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Азаматтық 
қоғам істері 
комитеті

22. Үкіметтік емес ұйымдар-
дың дерекқорына 
өзінің қызметі туралы 
мəліметтерін ұсын ған 
үкіметтік емес ұйым-
дардың тізбесі

Қажет-
тілігіне 
қарай 

жыл сайын 
2-тоқсан, есепті 
кезеңнен кейінгі 
1 күніне дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Азаматтық 
қоғам істері 
комитеті

23. Мемлекеттік əлеуметтік 
тапсырысты іске асыру 
мониторингі

Қажет-
тілігіне 
қарай 

жылына 1 рет, 
25-ақпанға 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Азаматтық 
қоғам істері 
комитеті

24. Үкіметтік емес 
ұйымдардың гранттық 
қаржыландыру жоспары

Қажет-
тілігіне 
қарай 

жылына 1 рет, 
25-қаңтарға 
таман

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Азаматтық 
қоғам істері 
комитеті

25. Үкіметтік емес ұйым да-
рына арналған сый лық-
ақы лауреаттарының 
тізімі

Қажет-
тілігіне 
қарай 

жылына 1 рет, 
20-желтоқсанға 
таман

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Азаматтық 
қоғам істері 
комитеті

26. ҚР ДІАҚМ-де бос ла-
уазымдар туралы 
мəліметтер

Тоқсан 
сайын 
жəне 
Қажет-
тілігіне 
қарай

есепті кезеңнен 
кейінгі келесі 
айдың 5 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порта-
лы АЖО арқылы

Персоналды 
бақару 
қызметі

27. ҚР ДІАҚМ қызметін 
реттейтін нормативтік-
құқықтық актілер тізімі

Келіп 
түсуіне 
қарай

Жарты жылда 
бір рет

Ашық дерек-
тер интернет-
порталының 

АЖО

Əкімшілік
департаменті

Ескертпе: аббревиатурлардың толық жазылуы:
ДІАҚМ – Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі
АЖО – Ашық деректер интернет-порталы;
API - Application Programming Interface.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15936 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 26 маусым             №386            Астана қаласы 

«Жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік 
кәсіпорындардың, мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй 

комиссиялары туралы үлгі ережені бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі 

төрағасының 2012 жылғы 7 маусымдағы № 237 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік кəсіпорындардың, мемлекеттік 
мекемелердің тұрғын үй комиссиялары туралы үлгі ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 
2012 жылғы 7 маусымдағы № 237 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 7785 болып тіркелген, 2012 жылғы 28 тамызда «Егемен Қазақстан» газетінде № 
540-545 (27618) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік кəсіпорын-
дардың, мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй комиссиялары туралы үлгі ережеде:

3, 4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Тұрғын үй комиссиясы тақ санды кемінде бес адамнан (орталық мемлекеттік органдар-

да кемінде жеті), оның ішінде кəсіподақ ұйымының өкілдерінен (болған жағдайда), уəкілетті 
органның өкілдерінен жəне тұрғын үй комиссиясының хатшысынан қалыптастырылады.

4. Тұрғын үй комиссиясының құрамына мыналар кіреді:
уəкілетті органның бірінші басшысы (орталық мемлекеттік органдарды қоспағанда);
жауапты хатшы немесе «Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органының жауап-

ты хатшысының мəртебесі мен өкілеттіктері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2007 жылғы 27 шілдедегі № 372 Жарлығының 3-тармағына сəйкес (бұдан əрі – Жарлық) оның 
міндетін атқарушы тұлға (орталық мемлекеттік органдарда);

аппарат басшысы немесе уəкілетті органның бірінші басшысының орынбасарлары (жау-
апты хатшы лауазымы енгізілмеген орталық мемлекеттік органдарда);

заң қызметінің басшысы (болған жағдайда);
қаржы қызметінің басшысы;   кадр қызметінің басшысы;
Тұрғын үй комиссиясының хатшысы;
үштен аспайтын кəсіподақ ұйымының өкілдері (болған жағдайда);
уəкілетті органның өкілдері.

5. Тұрғын үй комиссиясын уəкілетті органның бірінші басшысы басқарады.
Орталық мемлекеттік органдарда Тұрғын үй комисси ясын жауапты хатшы немесе 

Жарлықтың 3-тармағына сəйкес оның міндетін атқарушы тұлға басқарады.
Жауапты хатшы лауазымы енгізілмеген орталық мемлекеттік органдарда Тұрғын үй ко-

миссиясын аппарат басшысы немесе уəкілетті органның бірінші басшысының орынбасары 
басқарады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Тұрғын үй комиссиясы, отырысты қажеттілігіне қарай өткізетін орталық мемлекеттік 

органдарды қоспағанда, отырысты айына кемінде бір рет өткізеді.»;
9-тармақ алынып тасталсын;
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Тұрғын үй комиссиясы хатшысының дауыс беру құқығы жоқ.»;
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Тұрғын үй комиссиясының шешімі, егер оны қатысып отырған мүшелердің үштен 

екісі қабылдаса, заңды.».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық істері 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 жəне электрондық түрдегі көшірмесін 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 тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
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

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15383 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 26 маусым            №387           Астана қаласы 

Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 

бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Респуб-
ликасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Мыналар:
1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес «Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы 

шарттың есептік жазбасы туралы үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті заңнамамен белгіленген тəртіпте:

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 бірінші ресми жарияланған күнінен кейін жиырма бір күнтізбелік күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі ____________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 28 маусым 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 26 маусымдағы №387 бұйрығына 1-қосымша

«Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан 

əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың 

жəне облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – жұмыс 

күндері 10 (он) күн;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқcат етілетін барынша ұзақ уақыты – 15 

(он бес) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін барынша ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 

9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес белгіленген мерзімде құжаттардың толық топтама-
сын ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттар ұсынған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті одан əрі қараудан бас тартады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 1-қосымшасына сəйкес үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру немесе 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап беру.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, сағат 13.00-ден 14.00, 
14:30-ге дейін түскі үзіліспен, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 8.30, 9.00-ден 18:00, 18.30-
ға дейін көрсетіледі.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.00, 14-30-ға дейін түскі үзіліспен 09.00-дан 17.30-ге дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызметті көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетеді.

9. Көрсетілетін қызметті алушыға (не уəкілетті өкілі: құзыретін растайтын құжат бойынша 
заңды тұлға; нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) қызметті берушіге 
өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажет құжаттар тізбесі:

1) екінші деңгейдегі банктің жобаға қатысуы тəсілімен тұрғын үй құрылысына үлестік 
қатысуды ұйымдастыру кезінде:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру туралы өтінішті;

құрылыс салушының республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы құрылыста 
жалпы алаңы кемінде он сегіз мың шаршы метр жəне өзге де əкімшілік-аумақтық бірліктердегі 
құрылыста кемінде тоғыз мың шаршы метр тұрғын үйлер (тұрғын ғимараттар) құрылысының 
объектілерін өткізу, оның ішінде тапсырыс беруші, мердігер (бас мердігер) ретінде жиынтығында 
кемінде үш жыл тəжірибесін растайтын пайдалануға енгізу актісі. 

мемлекет берген уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығымен немесе меншік 
құқығымен тиесілі жер учаскесіне арналған акті;

кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысымен тұрғын үй (тұрғын ғимарат) 
құрылысы жобасының жобалау-сметалық құжаттамасы;

2) тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) қаңқасы тұрғызылғаннан кейін үлескерлердің ақшасын 
тарту тəсілімен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды ұйымдастыру. 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру туралы өтінішті;

салынған объектілердің тəжірибесін растайтын объектіні пайдалануға қабылдау соңғы 
бес жыл бойы, оның ішінде тапсырыс беруші, мердігер (бас мердігер) ретінде республикалық 
маңызы бар қалалардағы, астанадағы құрылыс кезінде жиынтығында жалпы алаңы кемінде 
алпыс мың шаршы метр жəне өзге де əкімшілік-аумақтық бірліктердегі құрылыс кезінде кемінде 
отыз мың шаршы метр тұрғын үйлерді (тұрғын ғимараттарды) Қазақстан Республикасының 
аумағында салуға жəне пайдалануға енгізу акті. Бұл ретте құрылыс салушының еншілес 
мекемелерінің жиынтық тəжірибесі есепке алынады.

мемлекет берген уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығымен немесе меншік 
құқығымен тиесілі жер учаскесіне арналған акті;

кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысымен тұрғын үй (тұрғын ғимарат) 
құрылысы жобасының жобалау-сметалық құжаттамасы;

инжинирингтік компанияның есебімен расталған тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) 
қаңқасының аяқталған құрылысының болуы;

инжинирингтік компаниямен шарт.
 Көрсетілген құжаттармен бiрге көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге 

олардың көшiрмелерiн ұсынады. Салыстырып тексеруден кейiн құжаттардың түпнұсқалары 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

10. Мыналар мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады:
1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 

құжаттардың жəне (немесе) ондағы деректердің (мəліметтердің) анық емес екенінің анықталуы;
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 

ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің «Үлескерлердің 
ақшасын тартуға рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2016 жылғы 29 шілдедегі № 352 бұйрығында (нормативтік құқықтық 
актілерінің тізілімінде № 14188 тіркелген) белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызмет алушыға қатысты белгіленген мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алуды талап ететін қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу туралы заңды 
күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы.

3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 
арқылы қолма-қол қабылданады.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі жəне 
орны көрсетіле отырып, шағымды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) оның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушіге келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны 
тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қарау нəтижелері 
туралы уəждемелі жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта байланысы арқылы жіберіледі 
не болмаса қызмет берушіге қолма қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағым бере алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 
(он бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып
қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары www.mid.gov.kz интернет-
ресурсында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы мемлекеттік қызметті көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары 
www.mid.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: (1414).

«Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан
(Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы бар

көрсетілетін қызметті берушінің бланкісі)
Үлескерлердің ақшасын тартуға

№ ___ рұқсат
________________              20__ ж. «___» _________
 (мекенжайы)

Осы рұқсат
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (жер учаскесінің кадастрлық нөмірі, орналасқан жері)
бойынша орналасқан, ауданы ______________, _________қабатты тұрғын үй
(тұрғын ғимарат) салу үшін___________________________________________
____________________________________________________________________ 
 (құрылыс салушы жəне уəкілетті компанияның толық атауы, 
  бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)
үлескерлердің ақшасын тартуға берілді.
Жобалау-сметалық құжаттамаға сəйкес объектіні пайдалануға беру мерзімі 
20__ жылғы «___» _________.
 Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат объектіні пайдалануға беру мерзіміне дейін заңды 

күшінде болады.
Əкім (Əкімнің орынбасары)
______________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
Мөрдің орны (болған жағдайда)

  «Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан
_____________________________________

(жергілікті атқарушы органның атауы)
əкімі___________________________________

 (тегі, аты, əкесінің аты) (болған жағдайда)

Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру туралы өтініш
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), жеке тұлғаны куəландыратын құжаттың 
деректемелері, байланыс телефоны, заңды тұлғаның атынан əрекет ететін жеке тұлға – 

өтініш берушінің мекенжайы) 
________________________________________________________________________________ 

(заңды тұлғаның атынан осы өтінішті беруге өтініш берушінің өкілеттіктерін растайтын, 
________________________________________________________________________________ 

нотариалды немесе өзге жолмен куəландырылған құжатқа сілтеме) 
________________________________________________________________________________ 

(өтініш берушінің жұмыс орны жəне лауазымы,
________________________________________________________________________________ 

тұрғылықты жері, заңды мекенжайы)
________________________________________________________________________________ 

(орналасқан жері, жер учаскесінің кадастрлық нөмірі)

бойынша орналасқан, ауданы ___________, __________қабатты тұрғын үй (тұрғын ғимарат) 
салу үшін үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беруіңізді сұраймыз.

 Жобалау-сметалық құжаттамаға сəйкес объектіні пайдалануға беру мерзімі 20__ жылғы 
«___» _______.

 Өтініш берушілер мен осы өтінішті берген заңды тұлғаның бірінші басшылары өтінішке 
қоса берілген құжаттардың шынайылығына, сондай-ақ осы өтінішті қарауға байланысты сұрау 
салынатын ақпараттың жергілікті атқарушы органға уақтылы ұсынылуына толық жауап береді.

Қосымша (жіберілетін құжаттардың атауы жазылған тізілімді, даналар санын жəне олардың 
əрқайсысының парақ санын көрсету керек):

 __________________________________
 (Құрылыс салушының қолы, күні)
 _________________________________
 (Уəкілетті компанияның қолы, күні)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 26 маусымдағы №387 бұйрығына 2-қосымша

«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы туралы 
үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы туралы үзінді 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың 

жəне облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – жұмыс 

күндері 6 (алты) күн;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқcат етілетін барынша ұзақ уақыты – 15 

(он бес) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін барынша ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 

9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес белгіленген мерзімде құжаттардың толық топтамасын 
ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттар ұсынған көрсетілетін қызметті 
беруші өтінішті одан əрі қараудан бас тартады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 1-қосымшасына сəйкес тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың 
есептік жазбасы туралы үзінді беру немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап беру.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, сағат 13.00-ден 14.00, 
14:30-ге дейін түскі үзіліспен, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 8.30, 9.00-ден 18:00, 18.30-
ға дейін көрсетіледі.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.00, 14-30-ға дейін түскі үзіліспен 09.00-дан 17.30-ге дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызметті көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі алдын ала жазылусыз 
жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетеді.9. Көрсетілетін қызметті 
алушыға (не уəкілетті өкілі: құзыретін растайтын құжат бойынша заңды тұлға; нотариалды 
куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) қызметті берушіге өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажет құжаттар тізбесі:

1) Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес шартқа(-тарға) 
өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу туралы шартты / қосымша келісімді талап ету 
құқықтарын басқаға беру туралы шартты есепке қою / шартты есептен шығару туралы өтініш;

2) Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорының тұрғын үй құрылысына кепілдік беруі 
туралы шартты немесе жергілікті атқарушы органның үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат 
беру туралы шешімі;

3) Шарттың, Шартқа қосымша келісімнің (болған жағдайда) түпнұсқасы.
10. Мыналар мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады:
1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 

құжаттардың жəне (немесе) ондағы деректердің (мəліметтердің) анық емес екенінің анықталуы;
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 

ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің «Жергілікті 
атқарушы органдардың тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттарды, сондай-ақ 
олар бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру туралы шарттарды есепке алуды жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 
жылғы 30 қыркүйектегі № 434 бұйрығында (нормативтік құқықтық актілерінің тізілімінде № 
14311 тіркелген) белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызмет алушыға қатысты белгіленген мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алуды талап ететін қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу туралы заңды 
күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы.

3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 
арқылы қолма-қол қабылданады.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі жəне 
орны көрсетіле отырып, шағымды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) оның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушіге келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны 
тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қарау нəтижелері 
туралы уəждемелі жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта байланысы арқылы жіберіледі 
не болмаса қызмет берушіге қолма қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағым бере алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 
(он бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қыз метті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып
қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары www.mid.gov.kz интернет-
ресурсында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы мемлекеттік қызметті көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары 
www.mid.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: (1414).

«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы туралы 
үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан

Шартты (-тарды)/шартқа өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу туралы 
қосымша келісімді есепке қою туралы/шартты есептен шығару туралы үзінді

Құрылыс салушы жəне 
уəкілетті компания 
туралы мəліметтер 

(мемлекеттік тіркеу ту-
ралы куəлік жəне заңды/

нақты мекенжайы) 

Құрылыс объектісі 
туралы мəліметтер 

(орналасқан 
жері, объектінің 

техникалық сипат-
тамасы)

Құрылысты 
бастау жəне 
аяқтау мерзімі 

туралы 
мəліметтер 

Тұрғын үй құрылысына 
кепілдік беру қорымен 

жасалған шарт/ Үлескердің 
ақшасын тартуға жергілікті 

атқарушы органның 
рұқсаты 

1 2 3 4 
Кестенің жалғасы

Тұрғын үй 
құрылысына 

үлестік 
қатысу тура-
лы шарттың 
нөмірі жəне 

күні 

Үлескер туралы 
мəліметтер (Т.А.Ə. 
(болған жағдайда) 
төлқұжат, жеке 
куəлік деректері) 

Үлескердің 
үлесі туралы 

мəліметтер (үй-
жайдың түрі, 

алаңы, қабаты, 
пəтер нөмірі 
жəне т.б.) 

Шарт бойынша 
құқықтарды басқаға 
беру туралы шартқа 

өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу 
туралы мəліметтер 
(нөмірі жəне күні) 

Шартты 
бұзу/ есеп-
тен шығару 

(нөмірі, 
күні жəне 

негіздемесі)
 

5 6 7 8 9 
 «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы туралы 

үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша
нысан

Əкімі
(көрсетілетін қызметті берушінің атауы)

_____________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)

_____________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы,

____________________________________________
заңды тұлғаның атынан əрекет ететін 

жеке тұлғаның Т.А.Ə.)
____________________________________________

(жеке тұлғаны куəландыратын
____________________________________________

құжат деректемелері
____________________________________________

байланыс телефоны, мекенжайы)

Шартқа(-тарға) өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу туралы шартты 
қосымша келісімді / талап ету құқықтарын басқаға беру туралы шартты есепке қою / 

шартты есептен шығару туралы
ӨТІНІШ

 
Ұсынылған құжаттардың негізінде Сізді тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы 

шарттарды есепке алу журналына жазба енгізіп, тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу тура-
лы шартты/шартқа өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу туралы қосымша келісімді/
талап ету құқықтарын басқаға беру туралы шартты есепке алуды/шартты есептен шығаруды 
сұраймыз (қажеттісін таңдау).

Уəкілетті компанияның атауы
_________________ /_______________________________/20____ ж. «_____» ____________
          Қолы                  уəкілетті өкілдің Т.А.Ə. (болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15398 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 26 маусым            №394              Астана қаласы 

«Өнеркәсіптік қауіпсіздікті декларациялайтын заңды 
тұлғалардың басшылары, сондай-ақ аталған заңды 

тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссиялары мүшелерінің білімін тексеру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республика сының Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Өнеркəсіптік қауіпсіздікті декларациялайтын заңды тұлғалардың 
басшылары, сондай-ақ аталған заңды тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан комис-
сиялары мүшелерінің білімін тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлiгiнiң Индустриялық даму 
жəне өнеркəсiптiк қауiпсiздiк комитетi: 

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 жіберілуін;

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 оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі ____________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 5 шілде 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң
2017 жылғы 26 маусымдағы №394 бұйрығымен бекітілген

«Өнеркəсіптік қауіпсіздікті декларациялайтын заңды тұлғалардың басшылары, 
сондай-ақ аталған заңды тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссияла-

ры мүшелерінің білімін тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Өнеркəсіптік қауіпсіздікті декларациялайтын заңды тұлғалардың басшылары, сондай-
ақ аталған заңды тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиялары мүшелерінің 
білімін тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрлік жəне Министрліктің Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздікті комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдау жəне нəтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі жəне оның аумақтық департаменттері арқылы жүзеге асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап – 15 

(он бес) жұмыс күні; 
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген барынша ұзақ уақыты – 20 

(жиырма) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін барынша ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны қағаз түрінде. 
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-

тының 1 жəне 2-қосымшаларына сəйкес нысан бойынша хаттама мен куəлік. 
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі — корсетілетін қызметті алушы) тегін 

көрсетіледі. 
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі асқа үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру сағат 9.00-ден 
17.30-ға дейін, түскі асқа үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз 
кезек тəртібімен көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның уəкілетті өкілі) жүгінген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

емтихан тапсырушы адамдардың тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), лауазымдарын 
көрсете отырып, еркін нысанда жазылған өтініш;

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішті тапсырған кезде (қолма-қол не пошта байланысы 
арқылы) - өтініштің көшірмесінде қабылдау күні мен уақыты көрсетіле отырып, көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгі қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын 
растау болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
10. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында 
көрсетілген мекенжай бойынша, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1 ме-
кенжай бойынша Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңселері арқылы қолма-қол тапсырылады.

Шағымның көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде шағымды 
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны 
көрсетіле отырып тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын рас-
тау болып табылады.

 Шағымның тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне тіркеу күні шағымның екінші данасында не-
месе шағымға ілеспе хатта қойылады) қолма-қол да, пошта арқылы да келіп түскен шағымның 
кеңседе қабылдануын растау болып табылады.

Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта 
байланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің кеңселерінде қолма-қол 
беріледі.

Шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 

Заңды тұлғаның шағымында – оның атауы, пошта мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні 
көрсетіледі. Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуіне болады.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің ерекшеліктерін ескере отырып, 
қойылатын өзге талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін орындардың мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің мынадай интернет-ресурстарда орналастырылған – www.mid.gov.kz; www.comprom.
mid.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі; 

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 
жөніндегі ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметінің 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде Мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі мəселелері 
Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің байланыс телефоны: 8 (7172) 75-45-31, 
мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының бай-
ланыс телефоны: 1414.

«Өнеркəсіптік қауіпсіздікті декларациялайтын заңды тұлғалардың басшылары, 
сондай-ақ аталған заңды тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссия-
лары мүшелерінің білімін тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі стандартына 

1-қосымша 
 ХАТТАМА № ____

 ________________________________
 заңды тұлғаның атауы

«____» _______20__ жыл                         _________________

Мына құрамдағы комиссия:
Төраға: ___________________________________________________________
Комиссия мүшелері:_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Қазақстан Республикасының Заңдарында жəне нормативтік құқықтық актілерінде 

белгіленген өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптары көлемінде білімдеріне тексеру жүргізді: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

№ 
№ 
р/с

Тегі, аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда)

Лауазымы Білімі Комиссия қорытындысы 
(тапсырды, тапсырмады)

1.
2.
3.
Комиссия төрағасы  _________________________________________
   (қолы, тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
Комиссия мүшелері  __________________________________
   __________________________________
   __________________________________

«Өнеркəсіптік қауіпсіздікті декларациялайтын заңды тұлғалардың басшылары, 
сондай-ақ аталған заңды тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссия-
лары мүшелерінің білімін тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі стандартына 

2-қосымша 

 1. Куəлік мұқабасы қатты;    2. Куəлік өлшемі - 204 х 65 мм;    3. Фото - 3х4;
 4. Білімін қайта тексеру жөніңдегі қосымша беттер - 4 парақ.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15449 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 26 маусым             №385            Астана қаласы 

«Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға 
рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 қазандағы № 1024 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 30 қазандағы № 1024 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12511 болып тіркелген, 2015 жылғы 31 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру 
қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиация 
комитеті заңнамамен белгіленген тəртіпте:

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 тіркелгеннен 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 жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  Инвестициялар
жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
 Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрі
_________________ Б. Сұлтанов _________________ Т. Сүлейменов 
2017 жылғы 29 маусым  2017 жылғы 19 шілде

 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 26 маусымдағы №385 бұйрығына қосымша

 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 30 қазандағы № 1024 бұйрығымен бекітілген

Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидалары (бұдан əрі – 
осы Қағидалар) «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі 



14  17 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 

туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 14-
бабы 1-тармағының 41-32) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне авиациялық жұмыстарға 
рұқсат беру тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куəлік (бұдан əрі – куəлік) – 

авиациялық жұмыстарға рұқсат беруді куəландыратын, азаматтық авиация саласындағы 
уəкілетті органмен берілген құжат;

2) азаматтық авиация саласындағы уəкiлеттi орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) – Қазақстан 
Республикасының əуе кеңiстiгiн пайдалану жəне азаматтық жəне эксперименттiк авиация 
қызметi саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

3) пайдаланушы – азаматтық əуе кемелерін пайдаланумен айналысатын немесе осы са-
лада өз қызметтерін ұсынатын жеке немесе заңды тұлға.

3. Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беруді (бұдан əрі – сертификаттық 
талаптар) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 153 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11459 болып тіркелген) бекітілген азаматтық əуе кемелерін 
пайдаланушыларға қойылатын сертификаттық талаптарына пайдаланушы сəйкес болған 
жағдайда уəкілетті орган жүзеге асырады.

4. Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат алуға өтінімнің жалпы қарау мерзімі 
өтініш берушінің оны берген сəтінен бастап 45 (қырық бес) жұмыс күнінен аспауы тиіс.

5. Бастапқы жəне кезекті сертификаттау кезінде, куəлік мерзімсіз болып табылатын жеңіл 
жəне аса жеңіл авиация пайдаланушыларын қоспағанда, олар үшін мерзімсіз болып табыла-
тын куəлік үш жыл мерзімге беріледі. 

Куəлік басқа тұлғаға берілуге жатпайды.
6. Авиациялық жұмыстарды орындайтын пайдаланушыны сертификаттағаны үшін «Салық 

жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының кодексінде айқындалған тəртіпте жəне мөлшерде алым алынады.

2-тарау. Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру тəртібі
1-параграф. Өтінім мен құжаттарды беру

7. Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға бастапқы рұқсатты алу үшін, өтініш беруші 
ұшуды орындауды бастаудың жоспарланған күніне дейін 45 (қырық бес) жұмыс күн  бұрын жəне 
осы Қағидалардың 2-қосымшасына (бұдан əрі - өтінім) сəйкес Пайдаланушыны авиациялық 
жұмыстарға рұқсат алуға өтінімге қоса берілетін құжаттардың тізбесіне сəйкес талап етілген 
құжаттардың топтамасы бар осы Қағидалардың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
уəкілетті органға жүгінеді.

8. Авиациялық жұмыстарға кезекті рұқсат алу үшін пайдаланушы куəліктің қолданылу 
мерзімі аяқталғанға дейін 45 (қырық бес) жұмыс күнінен кем емес осы Қағидаларға жоғарыда 
көрсетілген қосымшаларға сəйкес құжаттармен өтінімді береді.

2-параграф. Құжаттаманы тексеру жəне шешім қабылдау
9. Уəкілетті орган өтінім беруші ұсынған құжаттарды осы Қағидалардың  сəйкестігіне 20 

(жиырма) жұмыс күні ішінде қарайды.
10. Қарау қорытындылары бойынша:
өтінімге қоса берілген құжаттар осы Қағидалардың 7 жəне 8-тармақтарының талаптарына 

сəйкес болған жағдайда уəкілетті орган осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан түрінде 
өтінім бойынша сертификаттық зерттеп-қарауды жүргізу туралы шешім қабылдайды;

өтінімге қоса берілген құжаттар осы Қағидалардың 7 жəне 8-тармақтарының талаптары-
на сəйкессіздік болған жағдайда, қайтару себептері көрсетіліп, өтінім мен құжаттар қайтаруға 
жатады.

3-параграф. Сертификаттық зерттеп-қарау
11. Өтінім мен құжаттар сəйкес келген жағдайда, уəкілетті орган 4 (төрт) жұмыс күні ішінде 

сертификаттық зерттеп-қарауды жүргізу үшін комиссияны (бұдан əрі - Комиссия) құрады, оның 
құрамына функцияларына ұшуды пайдалану, əуе кемелерінің ұшуға жарамдылығы, авиациялық 
қауіпсіздігі жəне авиациялық персоналға куəліктер беруді ұйымдастыру жəне медицина бой-
ынша мəселелері жататын мемлекеттік авиация инспекторлары кіреді.

12. Комиссия 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде, уəкілетті орган мемлекеттік авиация инспекторла-
ры үшін əзірлеген нұсқаушы материалды пайдалана отырып, пайдаланушылар мен азаматтық 
авиация ұйымдарына қойылатын сертификаттау талаптарының сəйкестігіне сертификаттық 
тексеруді жүзеге асырады.

13. Ұшуды жəне жердегі қызметтерді тексеріп қарау қойылған міндеттерді шешу үшін ави-
ация персоналының, жердегі құралдардың жəне жабдықтардың əзірлік дəрежесінің сəйкестігін 
айқындау мақсатында жүргізіледі.

14. Сертификаттық зерттеп-қараудың нəтижелері бойынша өтініш беруші объектілерінің 
нақты жай-күйі, ұсынымдары жəне пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру 
мүмкіндігі (мүмкіндігі жоқ) туралы қорытындылары көрсетіле отырып, осы Қағидалардың 
4-қосымшасына сəйкес нысаны бойынша сертификаттық тексеру актісі екі данада жасалады. 
Актіге Комиссияның мүшелері қол қояды жəне танысу үшін өтініш берушіге беріледі.

15. Сертификаттық зерттеп-қарау кезінде анықталған сертификаттау талаптарына 
сəйкессіздіктер үш санатқа бөлінеді: 

1) 1-санат – қызметті жүзеге асыруға кедергі келтірмейтін жəне өндірісті жетілдіру кезінде 
жоюға жататын сертификаттау талаптарына сəйкессіздіктер;

2) 2-санат – уəкілетті органмен келісілген мерзімде оларды жойған немесе шектеулер 
енгізілген жағдайда қызметті жүзеге асыруға кедергі келтірмейтін сертификаттау талапта-
рына сəйкессіздіктер;

3) 3-санат – қызметті жүзеге асыруға кедергі келтіретін сертификаттау талаптарына 
сəйкессіздіктер.

1-санаттағы сертификаттау талаптарына сəйкессіздік кезінде түзету іс-қимылдарының 
жоспары талап етілмейді.

Сертификаттық зерттеп-қарау кезінде 2 сертификаттау талаптарына пайдаланушы 
сəйкессіздігі анықталған жағдайда, уəкілетті орган анықталған сəйкессіздікті жою үшін, ол 
анықталған сəттен бастап үш айдан аспайтын мерзім белгілейді.

Өтініш беруші актіге қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күндік мерзімде олар-
ды жою жөніндегі түзету іс-қимылдарының жоспарын (бұдан əрі – жоспар) ұсынады. Өтініш 
беруші ұсынған анықталған сəйкессіздікті жою жөніндегі шараларды бағалау негізінде түзету 
іс-қимылдарының жоспарын бекітеді не оны негіздемесімен қоса пысықтауға қайтарады.

Түзету іс-қимылдарының жоспарында көрсетілген мерзімді өтініш беруші өзгерту қажеттігі 
туралы негіздемені ұсынған жағдайда оны уəкілетті орган ұзартады. 

16. Уəкілетті орган өтініш берушінің түзету тексеру өткізу жолымен жоспарда белгіленген 
мерзімдерде іс-қимылдарының жоспарын ұсынуын жəне (немесе) орындауын бақылайды.

Егер өтініш беруші түзету іс-қимылдарының қолайлы жоспарын ұсынбаса немесе уəкілетті 
орган белгілеген мерзімдерде түзету іс-қимылдарын орындамаса, 2-санаттағы сертификат-
тау талаптарына сəйкессіздік 3-санаттағы сертификаттау талаптарына сəйкессіздікке айна-
лады уəкілетті орган авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куəлікті беруден 
бас тартады.

17. 3-санаттағы сертификаттау талаптарына сəйкессіздіктер өтініш берушінің техникалық 
жəне қаржылық мүмкіндіктері негізге алына отырып, адамның өмірі мен денсаулығын, қоршаған 
ортаны қорғауды, ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге өтініш 
берушінің қабілетсіздігімен сипатталады. 

3-санаттағы сертификаттау талаптарына сəйкессіздік кезінде азаматтық авиация 
саласындағы уəкілетті орган куəлік беруден бас тартады не өтініш беруші анықталған 
сəйкессіздіктерді жойған кезге дейін Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне 
авиация қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда 
жəне тəртіппен куəліктің қолданысын шектейді. 

4-параграф. Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру, 
(рұқсат беруден бас тарту)

18. Уəкілетті орган 3 (үш) жұмыс күнді мерзімінде сертификаттық зерттеп-қарау нəтижелері 
бойынша:

осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес, егерде оңды шешімге келсе, куəлікті ресімдеуді 
жəне беруді жүргізеді;

дəлелден бас тарту туралы теріс шешімді өтініш берушіге жібереді.
19. Авиациялық жұмыстарға рұқсат беруден бас тарту негіздері:
1) өтініш берушінің пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат алу үшін ұсынылған 

құжаттардың жəне (немесе) оларда қамтылған деректердің (мəліметтердің) анық емес тігін 
белгілеу;

2) өтініш берушіге қатысты қызметке немесе белгілі бір қызметті алуды талап ететін 
қызметтің жеке түрлеріне тыйым салу туралы соттың заңды күшiне енген шешімі (үкімі) болуы;

3) өтініш берушіге қатысты осы қызмет түрлерін көрсетуге тыйым салатын соттың шешімі 
болуы; 

4) осы Қағидалардың 17-тармағымен көзделген сəйкессіздіктер анықталуы болып табылды.
3-тарау. Авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куəліктің 

қолданылуын тоқтата тұру тəртібі 
20. Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган Заңның 16-3-бабының ережелеріне 

сəйкес, сондай-ақ: 
1) сертификаттау талаптарын орындамаған;
2) міндетті сақтандыру түрлері туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талапта-

рына сəйкес сақтандыруды қамтамасыз етпеген;
3) инспекциялық тексеру кезінде, оның ішінде шет мемлекеттерде тексеру кезінде белгілі 

болған ұшу қауіпсіздігіне əсер ететін бұзушылықтар анықталған жағдайларда; 
4) пайдаланушының жазбаша өтініші болған жағдайларда куəліктің қолданылуын толық 

немесе жартылай шектейді, тоқтата тұрады.
21. Осы Қағидалардың 23-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген 

жағдайларда, уəкілетті орган пайдаланушының анықталған бұзушылықтарды жою сəтіне 
дейін тоқтата тұру себептерін көрсете отырып, пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға 
рұқсаттамасының қолданылуын тоқтата тұрады.

Егер пайдаланушы жоспармен белгіленген мерзімде пайдаланушыны авиациялық 
жұмыстарға рұқсаттамасының қолданылуын тоқтата тұруға əкелген бұзушылықтарды жой-
маса, уəкілетті орган пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсаттаманы қайтарып 
алады. Пайдаланушыны куəлік қайтарып алу кезінде пайдаланушы уəкілетті органға куəлік 
қайтарып алу туралы хабарламаны алған сəттен бастап куəліктің түпнұсқасын 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде қайтарады.

Куəлік, оның қолданысын тоқтата тұру жағдайда, қолданылуын қайта қалпына келтіруді, 
уəкілетті орган, пайдаланушының белгіленген мерзімдерде жоспарды орындау жəне тексеру 
жүргізгеннен кейін жүзеге асырады.

22. Куəліктің қолданысын қалпына келтіру немесе қалпына келтіруден бас тарту жөніндегі 
шешімді уəкілетті орган тексеру аяқталған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні мерзімінде 
пайдаланушыға жазбаша нысанда хабарлайды.

23 Куəліктің қолданысы тоқтатыла тұрған немесе ол қайтарылып алынған жағдайда 
уəкілетті орган қабылданған шешім туралы 3 (үш) жұмыс күні ішінде пайдаланушыны жəне 
əуе қозғалысына қызмет көрсету органын хабардар етеді.

4-тарау. Қорытынды ережелер
24. Куəлікке өзгерістер:
1) пайдаланушының өтінімі бойынша;
2) пайдаланушыға жүргізілген тексеру нəтижелері бойынша уəкілетті органның шешімі 

бойынша енгізіледі.
25. Пайдаланушының атауы, оның мəртебесі, ведомстволық тиесілілігі өзгерген жағдайда, 

егер олар сертификаттық талаптарға сəйкессіздіктерге əкелсе, куəлікке жəне пайдалану 
ерекшеліктеріне тиісті өзгерістер енгізіледі. Өзгерістер енгізу мерзімі өтінім берілген сəттен 
бастап 10 (он) жұмыс күнін құрайды.

26. Пайдаланушы пайдаланған бір үлгідегі əуе кемелерін меншікке, экипажсыз жалға 
алған жағдайда, пайдаланушы осы Қағидалардың 6-қосымшасына сəйкес нысаны бойынша 
құжаттары бар өтінімді уəкілетті органға жібереді.

Уəкілетті орган өтініш қабылдаған сəттен бастап, 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде 
ұсынылған құжаттарды қарайды жəне куəліктің пайдалану ерекшеліктеріне тиісті өзгерістер 
мен толықтырулар енгізеді.

27. Пайдаланушы бұрын өзі пайдаланбаған басқа үлгідегі əуе кемелерін меншікке, 
экипажсыз жалға алған жағдайда, пайдаланушы осы Қағидалардың 6-қосымшасына сəйкес 
нысаны бойынша құжаттары бар өтінімді уəкілетті органға жібереді.

Уəкілетті орган өтініш қабылдаған күннен бастап, 30 (отыз) жұмыс күні ішінде:
1) ұсынылған құжаттарды қарайды;
2) пайдаланушының өзгерістер енгізілуіне байланысты бөлімдеріне тексеруді жүргізеді, 

оның нəтижелері бойынша куəлікке пайдалану ерекшеліктеріне тиісті өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіледі.

 Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидаларына 1-қосымша 
 

Нысан

Уəкілетті орган басшысына

Өтініш берушінің ЖСН/БСН: _______
Өтініш беруші заңды тұлғаның
немесе жеке тұлғаның банктік
деректемелері: __________________
Өтініш беруші – заңды тұлғаның
орналасқан жері (мекенжайы)
немесе өтініш беруші – жеке тұлғаның 
тұрғылықты жері: _______________
Байланыс телефондары/факсы/
электрондық поштасының мекенжайы,
АФТН коды: ________________

Пайдаланушының авиациялық жұмыстарға рұқсат алуға өтінімі
бастапқы рұқсат беру/кезекті беру

(қажеттінің астын сызу)

1. _____________________________________________________________ 
                 (өтініш берушінің толық атауы)
___________________________ Əуе кемелерінің негізгі орны əуеайлақтарында 
(алаңында) авиациялық жұмыстарды орындауға рұқсат беруді сұраймын.
2. Мəлімделген авиациялық жұмыс түрлері: _________________________
3. Қазақстан Республикасының шегінде немесе одан тыс жерлерде ұшу өңірлері: 
________________________________________________________
4. Жоспарланған ұшуды бастау күні: _______________________________
5. Басқарушы персонал

Лауазымы Тегі аты əкесінің аты (бұдан 
əрі - Т.А.Ə.)., туған жылы, 

телефоны

Тағайындау ту-
ралы бұйрық

Білімі Маманның сер-
тификаттары 
(куəліктері)

6. Командалық-ұшу, нұсқаушы жəне ұшқыштар құрамы

Лауазымы Т.А.Ə. туған 
жылы

Жұмысқа 
қабылдау 
туралы 
бұйрық

Маманның куəлігі 
(медициналық 
қорытынды)

Жалпы 
ұшу

Ұшуды жəне 
авиациялық 
жұмыстарды 

орындауға рұқсат беру

7. Инженерлік-техникалық персонал

Лауазымы Т.А.Ə. Жұмысқа қабылдау 
туралы бұйрық

Маманның 
куəлігі

Жалпы 
жұмыс өтілі

Жұмыстарды орын-
дауға рұқсат беру

8. Əуе кемелері

ƏК типі жəне 
борттық нөмірі

Ұшу жарамдылығы 
сертификатының 
қолданылу мерзімі

Мемлекет, қала жəне 
орналасу əуежайы

Шарт түрі, нөмірі, 
күні жəне қолданылу 

мерзімі

 
9. Өтініш беруші:
сертификаттау рəсімдерін орындауға;
сертификаттық талаптарға жауап беруге;
азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органға ұшудың ұйымдастырылуын, қамтамасыз 

етілуін жəне орындалуын бақылауды жүзеге асыруына мүмкіндік беруге міндеттенеді.
 ____________________________________________________________________ 

Өтініш беруші (Т.А.Ə., қолы)
М.О. (бар болса)

 Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидаларына 2-қосымша

Пайдаланушыға авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған рұқсат 
алуға өтінімге қоса берілетін құжаттардың тізбесі

1. Авиациялық жұмыстарды орындайтын пайдаланушыны сертификаттау үшін алымның 
төленгенін растайтын құжат.

2. Пайдаланушының бірінші басшысы қол қойған қызметтің сертификаттық талаптарға, 
Пайдаланушыны нұсқауының ережелеріне сəйкестігі туралы декларация жəне осы сəйкестікті 
тұрақты түрде қолдап тұру міндеттемесі.

3. Өтініш беруші жарғысының жəне құрылтай шартының көшірмесі.

4. Өтініш берушінің ақпараты, ол мынаны қамтиды:
өтініш беруші қызметінің негізгі орны;
болжамды ұшу түрлері;
ұшу жұмысын ұйымдастыру;
ұшуға жарамдылықты қолдау жүйесі;
ұшуды қамтамасыз ету;
ұшу персоналы мен техникалық персоналдың əзірлігі;
техникалық қызмет көрсету объектілерінің əзірлігі;
əуе кемелерінің əзірлігі.
5. Ұйымдық басқару құрылымы жəне лауазымын, Т.А.Ə., білімін, біліктілігін жəне жұмыс 

тəжірибесін көрсете отырып, жауапты тұлғалар.
6. Мынадай қызметтер басшыларының немесе жауапты тұлғалардың тағайындалғанын 

растайтын құжаттар:
ұшу пайдалану;
ұшу қауіпсіздігі; 
ұшуға жарамдылықты қолдау;
сапаны бақылау;
авиациялық қауіпсіздік;
персоналды даярлау;
ең жоғары сертификатталған ұшу массасы 5700 килограмм жəне одан кем болатын əуе 

кемелерінің пайдаланушысы үшін: 
ұшу пайдалану;
ұшу қауіпсіздігі; 
ұшуға жарамдылықты қолдау;
авиациялық қауіпсіздік.
7. Авиациялық персонал жөніндегі ақпарат.
8. Ұшуды жүргізу жөніндегі нұсқау.
9. Техникалық қызмет көрсетуді реттеу жөніндегі пайдаланушының нұсқауы.
10. Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету бағдарламасы (регламент).
11. Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері туралы заңдарына сəйкес 

пайдаланушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полистерінің 
көшірмелері.

12. Пайдаланушының басшысы бекітетін əуе кемелерін бояу үлгілері мен мəтіндік си-
паттамасы.

13. Пайдаланушының авиациялық қауіпсіздік бағдарламасы;
14. Жұмыс түрлері көрсетілген сыртқы ұйымдармен техникалық қызмет көрсетуге жасалған 

шарттардың тізбесі.
15. Сыртқы ұйымдармен ұшуға жарамдылықты қолдауға жасалған шарттардың тізбесі.
Жоғарыда көрсетілген құжаттардың көшірмелері өтініш берушінің қолымен жəне мөрімен 

(бар болса) куəландырылады.

 Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидаларына 3-қосымша
Нысан

Сертификаттық зерттеп-қарауды жүргізу туралы өтінім бойынша шешім

20__ ж. «___» __________ № _____

Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарды орындауға рұқсат алуға 
____________________________________________________________________

(өтінім берушінің атауы)
өтінімін қарап, сіздер ұсынған құжаттар Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат 
беру қағидаларына сəйкес келетінін хабарлаймыз.
Сертификаттық зерттеп-қарауды жүргізу туралы хабардар етеміз. 

МО                    Уəкілетті органның, 
    не ол уəкілеттік берген лауазымды тұлға 
    ________________ _________________
               (Т.А.Ə.)                    (қолы)

 Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидаларына 4-қосымша 
Нысан

Сертификаттық зерттеп-қарау актісі

 __________________________ 20__ жылғы «___» _______ № _________ 
      (уəкілетті органның атауы)
бұйрығына сəйкес мынадай құрамдағы комиссия:
Төраға: __________________________________________________
   (Т.А.Ə., лауазымы)
Комиссия мүшелері: __________________________________________________ 
  (Т.А.Ə., лауазымы)
                 __________________________________________________
   (Т.А.Ə., лауазымы)
                 __________________________________________________
   (Т.А.Ə., лауазымы)
____________________________________________________ өтініш берушінің 
 (заңды тұлғаның атауы)

Азаматтық əуе кемелерін пайдаланушыларға қойылатын сертификаттық талаптарға 
жəне Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидаларына сəйкестігіне сер-
тификаттау жүргізді.

Қорытынды мəтіні  ___________________________________________________
Төраға:   __________________________________ ______________
    (Т.А.Ə.)   (қолы)
Комиссия мүшелері  __________________________________ ______________ 
   (Т.А.Ə.)    (қолы)
   __________________________________ ______________
    (Т.А.Ə.)     (қолы)
Актімен таныстым:
Жауапты тұлға:  ________________________ ________________________ 
   (Т.А.Ə.)                 (қолы)
 

Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидаларына 5-қосымша 
 Нысан

Авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куəлік

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
_____________________________________________________

Уəкілетті органның атауы
Авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куəлік

№ KАZ – 02/001
Қолданылу мерзімінің 
аяқталу күні:

Пайдаланушының атауы
____________________
Пайдаланушының мекенжайы:
Телефоны:
Факс:
E-mail:

Пайдаланушымен жедел 
байланыс
Байланыс ақпараты:

Осы куəлік пайдаланушыға _______________________________________
                    (пайдаланушының атауы)
қоса беріліп отырған пайдалану ерекшеліктерінде белгіленгендей, Пайдаланушыны 

авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидаларына жəне ұшуды жүргізу нұсқауына сəйкес 
авиациялық жұмыстарды орындауға рұқсат беретіндігін куəландырады.

Инспекциялық бақылауды ________________________ жүзеге асырады.
   (уəкілетті органның атауы)

 МО    Уəкілетті органның басшысы не 
         ол уəкілеттік берген адам 
    ____________ ________________
           (қолы)                (Т.А.Ə.)
Берілген күні: 20__ ж. «___» ___________

  Уəкілетті орган
______________________________________________________________
 (пайдаланушының атауы    № __куəлігі)

Пайдалану ерекшеліктері
(пайдалану талаптары мен шектеулері)

А бөлігі - Жалпы ережелер

1. Осы пайдалану ерекшеліктері Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 20__ жылғы _____ № _______ бұйрығымен бекітілген Пайдаланушыны авиациялық 
жұмыстарға рұқсат беру қағидаларына сəйкес беріледі.

2. Пайдаланушы ұшуды орындауға дайын.
3. Пайдаланушыға мынадай дайындаушылар мен модельдердегі əуе кемелерін авиациялық 

жұмыстарды орындау үшін пайдалануға рұқсат беріледі:

Дайындаушылар Моделі Ең жоғары жүк көтергіштігі мен жолаушы 
сыйымдылығы

1 2 3

1-бағанда əуе кемесін дайындаушы зауыт көрсетіледі;
2-бағанда əуе кемесінің типі жəне мемлекеттік тіркеу нөмірі көрсетіледі;
3-бағанда – тоннадағы немесе килограммдағы көрсеткіші жəне жолаушылар орындарының 

саны көрсетіледі.
_________________________________________  ___________ _________ 
 (уəкілетті органның басшысы,            (қолы)      (Т.А.Ə.) 
 не ол уəкілеттік берген адам)
МО

Берілген күні 20__ ж. «___» __________

Уəкілетті орган
______________________________________________________________
  (пайдаланушының атауы   № __куəлігі)

Пайдалану ерекшеліктері
(пайдалану талаптары мен шектеулері)

В бөлігі – Авиациялық жұмыстарды орындау бойынша рұқсаттар мен шектеулер

Пайдаланушының «_____» əуе кемелері Қазақстан Республикасының (уағдаласушы 
мемлекеттер) қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен ұшу қағидаларына сəйкес 
авиациялық жұмыстарды орындауға дайын.

Ұшуға:
Қазақстан Республикасы аумағы шегінде
Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жерлерде (өңірлер) рұқсат етілді.

Əуе кемесінің типі Авиациялық жұмыс 
түрлері

Ұшу түрлері (ВҰҚ, 
ВҰАҚ, АҰҚ)

Тəулік уақыты

_________________________________________          ___________          _________ 
                 (уəкілетті органның басшысы   (қолы)      (Т.А.Ə.)
                 не ол уəкілеттік берген адам)
МО

Берілген күні 20__ ж. «___» __________

 Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға рұқсат беру қағидаларына 6-қосымша
Нысан

Уəкілетті органның лауазымды тұлғасына

Авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куəліктің пайдалану 
ерекшеліктеріне өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуге арналған 

өтінім
____________________________________________________________________
  (өтініш берушінің толық атауы)
____________________________________________________________________

(авиациялық жұмыстарды орындауға арналған куəліктің пайдалану ерекшеліктері, 
дəлелді құжаттамаға (өзгерістер мен (немесе) толықтырулар) 

өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуді сұраймын,
ұшуды бастаудың жоспарланған күні: ___________________________________
____________________________________________________________________

(өзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде авиациялық жұмыстарды орындауға 
арналған қолданыстағы куəліктің аяқталу мерзімі, сондай-ақ жаңа пайдалану 

жағдайларында ұшуды бастаудың жоспарланған күні көрсетіледі).
 Басшы ___________________________

                                    (лауазымы/қолы/күні)
 М.О. (бар болса)

Авиациялық жұмыстарды орындауға арналған куəлікке өзгерістер
енгізуге арналған құжаттар тізбесі

1. Əуе кемесін авиациялық жұмыстарды орындауға арналған куəлікке енгізу кезінде өтініш 
беруші мынадай құжаттарды ұсынады:

1) өтінім;
2) əуе кемесін мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің көшірмесі;
3) ұшуға жарамдылық сертификатының көшірмесі, радиостанцияға арналған рұқсат (ли-

цензия), əуе кемесі тұрған жердегі шу бойынша сертификат;
4) ұшуға жарамдылықты ұстау туралы мəліметтер;
5) əуе кемесіне техникалық қызмет көрсету туралы мəліметтер;
6) ұшу жəне техникалық құрам туралы мəліметтер;
7) Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері туралы заңдарына сəйкес 

пайдаланушының қызметкерлерінің алдында азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру полистерінің көшірмелері;

8) ұшуды орындау жөніндегі нұсқауға, техникалық қызмет көрсетуді реттеу жөніндегі пай-
даланушы нұсқауына, техникалық қызмет көрсету бағдарламасына, ең аз жабдықтардың 
тізбесіне (MEL) тиісті өзгерістер мен толықтырулар.

2. Экипажсыз жалға алынған əуе кемесінің авиациялық жұмыстарды орындауға арналған 
куəлігіне енгізу үшін құжаттар тізбесі.

Өтініш беруші экипажсыз əуе кемесін жалға алған кезде, осы тізбенің 1-тармағында 
көрсетілген құжаттарға қосымша мыналарды ұсынады:

1) əуе кемесінің типі, моделі жəне сериялық нөмірі туралы мəліметтер;
2) əуе кемесі иесінің тегі (атауы) жəне мекенжайы;
3) тіркелген мемлекеті, ұлттық жəне тіркеу белгілері туралы мəліметтер;
4) азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган берген əуе кемесінің ұшуға 

жарамдылығы сертификатын жарамды деп тану туралы шешімнің көшірмесі (басқа мемле-
кетте тіркелген əуе кемесін жалға алған жағдайда);

5) əуе кемесінің пайдалану бойынша бақылауға, техникалық қызмет көрсетуге жəне ұшу 
жарамдылығын сақтауға жауапты тараптар, сондай-ақ жалға алу мерзімі көрсетілген əуе 
кемесін экипажсыз жалға алу туралы шарттың көшірмесі;

6) ұшу орындалатын аудандар.
3. Жоғарыда көрсетілген барлық құжаттардың көшірмелері өтініш берушінің қолымен жəне 

мөрімен (бар болса) куəландырылады.
4. Əуе кемелерін пайдалану тоқтатылған жағдайда, пайдаланушы бұл туралы уəкілетті ор-

ганды дереу хабардар етеді, бұл аталған əуе кемелерін авиациялық жұмыстарды орындауға 
арналған куəліктен алып тастауға негіз болып табылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 23 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15531 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 маусым           №424             Астана қаласы

«Радиотелефондық байланыста қолданылатын тілді 
меңгеру дәрежесін айқындауға арналған тестілеу 

қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік 
және коммуникация министрінің 2013 жылғы 25 

қыркүйектегі № 748 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2- тармағына сəйкес бұйырамын: 

1. «Радиотелефондық байланыста қолданылатын тілді меңгеру дəрежесін айқындауға 
арналған тестілеу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация 
министрінің 2013 жылғы 25 қыркүйектегі № 748 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8783 болып тіркелген, «Казахстанская правда» газетінде 2014 
жылғы 15 қаңтарда № 8 (24629) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Радиотелефон байланысында пайдаланылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейін 

айқындауға арналған тест қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Радиотелефон байланысында пайдаланылатын ағылшын тілін 

меңгеру деңгейін айқындауға арналған тест қағидалары бекітілсін.»;
Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Радиотелефондық байланыста қолданылатын тілді 

меңгеру дəрежесін айқындауға арналған тестілеу қағидасында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Радиотелефон байланысында пайдаланылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейін 

айқындауға арналған тест қағидалары»;
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Радиотелефон байланысында пайдаланылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейін 

айқындауға арналған тест қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының 
əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына, «Авиациялық персоналға куəлік беру» Халықаралық азаматтық 
авиация конвенциясына 1-қосымшасының ережелеріне, «Тілді білуге Халықаралық азаматтық 
авиация ұйымы (бұдан əрі – ИКАО) талаптарын енгізу жөніндегі нұсқаулық» ИКАО 9835 
құжатына, «Жаһандық келісу үшін тілдік тест жүргізу критерийлері» ИКАО 318 нұсқауына, 
«Персоналды авиациялық ағылшын тіліне оқыту бағдарламалары бойынша ұсынымдар» 
ИКАО 323 нұсқауына сəйкес əзірленген».

2. Осы Қағидалар Радиотелефон байланысында пайдаланылатын ағылшын тілін меңгеру 
деңгейін айқындауға арналған тест тəртібін айқындайды.»;

4-тармақта:
1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) əкімшілік қамтамасыз ету – ИКАО шкаласы бойынша ағылшын тілін меңгеру деңгейін 

анықтау мақсатында жеке тұлғаларды тестілеуден өткізуді ұйымдастырумен байланысты 
іс-қимылдар, оның ішінде ұйымдастыру рəсімдері, кандидаттарды тіркеуді қамтамасыз 
ету, құжаттама мен электрондық деректерді жүргізу жəне сақтау, талап етілетін жабдықты, 
бағдарламалық құралдарды, үй-жайларды дайындау жəне олардың функционалдық жұмысқа 
қабілеттілігін қамтамасыз ету (материалдық-техникалық қамтамасыз ету);

 2) бағалау – белгіленген стандартқа қатысты, сондай-ақ қажет болған жағдайда, осындай 
тест тапсырған басқа тест тапсырушылардың нəтижелерімен салыстыру жүргізуге мүмкіндік 
беретін, ағылшын тілін меңгеруге тест тапсыру кезінде кандидат цифрлық немесе кодталған 
нысанда көрсеткен, аралық немесе түпкілікті нəтиже;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) тест алушы ұйым – радиотелефон байланысында қолданылатын ағылшын тілін 

меңгеру деңгейін анықтау мақсатында тестінің қажетті кезеңдерін өткізуді жүзеге асырушы 
жəне осы мақсатта филиалдарды құруға немесе өкілдерді белгілеуге құқығы бар заңды тұлға;»;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) тестілеу – радиотелефон байланысында қолданылатын ағылшын тілін меңгеруін 

тек осы мақсат үшін əзірленген тестілер (тестілеу жүйелері) мен рəсімдер арқылы бағалау;»;
13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13) шындық – тест қорытындылары ағылшын тілін меңгеру деңгейіне қатысты дəлме-

дəл, негізді жəне тест жүргізу мақсаттарына сай келетін қорытынды жасауға мүмкіндік 
беретін дəреже.»;

5-тармақ алып тасталсын;
7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Ағылшын тілін меңгеру деңгейін бағалау (тестілеу) «Авиациялық персоналға куəлік 

беру» Халықаралық азаматтық авиация конвенциясына 1-қосымшаның Халықаралық 
стандартының (1.2.9.4-бөлім, 1-тарау) 1-үстемесінде жəне «А» толықтыруында баяндалған, 
радиотелефон байланысында қолданылатын ағылшын тілін меңгеруге қойылатын талаптарға 
сəйкес жүргізіледі. Тестілеу нəтижелері бойынша тиісті Куəлікке біліктілік белгісі енгізіледі.

8. Ішкі жəне халықаралық ұшуды орындайтын жəне/немесе қызмет көрсететін авиациялық 
персоналдың ИКАО тілді меңгеруді бағалау шкаласы бойынша жалпы жəне авиациялық 
ағылшын тілін меңгеру деңгейін растау мерзімділігі:

4-деңгей – үш жылда бір реттен сирек емес;
5-деңгей – алты жылда бір реттен сирек емес;
6-деңгей – ағылшын тілін білу деңгейін одан əрі растаудан босатылады.
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Тестіні (тестілеу жүйесін) ИКАО тілдерді меңгеруді бағалау шкаласы бойынша жалпы 

жəне авиациялық ағылшын тілін меңгеру деңгейі туралы біліктілік белгісін алуға жататын əрбір 
маманның өзі таңдайды. Бұл ретте тестіні (тестілеу жүйесін) Қазақстан Республикасының 
азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган мақұлдайды.»;

мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. Тілдерді меңгеруге қойылатын талаптар ИКАО тілдерді меңгеруді бағалау шкаласы-

ның холистикалық өлшемшарттарын жəне жұмыс деңгейін қамтиды. Тілдерді меңгеруге 
қойылатын талаптар фразеологияны жəне ауызекі сөйлеу тілін қолданған кезде қойылады.»;

11-тармақ алып тасталсын;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Радиотелефон байланысында пайдаланылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейін 

айқындауға арналған тест тəртібі»;
25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Тестіні (тестілеу жүйесін) əзірлеу сатысы тестілеуге жатпайды жəне азаматтық ави-

ация саласындағы уəкілетті органның келісуін талап етпейді.»;
30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«30. Радиотелефон байланысында пайдаланылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейін 

ИКАО шкаласы бойынша анықтау кезінде сапаны қамтамасыз ету мақсатында бір рейтер 
(бағалаушы) бір күнде үштен артық тестіні тексеруді жүзеге асыра алмайды, ал бір емтихан 
алушы күніне 6-дан артық адамнан тест ала алмайды.»;

33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«33. Радиотелефон байланысында пайдаланылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейін 

айқындауға арналған тест (бұдан əрі – тестілеу) қалалық жəне ұялы телефондар сөндіріліп, 
есігі жабылатын үй-жайда өткізіледі.»;

50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«50. Бағалау процессіне үшінші рейтер (бағалаушы) тест тапсырушы бір рейтерден 3 де-

ген, ал екінші рейтерден 4 деген қорытынды баға алған жағдайларда ғана тартылады, себебі 
осы екі деңгей арасындағы айырмашылық ИКАО бағалау шкаласы бойынша ағылшын тілін 
білуін тестілеу кезінде аса сындарлы сипатта болады.»;

мынадай мазмұндағы 54-1-тармақпен толықтырылсын:
«54-1. Егер ИКАО шкаласы бойынша авиациялық ағылшын тілінің деңгейін анықтайтын 

қолданыстағы сертификаты бар авиациялық персонал сертификаттың қолданылу кезеңінде 
ішінде ИКАО шкаласы бойынша авиациялық ағылшын тілінің деңгейін анықтау үшін қайтадан 
тестілеуден өтіп, авиациялық ағылшын тілінің басқа деңгейімен сертификат алса, онда бұрын 
берілген сертификаттың қолданысы тоқтатылады.»;

55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Радиотелефон байланысында пайдаланылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейі 

ИКАО шкаласына сəйкес алты элементтің ең төменгісі бойынша қойылған цифрлық бағаны 
білдіреді.»;

64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«64. Ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтау кезінде тест алушы ұйым тарапынан 

жіберілген қате табылған жағдайда, берілген сертификат тегін ауыстырылады.»;
67-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«67. Тест (тестілеу жүйесі) ИКАО тілді меңгеру деңгейін анықтау шкаласы бойынша жал-

пы жəне авиациялық ағылшын тілін білу деңгейін жоғары сенімділік дəрежесімен анықтауға 
жəне лингвистиканың, тестологияның жəне авиациялық ағылшын тілінің келесі шарттары 
мен талаптарына сай болуға тиіс:»;

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
тест (тестілеу жүйесі) жеке, яғни, бір ғана тест тапсырушының ағылшын тілін білу деңгейін 

тексеретін болуға тиіс (бірнеше кандидаттан бір уақытта тест қабылдауды ұйымдастыру сонша 
емтихан алушының болуын талап етеді);

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) тест (тестілеу жүйесі) шынайы болуға, яғни, жалпы жəне авиациялық ағылшын тілін 

білу деңгейін анықтау бойынша тестілеу тапсырмаларын əділ шешуге тиіс (шынайы емес 
тестілер қойылған бағаның ағылшын тілінің тестілеуге жататын саласындағы шынайы тілдік 
құзыретке сəйкестігіне кепілдік бере алмайды);»;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
тестінің (тестілеу жүйесінің) тапсырмалары ИКАО бағалау шкаласының барлық алты 

элементі бойынша ағылшын тілін білу деңгейін анықтауға тиіс (айтылуы, құрылымы (грамма-
тикасы), сөздік қор, сөйлеу шапшаңдығы, түсіну, сөйлесу (өзара əрекет ету));

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) тест (тестілеу жүйесі) ағылшын тілін білу деңгейін тікелей тестілеу əдісімен, яғни, 

тестінің бір кезеңі ретінде сөйлесуге кететін уақытты ғана есептеп, жеке сөйлесу кезінде 
тексеруге тиіс;»;

17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
фразеологияны ғана тестілеу тиімсіз, яғни, ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін 

тестілеу өткізу кезінде радиоалмасу фразеологиясы элементтері бар жауаптар тиімділігі не-
месе технологиялық жағынан дұрыстығы бойынша бағаланбауға тиіс;

68-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«68. Кандидатты тестілеу рəсімі ИКАО шкаласы бойынша ағылшын тілі жүйенің барлық 

элементтерін жəне біріншіден бастап алтыншыны қоса алғанда ағылшын тілін меңгеру 
деңгейін анықтау үшін жеткілікті болуға тиіс. Тапсырманы əдетте бір рет, дыбыстық тапсыр-
маны екі рет беруге болады.»;

71-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) теориялық жəне қолданбалы лингвистика қағидаттарын практикалық білу жəне қолдану 

ептілігін, ағылшын тілін үйрету қағидаттарын білуді жəне оларды практикада қолдана білуді, 
ағылшын тілін үйрету тəжірибесін қоса алғанда, лингвистер құзыретін білуге тиіс.»;

74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«74. Емтихан алушылар (тест алушылар) мынадай талаптарға сəйкес келуі тиіс:
1) емтихан алушыларды (тест алушыларды) алғашқы даярлау курсын сəтті аяқтау;
2) лингвистер үшін оқу барысында жəне онан əрі жұмыс кезінде ИКАО шкаласы бойынша 

ағылшын тілін меңгеру кем дегенде əңгімелесе алатындай деңгейде, ИКАО шкаласы бойын-
ша 5-ші жоғары деңгейде жəне егер тест ИКАО шкаласы бойынша ағылшын тілін меңгеру 
6-деңгейде білуін бағалау үшін əзірленген болса, ИКАО шкаласы бойынша 6-шы кəсіптік 
деңгейде білетіндігін көрсету, сондай-ақ радиотелефон байланысында пайдаланылатын жалпы 
жəне авиациялық ағылшын тілін үйретудің кемінде бір жыл тəжірибесі болуы;

3) емтихан алушылар ретінде тартылған ұшқыштар, авиадиспетчерлер жəне авиация 
станцияларының операторлары үшін ағылшын тілін меңгеру ИКАО шкаласы бойынша кем 
дегенде 5-ші жоғары деңгейде толық білу;

4) жылына бір рет емтихан алушылардың (тест алушылардың) біліктілігін арттыру кур-
старынан сəтті өту;

5) авиация қызметінің пайдалану аспектілерін білу немесе тілдік тестілеу саласында не 
болмаса екі салада да білімі мен тəжірибесі болуға тиіс.»;

75-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«75. Рейтерлер (бағалаушылар) мынадай талаптарға сай болуға тиіс:
1) рейтерлерді (бағалаушыларды) алғашқы даярлау курсын сəтті аяқтау;
2) оқу барысында жəне онан əрі жұмыс кезінде ИКАО шкаласы бойынша ағылшын тілін кем 

дегенде əңгімелесе алатындай жəне рейтерлік бағалай алатындай деңгейде, ИКАО шкала-
сы бойынша 5-ші жоғары деңгейде жəне егер тест ИКАО шкаласы бойынша тілді 6-деңгейде 
мең геруін бағалау үшін əзірленген болса, ИКАО шкаласы бойынша 6-шы кəсіптік деңгейде 
білетіндігін көрсету;

3) жылына бір рет рейтерлердің (бағалаушылардың) біліктілігін арттыру курстарынан 
сəтті өту;

4) авиациялық ағылшын тілін білу, сөздік қорының болуы жəне тест сұрақтары, тапсыр-
малары ретінде жəне сөйлесу кезінде қолданылатын сөйлем құрылымдарын меңгеру.»;

82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«82. Келісу рəсімін өткізгенде жоғары сапа дəрежесін қамтамасыз ету үшін, сондай-

ақ азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органда радиотелефон байланысында 
қолданылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтауға тестілеу саласындағы білікті пер-
сонал жоқ болғанда, шеттегі білікті мамандардың барлық санаттарын тартуға рұқсат етіледі.»;

84-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«84. Егер мақұлдау рəсімі АОО сертификаттау шеңберінде өтсе, онда мақұлдау алудың 

уақытша шеңберлері «Азаматтық авиацияның авиациялық оқу орталығын сертификаттау 
жəне сертификат беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 6 ақпандағы № 115 бұйрығымен 
бекітілген Азаматтық авиацияның авиациялық оқу орталығын сертификаттау жəне сертификат 
беру қағидаларына сəйкес (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 
жылғы 18 наурызда № 10486 болып тіркелген, 2015 жылғы 7 шілдеде «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) АОО сертификаттау үшін белгіленетін мерзімдермен 
анықталатын болады.»;

91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«91. Есеп жүргізуді ұйымдастыруға:
1) тест кезінде тест тапсырушы мен емтихан алушы (тест алушы əңгімелесуші) арасындағы 

əңгімені қоса, сөйлеу дағдыларын білетіндігін анықтау тестілерінің барлық дыбыстық жазба-
лары дыбыс жазу аппаратурасымен жазылады;

2) радиотелефон байланысында қолданылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтауға 
арналған барлық тестілердің дыбыстық жазбаларын (қажет болса бейне жазбаларды) ішкі 
тəртіппен белгіленген уақыт аралығы бойында сақтау;

 3) бағалау парақтарын жəне оларды растау құжаттарын (электрондық деректерді қоса 
алғанда) ағылшын тілін меңгеру деңгейін бағалауға қойылатын талаптарға сəйкес белгіленген, 
кандидатты аттестаттау жарамдылығының бүкіл мерзімі бойында сақтауға жатады.».

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 бұйрықтың 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

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15450 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 маусым             №427            Астана қаласы

«Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, 
ғылыми, коммерциялық мақсаттарда пайдалану және 

Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерге 
геологиялық ақпаратты әкету қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 385 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, коммерциялық мақсаттарда 

пайдалану жəне Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерге геологиялық ақпаратты 
əкету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 385 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тізілімінде № 11328 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 25 маусымда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, 
ғылыми, коммерциялық мақсаттарда пайдалану жəне Қазақстан Республикасы аумағының 
шегінен тыс жерге геологиялық ақпаратты əкету қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Геология жəне жер 
қойнауын пайдалану 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 тіркелгеннен 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 жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі  Энергетика министрі
______________ Т. Сүлейменов ______________ Қ. Бозымбаев 
2017 жылғы 25 тамыз   2017 жылғы 27 шілде 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 30 маусымдағы №427 бұйрығына қосымша 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы 31 наурыздағы № 385 бұйрығымен бекітілген 

Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, коммерциялық 
мақсаттарда пайдалану жəне Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерге 

геологиялық ақпаратты əкету қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Мемлекет меншігінде болатын геологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, коммерциялық 
мақсаттарда пайдалану жəне геологиялық ақпаратты Қазақстан Республикасы аумағының 
шегінен тыс жерге əкету қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) «Жер қойнауы жəне жер 
қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы 
20-бабының 32-1) тармақшасына сəйкес əзірленген, мемлекет меншігіндегі геологиялық 
ақпаратты (бұдан əрі - геологиялық ақпарат) оқу, ғылыми, коммерциялық мақсаттарда 
пайдаланужəне геологиялық ақпаратты Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс 
жерге əкету тəртібін айқындайды.

2-тарау. Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, 
коммерциялық мақсаттарда пайдалану тəртібі

2. Осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген геологиялық ақпаратты қоспағанда, 
геологиялық ақпаратты пайдалануға ұсынуды Қазақстан Республикасында геологиялық 
ақпараттың сақтаушысы болып табылатын жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөніндегі 
уəкілетті орган (бұдан əрі - уəкілетті орган) жүзеге асырады.

3. Қағидалар мемлекеттік құпияларды қамтитын геологиялық ақпаратқа қолданылмайды.
4. Геологиялық ақпарат бастапқы жəне қайталама негізгі екі түрді қамтиды:
Геологиялық бастапқы ақпаратқа:
бұрғылау ұңғымаларының бағанасы, мұнай, су, газ сынамалары, тас материалдың үлгілері, 

сынамалары жəне коллекциялары, шлифтар, аншлифтар, минералдық ерітінділер мен ұнтақтар 
арқылы білдірілген табиғи таратушыларға арналған ақпарат (заттай ақпарат);

далалық байқау журналдары мен басқа да құжаттамаларда, оның ішінде сынау, сынама-
ларды талдау, геофизикалық байқауларды тіркеу журналдарында жасанды таратушыларда 
(қағаз жəне электронды) көрсетілген ақпарат жатады.

Қайталама геологиялық ақпаратқа бастапқы ақпаратты өңдеу, мағынасын ашу, талдау 
жəне қорыту нəтижесінде алынған ақпарат жатады.

5. Бастапқы жəне қайталама геологиялық ақпарат:
табиғи тасымалдаушылардағы ақпараттың телнұсқалары жəне құжаттардың көшірмелері 

түрінде;
геологиялық ақпаратты көшірме жасамай жəне алмай-ақ танысу жолымен берілуі мүмкін.
6. Геологиялық ақпарат тұрақты немесе уақытша пайдалануға беріледі. Геологиялық 

ақпарат уақытша пайдалануға мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен, жер қойнауын 
геологиялық зерттеумен байланысты жұмыстарды орындайтын тұлғаларға беріледі. 

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу 
туралы жасалған шарт бойынша жұмыстар аяқталған соң пайдаланушы уақытша пайдалануға 
алған геологиялық ақпаратты 15 (он бес) жұмыс күні ішінде уəкілетті органға қайтарып береді.

Өзге жағдайларда геологиялық ақпарат тұрақты пайдалануға беріледі.
7. Геологиялық ақпаратты ұсыну талаптарына қарамастан, оның көшірмесін жасау бойын-

ша шығындарды геологиялық ақпаратты алушы жеке өтейді.
1-параграф. Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты

ақысыз негізде алу талаптары
8. Төлемақы алмай (өтеусіз) геологиялық ақпарат:
1) мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен жер қойнауын геологиялық зерттеуге байланы-

сты жұмыстарды жүргiзетiн тұлғаларға;
2) ғылыми мақсаттар үшін, ғылыми зерттеулер мемлекеттiк бюджеттен жəне (немесе) 

ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің субъектілері болып табылатын ұлттық 
компаниялардың немесе олардың еншілес ұйымдарының қаражатынан қаржыландырылатын 
жағдайларда;

3) оқу мақсаттарында – мемлекеттiк, сондай-ақ аккредиттелген жеке меншік оқу орын-
дарына;

4) мемлекеттiк органдарға;
5) мемлекеттік геологиялық тапсырма бойынша өз қаражаты есебінен жер қойнауын 

мемлекеттік геологиялық зерттеуді орындайтын ұлттық компанияларға берiледi.
Геологиялық ақпарат осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құпиялылық 

туралы келісімнің негізінде өтеусіз негiзде берiледi. 
9. Уəкілетті орган мен жеке немесе заңды тұлға арасындағы өтеусіз негіздегі құпиялылық 

туралы келісім жеке немесе заңды тұлғадан геологиялық ақпаратты алуға еркін нысандағы 
өтінім келіп түскен сəттен бастапкүнтізбелік 30 (отыз)күннің мерзімінде жасалады. 

Мемлекеттік немесе аккредиттелген жеке меншік оқу орнының немесе ғылыми ұйымның 
сұрау салуы негізінде уəкілетті орган геологиялық ақпаратты оқу немесе ғылыми мақсаттарда 
пайдалануға беру туралы не оны беруден дəлелді бас тарту туралы шешім қабылдайды. Сұрау 
салу сұрау салынатын геологиялық ақпараттың мақсаты мен көлемін, оқу бағдарламасы ту-
ралы жалпы мəліметтерді, ғылыми зерттеулердің сипатын қамтуы тиіс. 

Геологиялық ақпаратты өтеусіз негізде беруден бас тарту негіздері осы Қағидалардың 
12-тармағында көзделген. 

2-параграф. Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты өтеулі
негізде алу талаптары

10. Төлемақы алынып (өтеулі) геологиялық ақпарат:
1) жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған конкурсқа қатысушыларға – конкурстық 

топтама түрінде;
2) жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған тікелей келіссөздер қатысушыларына;
3) құзыретті органның шешімі негізінде жер қойнауын пайдалануға Келісімшартты жаса-

сатын тұлғаларға;
4) келісімшарттық міндеттемелерді орындау мақсатында жер қойнауын пайдаланушыларға;
5) уəкілетті органмен өз қаражаты есебінен жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу 

туралы жасалған шарт негізінде мемлекеттік бюджеттік бағдарлама бойынша жер қойнауын 
геологиялық зерттеуге байланысты жұмыстарды жүргізетін тұлғаларға пайдалануға берiледi.

11. Жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөніндегі уəкілетті орган конкурсқа шығарылатын 
жер қойнауы учаскелері бойынша геологиялық ақпарат топтамаларын конкурс туралы ха-
барлама берілгенге дейін дайындайды жəне оның құнын айқындайды. Топтама қолда бар 
геологиялық, тау-кен-техникалық, технологиялық жəне өтініш берушінің конкурсқа қатысу ту-
ралы шешім қабылдауы үшін қажетті өзге де ақпарат көлемін қамтуға тиіс.

Конкурсқа қатысуға жіберілген өтінім берушіге жер қойнауын зерттеу мен пайдалану 
жөнiндегi уəкiлеттi орган өтінім беруші өтініш жасағаннан кейін бір ай ішінде шығарылатын жер 
қойнауы учаскесi бойынша геологиялық ақпарат топтамасын ақыға бередi. 

Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурс жеңімпазымен немесе жер қойнауын 
пайдалану құқығын тікелей келіссөздер негізінде алған жеке немесе заңды тұлғамен уəкілетті 
орган осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш берушінің жүгінуінен кейін 
күнтізбелік 30 (отыз) күн мерзімінде ақылы негізде құпиялылық туралы келісім жасасады.

Құпиялылық туралы келісімдердің жобаларын қол қоюға алған заңды немесе жеке 
тұлға оларды алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қол қойып, мөрмен (бар болса) 
куəландырады жəне уəкілетті органға қайтарады. 

Құпиялылық туралы келісім негізінде конкурс жеңімпазы немесе жер қойнауын пайдалану 
құқығын тікелей келіссөздер негізінде алған тұлға уəкілетті органнан жер қойнауын пайдалану 
объектісі бойынша геологиялық ақпараттың тарихи шығындары мен құны есебіне енгізілген 
геологиялық материалдардың көшірмелерін алуға құқылы.

Конкурс жеңімпазымен немесе жер қойнауын пайдалану құқығын тікелей келіссөздер 
негізінде алған тұлғамен жасалған өтеулі негіздегі құпиялылық туралы келісімге сəйкес 
геологиялық ақпарат ол 10 (он) жұмыс күні ішінде республикалық бюджетке геологиялық 
ақпараттың құнын төлегеннен кейін беріледі. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына 
сəйкес геологиялық ақпараттың құны төленгеннен кейінгі тарихи шығындардың қалған бөлігін 
өтеу пайдалы қазбаларды өндіру кезеңініңбасынан бастап жүзеге асырылады.

12. Мына жағдайларда геологиялық ақпаратты беруден бас тартылады: 
1) жеке немесе заңды тұлғаның ақылы немесе ақысыз негізінде құпиялылық туралы келісім 

жасасу үшін ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық 
еместігі анықталғанда;

2) жеке немесе заңды тұлғаның жəне (немесе) ақылы немесе ақысыз негізінде құпиялылық 
туралы келісім жасасу үшін қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің 
жəне мəліметтердің осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі.

3-параграф. Жеке немесе заңды тұлғалардың мемлекет меншігіндегі қайталама 
геологиялық ақпаратты ақылы негізде алу талаптары

13. Мемлекет меншiгiндегі қайталама геологиялық ақпарат жер қойнауын пайдаланудан 
бос болып табылады жəне:

1) үзінді алу мен көшірме жасау құқығынсыз кейіннен сатып алу мен танысу үшін;
2) өз қаражаты есебінен жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге шарт жасасуға 

уəкілетті органның шешімі негізінде жобалық құжаттаманы жасау үшін. Өз қаражаты есебінен 
жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге жасалған шарт негізінде өтініш берушімен 
құпиялылық туралы келісім жасалады, онда геологиялық ақпараттың құны шартта көрсетілген 
координаттар шегінде айқындалады;

3) тікелей келіссөздер хаттамасы негізінде тау-кендік бөлу жобасын жасау үшін беріледі. 
Бұдан əрі өтініш берушімен құпиялылық туралы келісім жасалады, онда бекітілген тау-кендік 
немесе геологиялық бөлу шегінде тарихи шығындардың мөлшері жəне геологиялық ақпараттың 
құны айқындалады.

Жер қойнауын пайдаланудан бос қайталама геологиялық ақпарат осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша геологиялық ақпаратты жарияламау туралы міндеттеменің 
жəне геологиялық ақпараттың құнын төлеу негізінде беріледі.

Геологиялық ақпаратты жарияламау туралы міндеттемеде айқындалған қайталама геоло-
гиялық ақпараттың құнын төлеу республикалық бюджетке 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Жұмыс істеп жатқан жер қойнауын пайдаланушы дайындаған өзінің келісімшарттық аумағы 
бойынша қайталама геологиялық ақпарат келісімшарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 
жер қойнауын пайдаланудан бос емес (пайдалануда) болып табылады.

14. Уəкiлеттi органнан геологиялық ақпаратты алған жеке немесе заңды тұлға: 
оның келiсiмшарттық аумағында жеке немесе заңды тұлғаның ресми түрде ресiмделген 

тапсырысы бойынша жұмыстарды орындайтын мердiгерге (бұдан əрi – мердiгер);
жеке немесе заңды тұлға мен инвестордың арасында жасалған құпиялылықты сақтау тура-

лы жасалған шарт болған кезде инвесторға (бұдан əрі – инвестор) осы геологиялық ақпараттың 
көшiрмесiн уақытша пайдалануға бере алады.

Геологиялық ақпаратты беру осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша уəкілетті 
орган, жер қойнауын пайдаланушы жəне оның мердiгерi немесе инвесторы арасындағы 
геологиялық ақпаратты беру үшжақты шартымен ресiмделедi. Мердiгердiң немесе инвестордың 
геологиялық ақпаратты пайдалану мерзiмi үшжақты шартпен айқындалады.

Жер қойнауын пайдаланушының тапсырысы бойынша оның келісімшарттық аумағында 
жұмыстарды орындайтын жеке немесе заңды тұлғаның мердігері немесе инвестициялау 
туралы шешім қабылдайтын инвестор осы Қағидалардың 15-тармағына сəйкес құпиялылық 
талаптарын сақтайды.

15. Осы Қағидалардың 14-тармағында жазылған жағдайлардан басқа, геологиялық 
ақпаратты пайдалануға алған жеке немесе заңды тұлға оның құпиялылық талаптарын сақтайды: 
тираждамайды, үшінші тұлғаға бермейді, тек келісім мəні бойынша жұмыстарды орындау үшін 
ғана пайдаланады. Жеке немесе заңды тұлға құпиялылық талаптарын орындамаған жағдайда, 
құпиялылық туралы келісім бұзылады жəне жеке немесе заңды тұлға уəкілетті органға алынған 
материалдарды қайтарады, сондай-ақ уəкілетті органға құпиялылық талаптарын бұзушылыққа 
байланысты құпиялылық туралы келісім бұзылғаны туралы хабарлама жіберіледі.

Құпиялылық талаптары Құпиялылық туралы келісімде реттеледі.
3-тарау. Геологиялық ақпаратты Қазақстан Республикасы 

аумағының шегінен тыс жерлерге əкету тəртібі
16. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге əкетуге жеке немесе заңды 

тұлғаларға (бұдан əрі - Өтініш беруші) уəкілетті орган берген немесе жер қойнауын пайдалану 
процесінде алынған геологиялық ақпарат жатады. 

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге əкетуге Қағидалардың 4-тармағында 
айқындалған геологиялық ақпарат түрлері жатады.

17. Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 
аумағы шегінен тыс жерлерге геологиялық ақпаратты əкету 2014 жылғы 14 қазанда Қазақстан 
Республикасы ратификациялаған Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа жəне 
Еуразиялық экономикалық комиссияның «Тарифтік емес реттеу шаралары туралы» 2015 жылғы 
21 сəуірдегі Алқалық шешіміне сəйкес, уəкілетті мемлекеттік орган (бұдан əрі – мемлекеттік 
орган) берген лицензиялардың негізінде жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік орган лицензияларды уəкілетті органның келісуімен береді. 
18. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы шегінен тыс жерлерге геологиялық 

ақпаратты əкетуге лицензия беруді келісу үшін мемлекеттік орган, жеке немесе заңды тұлғадан 
еркін нысандағы өтініш түскен сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні iшiнде, өтінімді уəкілетті органға 
келісуге жібереді.

Уəкілетті орган өтiнiмдi қарастырып, 3 (үш) жұмыс күні iшiнде оны уəкілетті органның тиісті 
аумақтық бөлімшесіне жібереді.

Аумақтық бөлімше уəкілетті органнан келіп түскен өтінім негізінде əкетілетін геологиялық 
ақпаратты тексеріп қарауды жүргізеді жəне 5 (бес) жұмыс күні iшiнде уəкілетті органға осы 
Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша табиғи жеткізгіштердегі геологиялық 
ақпаратты тексеріп қарау актісін, сондай-ақ жасанды жеткізгіштердегі геологиялық ақпаратты 
əкету кезінде құпия геологиялық ақпараттың жоқ екені туралы анықтаманы жібереді.

Əкетілуі тиіс табиғи жеткізгіштердегі геологиялық ақпарат жер қойнауын пайдалану 
келісімшартына қосымша бекітілген жұмыс бағдарламасында көзделген іріктеп алынатын 
сынамалардың санына сəйкес болған кезде уəкілетті орган геологиялық ақпаратты тексеріп 
қарау актісі келіп түскен сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні iшiнде Еуразиялық экономикалық 
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(Соңы. Басы 14-бетте) 
одақтың кедендік аумағы шегінен тыс жерлерге геологиялық ақпаратты əкету лицензиясымен 
келісу туралы еркін нысандағы қорытындыны мемлекеттік органға жолдайды. 

Тексеріп қаралған жасанды жеткізгіштердегі геологиялық ақпараттар ұсынылған 
құжаттамаға сəйкес болған кезде уəкiлеттi орган геологиялық ақпаратты тексеріп қарау актісі 
жəне құпия геологиялық ақпараттың жоқ екені туралы анықтама келіп түскен сəттен бастап 3 
(үш) жұмыс күні ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы шегінен тыс жерлер-
ге геологиялық ақпаратты əкету лицензиясымен келісу туралы еркін нысандағы қорытындыны 
мемлекеттік органға жолдайды. 

Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, коммерциялық 
мақсаттарда пайдалану жəне Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлер-

ге геологиялық ақпаратты əкету қағидаларына 1-қосымша

Нысан 
Өтеусіз негізде құпиялылық туралы келісім

20___ жылғы _________________№____

Осы өтеусіз негізде құпиялылық туралы келісім (бұдан əрі – Келісім) 
бұдан əрі Тараптар деп аталатын ________________________________________
                      тиісті Өңіраралық департамент немесе 
              Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті
(бұдан əрі – уəкілетті орган) атынан _____________________________________
   негіздеме – құжаттың № жəне күні
негізінде əрекет ететін _______________________________________________
  басшыныңтегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
жəне _________________________________________________________ атынан
   жеке немесе заңды тұлғаның атауы 
_____________________________________________________негізінде əрекет
  жарғының немесе сенімхаттың
ететін_______________________________________________________________
  жеке тұлғанның, бірінші басшының немесе өзге уəкілетті тұлғаның 
   тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

(бұдан əрі – пайдаланушы) арасында жасалды.

Мыналарды:
1) уəкілетті органның жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне кешенді пайдалану 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратынын; тарихи шығындар мөлшерін, құнын жəне 
геологиялық ақпаратты алу шарттарын белгілейтінін; жер қойнауын ұтымды жəне кешенді 
пайдалануды, оған қоса минералды шикізатты бастапқы қайта өңдеуді (байытуды) бақылауды 
жүзеге асыратынын назарға ала отырып;

2) уəкілетті орган мен пайдаланушы осы Келісімнің шарттары іске асырылған жағдайда, 
өздерінің өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы келісті.

Уəкілетті орган мен пайдаланушы төмендегілер туралы осы Келісімді жасасты.
1. Келісімнің мəні

1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 31 
наурыздағы № 385 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде 
№ 11328 болып тіркелген) бекітілген Мемлекет меншігінде болатын геологиялық ақпаратты 
оқу, ғылыми, коммерциялық мақсаттарда пайдалану жəне геологиялық ақпаратты Қазақстан 
Республикасы аумағының шегінен тыс жерлерге əкету қағидаларының 8-тармағына сəйкес 
геологиялық ақпарат пайдаланушыға өтеусіз негізде беріледі.

2. Пайдаланушы геологиялық ақпаратты пайдалану құқығын аумақтық жəне республикалық 
геологиялық қорлардан _____________________________

құқық белгілейтін құжат
негізінде __________________________________________________ объектісі
  объектінің атауы
(бұдан əрі – объект) бойынша, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын 

жұмыстарды орындау үшін (_____________жылға дейін) алады.
                                      жұмыстарды орындау мерзімі 
3. Пайдаланушы геологиялық ақпараттың көшірмелерін осы бөлімнің 2-тармағында көрсе-

тілген мерзімге уақытша пайдалануға алады. 
2. Геологиялық ақпаратты беру 

1. Уəкілетті орган пайдаланушының жазбаша сұрау салу тізбесі бойынша геологиялық 
ақпаратты береді.

2. Пайдаланушы геологиялық ақпараттың цифрлауға немесе көшірмесін жасауға жұмсалған 
шығындарды осы жұмыстарды орындайтын ұйыммен жасасқан жеке шарт бойынша төлейді.

3. Уəкілетті органнан пайдаланушыға геологиялық ақпаратты беру геологиялық ақпаратты 
қабылдау-беру актісі бойынша жүзеге асырылады, оған уəкілетті органның (уəкілетті органның 
өңіраралық департаментінің) бірінші басшысы, ал ол болмаған жағдайда – оны алмастыра-
тын тұлға қол қояды. 

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
1. Уəкілетті орган Келісімді бұзғанға дейін күнтізбелік күнтізбелік 30 күн бұрын пайдалану-

шыға жазбаша хабарлама бере отырып, оны бұзуға құқылы.
2. Уəкілетті орган пайдаланушының жазбаша сұрау салу тізбесіне сəйкес геологиялық 

ақпаратты пайдалануға беруге міндетті. 
3. Пайдаланушы:
пайдаланушының оның келісімшарттық аумағында ресми түрде ресімделген тапсырысы 

бойынша жұмыстарды орындайтын өзінің мердігеріне немесе инвестициялау туралы шешім 
қабылдайтын инвесторға (бұдан əрі – мердігер немесе инвестор) осы геологиялық ақпараттың 
көшірмесін беруге құқылы. Геологиялық ақпаратты мердігерге немесе инвесторға беру пай-
даланушы, оның мердігері немесе инвесторы жəне уəкілетті орган арасында үшжақты шарт 
жасасу арқылы ресімделеді. Мердігердің немесе инвестордың геологиялық ақпаратты пай-
далану мерзімі келісімшарттық аумақта мердігерлік жұмыстарды орындау мерзіміне немесе 
инвестициялау туралы шешім қабылдау байланысты белгіленеді. 

Заңды немесе жеке тұлғаның мердігері немесе инвесторы осы Келісімнің құпиялылық 
шарттарын сақтайды.

2) уəкілетті органға Келісімді бұзғанға дейін 30 жұмыс күні бұрын жазбаша хабарлама бере 
отырып, алынған геологиялық ақпаратты қайтару арқылы, оны бұзуға құқылы.

4. Пайдаланушы:
1) ақпаратты жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарт шеңберінде жұмыстарды 

жүзеге асыру мақсатында пайдалануға;
2) берілген геологиялық ақпаратты не қағаз, не электрондық жеткізгіштерде көбейтіп 

таратпауға;
3) жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарт шеңберінде жұмыстарды жүзеге асы-

ру мақсатында уəкілетті органның жазбаша келісімінсіз ақпаратты үшінші тарапқа бермеуге;
4) Келісімді мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, берілген геологиялық ақпаратты толық 

көлемде, өзінде олардың көшірмелерін сақтау құқығынсыз, уəкілетті органға қайтарып бе-
руге міндеттенеді.

4. Тараптардың жауапкершілігі
1. Міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес жауапты болады.
2. Осы Келісімнің шарттарын орындамаған жағдайда пайдаланушы геологиялық ақпаратты 

пайдалану құқығынан айырылады, осы Келісімбұзылады жəне берілген геологиялық ақпарат 
уəкілетті органға қайтарылады.

5. Форс-мажор
1. Тараптардың ешқайсысы, егер орындамау немесе орындаудағы кідірістер еңсерілмейтін 

күштердің (форс-мажор) мəн-жайларынан туындаған болса, Келісім бойынша қандай да бір 
міндеттемелерді ішінара не толық орындамағаны үшін жауапты болмайды.

2. Форс-мажорға əскери жанжалдар, табиғи апаттар, дүлей апаттар (өрт, ірі авариялар, 
коммуникациялардың істен шығуы жəне т.б.) жəне басқа да төтенше жəне осы жағдайда 
еңсерілмейтін мəн-жайлар жатады.

3. Тарап екінші тарапқа форс-мажорлық жағдайлар туындағаны немесе аяқталғаны, 
олардың сипатымен ықтимал өту мерзімі туралы, олардың туындаған немесе тоқтаған 
күнінен бастап он жұмыс күні ішінде, тиісті ұйым берген тиісті құжатты қоса бере отырып, 
хабардар етуге міндетті. 

4. Осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі форс-мажорлық жағдайлардың 
əрекет ету мерзіміне жəне олардың жағымсыз салдарына қарай ұзартылады.

5. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде Тараптар ақылға қонымды мерзімде 
қалыптасқан мəн-жайларды шешу жолдарын іздеу үшін келіссөздер жүргізеді жəне осы мəн-
жайлардың салдарын барынша азайту үшін барлық амалдарды пайдаланады.

6. Хабарламалар
Осы Келісімде көзделген барлық хабарламалар жазбаша ресімделуге тиіс жəне кейін пошта 

арқылы жіберіле отырып, мына мекенжайларға факсимильді байланыс арқылы жіберілуі тиіс:

Уəкілетті орган ______________ Пайдаланушы ________________
___________________________ _____________________________ 
Пошта мекенжайы: __________ Пошта мекенжайы: ____________ 
___________________________ _____________________________
___________________________ _____________________________
Телефон:___________________ Телефон:_____________________

7. Құпиялылық
1. Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы Келісімнің қолда-

нылу мерзімі ішінде оның мəніне жататын барлық құжаттар, ақпараттар жəне есептер жөніндегі 
құпиялылық шарттарын сақтайды.

2. Пайдаланушы, басқа Тараптан жазбаша келісім алмай, құпия болып табылатын жəне 
мына Келісім мазмұнына қатысты немесе осы Келісімнің ережелерін іске асырумен байла-
нысты ақпаратты мына:

1) ақпарат сот тергеуі барысында пайдаланылған;
2) егер үшінші тұлға мұндай ақпараттың құпиялылығы шарттарын сақтау жəне ол ақпаратты 

Тараптар белгілеген мақсаттарда жəне Тараптар айқындаған мерзімде ғана пайдалану 
міндеттемесін өзіне алған жағдайда, ақпарат Тараптардың біріне Келісім бойынша қызмет 
көрсететін үшінші тұлғаларға берілген;

3) егер кез келген ақпаратты, оның ішінде банктік құпия болып табылатын, пайдаланушының 
кез келген, оның ішіндеҚазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі шетел банктерінде 
ашылған банк шотына қатысты ақпаратты алуға мүмкіндігі бар салық немесе Қазақстан 
Республикасының басқа уəкілетті мемлекеттік органдарына ақпарат берілетін жағдайлардан 
басқа жағдайда жария етуге құқығы жоқ.

8. Дауларды реттеу
1. Осы Келісімді түсіндіруге немесе қолдануға қатысты Тараптар арасындағы кез келген 

дау консультациялар жəне келіссөздер жолымен шешіледі.
2. Реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес сот тəртібімен 

шешіледі.
9. Қорытынды ережелер, келісімнің күшіне енуі жəне қолданысын тоқтату

1. Осы Келісім __________________________дейінгі мерзімге жасалады.
2. Осы Келісім қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес түсіндіріледі 

жəне реттеледі.
3. 20____жылғы «____»_______________ ___________ қаласында мемлекеттік жəне 

орыс тілдерінде, бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада, əрбір Тарапқа 1 (бір) данадан жасал-
ды. Егер осы Келісімнің ережелерін түсіндіруде келіспеушіліктер болған жағдайда, тараптар 
орыс тіліндегі мəтінге жүгінеді. 

Уəкілетті орган   Пайдаланушы _________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
 басшының тегі, аты, əкесінің аты басшының тегі, аты, əкесінің аты
 (бар болса)  (бар болса)
______________________________ ______________________________
 қолы   қолы
Мөрдің орны (бар болса)  Мөрдің орны (бар болса)

Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, коммерциялық 
мақсаттарда пайдалану жəне Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлер-

ге геологиялық ақпаратты əкетуқағидаларына 2-қосымша
Нысан 

Құпиялылық туралы келісім
20___ жылғы _________________№____

Осы Құпиялылық туралы келісім (бұдан əрі – Келісім) бұдан əрі Тараптар 
деп аталатын _________________________________________________________
тиісті Өңіраралық департамент немесеГеология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті
 (бұдан əрі – уəкілетті орган) атынан _____________________________________
    негіздеме – құжаттың № жəне күні
негізінде əрекет ететін _________________________________________________
  басшыныңтегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
жəне _________________________________________________________ атынан
   жеке немесе заңды тұлғаның атауы 
_________________негізінде əрекет ететін ________________________________
жарғы немесе сенімхаттың бірінші басшының немесе өзге уəкілетті тұлғаның Т.А.Ə 
(бұдан əрі – пайдаланушы) арасында жасалды.
Мыналарды:
1) уəкілетті органның жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне кешенді пайдалану 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратынын; тарихи шығындар мөлшерін, құнын жəне 
геологиялық ақпаратты алу шарттарын белгілейтінін; жер қойнауын ұтымды жəне кешенді 
пайдалануды, оған қоса минералды шикізатты бастапқы қайта өңдеуді (байытуды) бақылауды 
жүзеге асыратынын назарға ала отырып;

2) уəкілетті орган мен пайдаланушы Келісімнің шарттары іске асырылған жағдайда, ол 
өздерінің өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы келісті.

Уəкілетті орган мен пайдаланушы төмендегілер туралы осы Келісімді жасасты.
1. Келісімнің мəні

1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 31 
наурыздағы № 385 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде 
№ 11328 болып тіркелген) бекітілген Мемлекет меншігінде болатынгеологиялық ақпаратты 
оқу, ғылыми, коммерциялық мақсаттарда пайдалану жəне геологиялық ақпаратты Қазақстан 
Республикасы аумағының шегінен тыс жерлерге əкету қағидаларының10-тармағына сəйкес 
геологиялық ақпарат пайдалануға ақылы негізде Қазақстан Республикасының бюджетіне оның 
құны төленген жағдайда беріледі. 

2. Тарихи шығындарды жəне жер қойнауы туралы геологиялық ақпараттың құнын айқындау 
тəртібі Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 31 
наурыздағы № 386 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде 
№ 11330 болып тіркелген) бекітілген Тарихи шығындарды жəне геологиялық ақпарат құнын 
айқындау қағидалармен реттеледі. 

Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпараттың құны тарихи шығындар сомасының бір 
бөлігі ретінде айқындалады. Геологиялық ақпараттың құны Қазақстан Республикасының 
бюджетіне төленеді.

3. Пайдаланушы геологиялық ақпаратты пайдалану құқығын аумақтық жəне республикалық 
геологиялық қорлардан______________________________

  құқық белгілейтін құжат
негізінде ____________________объектісі (бұдан əрі – объект) бойынша жəне 
                  объектінің атауы
геологиялық ақпаратты өтеулі негізде беру туралы жазбаша сұрау салу негізіндеалады.

4. Пайдаланушы Қазақстан Республикасының бюджетіне геологиялық ақпараттың құнын 
төлеген жағдайда, оның көшірмелерін жұмыстарды орындау мерзіміне уақытша пайдалануға 
алады.

2. Геологиялық ақпарат үшін төлемдер
1. Геологиялық ақпарат пакетінің құны тарихи шығындардың мөлшеріне байланысты 

айқындалады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен жұмсалған объект 

бойынша геологиялық-барлау жұмыстарының тарихи шығындарының құны ___________
(______________________) теңгені құрайды.

ашып жазу
3.Пайдаланушы Келісімге қол қойылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы Келісімнің 

1-бөлімінің 2-тармағына сəйкес ___________________(_______________) теңгені құрайтын 
геологиялық ақпарат үшін тарихи          ашып жазу

шығындар сомасының ___%-ын төлеуге міндеттенеді. 
4. Келісімнің 2-бөлімінің 3-тармағында көрсетілген соманы төлеу «Мемлекеттік меншіктегі 

жер қойнауы туралы ақпаратты пайдалануға бергені үшін ақы»201 903 бюджеттік сыныпта-
ма кодына жəне 911 төлем тағайындау кодына төленетін жердегі салық қызметі органының 
деректемелері бойынша пайдаланушының БСН (ЖСН) бойынша теңгемен жүргізіледі. Төлем 
тапсырмасында банктің төлем жүргізілгені туралы белгісі болуы қажет.

5. Келісімнің 2-бөлімінің 3-тармағында көрсетілген соманы төлегеннен кейін тарихи 
шығындарды өтеу тəртібі «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер тура-
лы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінің (Салық кодексі) 
328-бабына сəйкес айқындалады.

6. Уəкілетті органға төлем тапсырмасының көшірмесі ұсынылғаннан кейін пайдаланушының 
геологиялық ақпарат үшін төлем міндеттемелері орындалды деп есептеледі.

7. Геологиялық ақпарат құнына оның көшірмесін жасауға жұмсалғаншығындар кірмейді.

3. Геологиялық ақпаратты беру
1. Уəкілетті орган пайдаланушының жазбаша сұрау салу тізбесі бойынша геологиялық 

ақпаратты оған осы Келісімнің 2-бөлімінің 4-тармағына сəйкес оның құны төленгеннен кейін 
береді. Ақпараттық жиынтыққа тарихи шығындарды есептеу негізінде келісімшарттық аумаққа 
жататын материалдар ғана енгізіледі. 

2. Пайдаланушы геологиялық ақпаратты цифрлауға немесе оның көшірмесін жасауға 
жұмсалған шығындарды осы жұмыстарды орындайтын ұйыммен жасасқан геологиялық 
ақпаратты көшіруге жеке шарт бойынша төлейді. 

3. Уəкілетті органнан пайдаланушыға геологиялық ақпаратты беру қабылдау-беру 
актісі бойынша жүзеге асырылады, оған уəкілетті органның (уəкілетті органның өңіраралық 
департаментінің) бірінші басшысы, ал ол болмаған жағдайда – оны алмастыратын тұлға 
қол қояды.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
1. Уəкілетті орган Келісімді бұзғанға дейін күнтізбелік 30 күн бұрын пайдаланушыға жаз-

баша хабарлама бере отырып, оны бұзуға құқылы.
2. Уəкілетті орган Қазақстан Республикасының бюджетіне геологиялық ақпараттың құны 

төленген жағдайда, пайдаланушының жазбаша сұрау салу тізбесіне сəйкес геологиялық 
ақпаратты пайдалануға беруге міндетті.

3. Пайдаланушы:
1) пайдаланушының оның келісімшарттық аумағында ресми түрде ресімделген тапсырысы 

бойынша жұмыстарды орындайтын өзінің мердігеріне немесе инвестициялау туралы шешім 
қабылдайтын инвесторға (бұдан əрі – мердігер немесе инвестор) осы геологиялық ақпараттың 
көшірмесін беруге құқылы. Геологиялық ақпаратты мердігерге немесе инвесторға беру пай-
даланушы, оның мердігері немесе инвесторы жəне уəкілетті орган арасында үшжақты шарт 
жасасу арқылы ресімделеді. Мердігердің немесе инвестордың геологиялық ақпаратты пай-
далану мерзімі келісімшарттық аумақта мердігерлік жұмыстарды орындау мерзіміне немесе 
инвестициялау туралы шешім қабылдау байланысты белгіленеді. 

Заңды немесе жеке тұлғаның мердігері немесе инвесторы осы Келісімнің құпиялылық 
шарттарын сақтайды.

2) уəкілетті орган Келісімді бұзғанға дейін 30 жұмыс күн бұрын пайдаланушыға жазбаша 
хабарлама бере отырып, алынған геологиялық ақпаратты қайтару арқылы, оны бұзуға құқылы.

4. Пайдаланушы:
1) ақпаратты жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарт шеңберіндежұмыстарды 

жүзеге асыру мақсатында пайдалануға;
2) берілген геологиялық ақпаратты не қағаз, не электрондық жеткізгіштерде көбейтіп 

таратпауға;
3) жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарт шеңберіндежұмыстарды жүзеге асы-

ру мақсатында уəкілетті органның жазбаша келісімінсіз ақпаратты үшінші тарапқа бермеуге;
4) Келісімді мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, берілген геологиялық ақпаратты толық 

көлемде, өзінде олардың көшірмелерін сақтау құқығынсыз, уəкілетті органға қайтарып бе-
руге міндеттенеді.

5. Кепілдік міндеттемелер
Уəкілетті орган пайдаланушыға геологиялық ақпаратты беруге толық заңды құқығы мен 

өкілеттілігі бар екеніне кепілдік береді.
6. Тараптардың жауапкершілігі

1. Міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес жауапты болады.

2. Осы Келісімнің шарттарын орындамаған жағдайда, пайдаланушы геологиялық ақпаратты 
пайдалану құқығынан айырылады, осы Келісім бұзылады жəне берілген геологиялық 
ақпарат уəкілетті органға қайтарылады, бұл ретте геологиялық ақпарат жиынтығының құны 
қайтарылмайды.

7. Форс-мажор
1. Тараптардың ешқайсысы, егер орындамау немесе орындаудағы кідірістер еңсерілмейтін 

күштердің (форс-мажор) мəн-жайларынан туындаған болса, Келісім бойынша қандай да бір 
міндеттемелерді ішінара не толық орындамағаны үшін жауапты болмайды.

2. Форс-мажорға əскери жанжалдар, табиғи апаттар, дүлей апаттар (өрт, ірі авариялар, 
коммуникациялардың істен шығуы жəне т.б.) жəне басқа да төтенше жəне осы жағдайда 
еңсерілмейтін мəн-жайлар жатады.

3. Тарап екінші тарапқа форс-мажорлық жағдайлар туындағаны немесе аяқталғаны, 
олардың сипатымен ықтимал өту мерзімі туралы, олардың туындаған немесе тоқтаған 
күнінен бастап он жұмыс күні ішінде, тиісті ұйым берген тиісті құжатты қоса бере отырып, 
хабардар етуге міндетті. 

4. Осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі форс-мажорлық жағдайлардың 
əрекет ету мерзіміне жəне олардың жағымсыз салдарына қарай ұзартылады.

5. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде Тараптар ақылға қонымды мерзімде 
қалыптасқан мəн-жайларды шешу жолдарын іздеу үшін келіссөздер жүргізеді жəне осы мəн-
жайлардың салдарын барынша азайту үшін барлық амалдарды пайдаланады.

8. Хабарламалар
Осы Келісімде көзделген барлық хабарламалар жазбаша ресімделуге тиіс жəне кейін пошта 

арқылы жіберіле отырып, мына мекенжайларға факсимильді байланыс арқылы жіберілуі тиіс:

Уəкілетті орган _________________  Пайдаланушы __________________
______________________________ _______________________________
Пошта мекенжайы: ______________ Пошта мекенжайы: ______________
______________________________ ______________________________ 
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
Телефон:_______________ Телефон:_______________________

9. Құпиялылық
1. Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы Келісімнің қолда-

нылу мерзімі ішінде оның мəніне жататын барлық құжаттар, ақпараттар жəне есептер жөніндегі 
құпиялылық шарттарын сақтайды.

2. Пайдаланушы, басқа Тараптан жазбаша келісім алмай, құпия болып табылатын жəне 
мына Келісім мазмұнына қатысты немесе осы Келісімнің ережелерін іске асырумен байла-
нысты ақпаратты мына:

1) ақпарат сот тергеуі барысында пайдаланылған;
2) егер үшінші тұлға мұндай ақпараттың құпиялылығы шарттарын сақтау жəне ол ақпаратты 

Тараптар белгілеген мақсаттарда жəне Тараптар айқындаған мерзімде ғана пайдалану 
міндеттемесін өзіне алған жағдайда, ақпарат Тараптардың біріне Келісім бойынша қызмет 
көрсететін үшінші тұлғаларға берілген;

3) егер кез келген ақпаратты, оның ішінде банктік құпия болып табылатын, пайдаланушының 
кез келген, оның ішіндеҚазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі шетел банктерінде 
ашылған банк шотына қатысты ақпаратты алуға мүмкіндігі бар салық немесе Қазақстан 
Республикасының басқа уəкілетті мемлекеттік органдарына ақпарат берілетін жағдайлардан 
басқа жағдайда жария етуге құқығы жоқ.

10. Дауларды реттеу
1. Осы Келісімді түсіндіруге немесе қолдануға қатысты Тараптар арасындағы кез келген 

дау консультациялар жəне келіссөздер жолымен шешіледі.
2. Реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес сот тəртібімен 

шешіледі.
11. Қорытынды ережелер, келісімнің күшіне енуі жəне қолданысын тоқтату

1. Осы Келісімоған Тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді жəне Келісімшарттың 
қолданылу мерзіміне сəйкес аяқталады.

2. Осы Келісім қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес түсіндіріледі 
жəне реттеледі.

3. 20 жылғы «___» ___________________________ қаласында қазақ жəне орыс тілдерінде, 
бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада, əрбір Тарапқа1 (бір) данадан жасалды. Егер осы 
Келісімнің ережелерін түсіндіруде келіспеушіліктер болған жағдайда, Тараптар орыс тіліндегі 
мəтінге жүгінеді. 

Уəкілетті орган   Пайдаланушы _________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
 басшының тегі, аты, əкесінің аты басшының тегі, аты, əкесінің аты
 (бар болса)  (бар болса)
______________________________ ______________________________
 қолы   қолы
Мөрдің орны (бар болса)  Мөрдің орны (бар болса)

Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, коммерциялық 
мақсаттарда пайдалану жəне Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлер-

ге геологиялық ақпаратты əкету қағидаларына 3-қосымша

Нысан 
Геологиялық ақпаратты жарияламау туралы міндеттеме

20___ жылғы «___»_________ №______

1. Міндеттеменің мəні
Геологиялық ақпарат тізбесі

№ Түгендеу нөмірі Авторы Атауы Құны, теңге.
1
2
3 Жиыны:

2. Геологиялық ақпарат үшін төлемдер
1. Геологиялық ақпараттың құны Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 386 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тізілімінде № 11330 болып тіркелген) бекітілген Тарихи шығындарды жəне 
геологиялық ақпарат құнын айқындау қағидаларының 11-тармағының алтыншы абзацына 
сəйкес айқындалады. 

2. Жер қойнауын пайдаланудан бос геологиялық ақпараттың құны _______________ 
(__________) теңгені құрайды.
  ашып жазу

Осы міндеттемеге қол қойылған күнінен бастап күнтізбелік 10 (он күн) ішінде төлем 
жүргізіледі. Осы жағдайды орындамаған кезде, Міндеттеме жарамсыз болып саналады.

3. Міндеттеменің 2-тармағында көрсетілген сома 201 903 «Мемлекет меншiгiндегі жер 
қойнауы туралы ақпаратты пайдалануға бергені үшін ақы» бюджеттік сыныптама кодына жəне 
911 төлем тағайындау кодына төленетін жердегі салық қызметі органының деректемелері 
бойынша пайдаланушының БСН (ЖСН) бойынша теңгемен жүргізіледі. Төлем тапсырмасында 
банктің төлем жүргізілгені туралы белгісі болуы қажет. 

4. Төлем тапсырмасының көшірмесі уəкілетті органға ұсынылғаннан кейін геологиялық 
ақпарат үшін төлемдер бойынша пайдаланушының міндеттемелері орындалған деп сана-
латын болады.

5. Геологиялық ақпарат құнына оның көшірмесін жасауға шығындар кірмейді.
3. Құпиялылық

6. Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы Міндеттеменің 
мəніне жататын барлық құжаттар, ақпараттар жəне есептер жөніндегі құпиялылық шартта-
рын сақтайды.

7. Пайдаланушы, уəкілетті органнан жазбаша келісім алмай, құпия болып табылатын жəне 
мына Міндеттеме мазмұнына қатысты немесе осы Міндеттеменің ережелерін іске асырумен 
байланысты ақпаратты мына:

1) ақпарат сот тергеуі барысында пайдаланылған;
2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 31 

наурыздағы № 385 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 
11328 болып тіркелген) бекітілген Мемлекет меншігіндегігеологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, 
коммерциялық мақсаттарда пайдалану жəне геологиялық ақпаратты Қазақстан Республикасы 
аумағының шегінен тыс жерлерге əкету қағидаларының 14-тармағымен қарастырылған үшінші 
тұлғаларға берілген;

3) егер кез келген ақпаратты, оның ішінде банктік құпия болып табылатын, пайдаланушының 
кез келген, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі шетел банктерінде 
ашылған банк шотына қатысты ақпаратты алуға мүмкіндігі бар салық немесе Қазақстан 
Республикасының басқа уəкілетті мемлекеттік органдарына ақпарат берілетін жағдайлардан 
басқа жағдайда жария етуге құқығы жоқ.

Пайдаланушы: 
Мен, _______________________________________________________,
  (Жарғының, бұйрықтың, сенімхаттың № мен күні) 
негізінде əрекет етуші ________________________________________________
____________________________________________________________________,
           (басшыныңтегі, аты, əкесіні ң аты (бар болса), лауазымы, ұйымы) 
осы Геологиялық ақпаратты жарияламау туралы міндеттеме талаптарын сақтауға жəне мен 

сатып алған геологиялық ақпаратты үшінші жаққа жарияламауға, тираждамауға міндеттенемін. 
 ______________
     (күні, қолы) Мөрдің орны (бар болса)

Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, коммерциялық 
мақсаттарда пайдалану жəне Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлер-

ге геологиялық ақпаратты əкету қағидаларына 4-қосымша
Нысан

Геологиялық ақпаратты беру үшжақты шарты

20___ жылғы _________________№____

Осы геологиялық ақпаратты беру үшжақты шарты (бұдан əрі – Шарт) бұдан əрі Тараптар 
деп аталатын______________________________________

                     тиісті Өңіраралық департамент немесе 
             Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті
(бұдан əрі – уəкілетті орган) атынан _____________________________________
                           негіздеме – құжаттың № жəне күні
негізінде əрекет ететін _______________________________________________
              басшыныңтегі, аты, əкесінің аты (бар болса), негізінде əрекет ететін
жəне_____________________________ атынан ____________________ негізінде
         жеке немесе заңды тұлғаның атауы              жарғы немесе сенімхат 
əрекет ететін__________________________________(бұдан əрі – пайдаланушы)
            бірінші басшының немесе өзге уəкілетті тұлғаның 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
жəне ____________________________ атынан_____________________ негізінде
жеке немесе заңды тұлғаның атауыжарғы немесе сенімхат
əрекет ететін _______________________ (бұдан əрі – мердігер немесе инвестор)
    бірінші басшының немесе өзге уəкілетті тұлғаның 
                 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
арасында жасалды.
1) Уəкілетті органның жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне кешенді пайдалану 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратынын; тарихи шығындар мөлшерін, құнын 
жəне геологиялық ақпаратты алу шарттарын айқындайтынын; жер қойнауын ұтымды жəне 
кешенді пайдалануды, оған қоса минералды шикізатты бастапқы қайта өңдеуді (байытуды) 
бақылауды жүзеге асыратынын;

2) уəкілетті орган мен пайдаланушы Шарт талаптарын іске асырған кезде Шарт өздерінің 
өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы келіскенін назарға ала отыра,

Уəкілетті орган мен пайдаланушы төмендегілер туралы осы Шартты жасасты. 
1. Шарттың мəні

1. Пайдаланушы уəкілетті органмен немесе аумақтық органмен жасалған
_____________________ құпиялылық туралы келісімнің негізінде 
келісімнің күні жəне №
уəкілетті органнан __________________________________ (бұдан əрі – объект)
       объектінің атауы
бойынша геологиялық ақпараттың толық топтамасын алды.
1) Мердігер немесе инвестор _________________________________________________
 ______________________________________________________________ жұмыстарын 
           жер қойнауын пайдаланушы мен мердігер немесе инвестор 
                               арасындағы шарттың күні жəне №
орындау шартына сəйкес пайдаланушыдангеологиялық ақпаратты алады. Пайдаланушы 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы 
№ 385 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11328 болып тіркелген)Мемлекет меншігінде болатынгеологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, 
коммерциялық мақсаттарда пайдалану жəне геологиялық ақпаратты Қазақстан Республикасы 
аумағының шегінен тыс жерлерге əкету қағидаларының 14-тармағына сəйкес геологиялық 
ақпаратты өзінің мердігеріне немесе инвесторға уақытша пайдалануға беру туралы уəкілетті 
органға өтініш білдірді.

Уəкілетті орган осы өтінішті қарастырып, қоса берілген тізбеге сəйкес түгендеу ведомосі 
есебіне енгізілген жəне объект бойынша уəкілетті органнан мынадай шарттармен алынған 
геологиялық ақпаратты уақытша пайдалануға мердігерге немесе инвесторға беруге 
пайдаланушыға рұқсат береді:

1) мердігерге немесе инвесторға берілген геологиялық ақпарат үшін жəне оның қайтарылуы 
үшін пайдаланушы жауапты болады;

2) пайдаланушы алынған ақпаратты осы Шартқа қол қойған сəттен бастап мердігерге 
немесе инвесторға:

мердігерге – жұмыстарды орындау шарты бойынша қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға 
дейін;

инвесторға – инвестициялауды жасау шешім қабылдағанға дейін береді.
Мердігер немесе инвестор Шартқа қол қойғаннан кейін пайдаланушыдан объект бойынша 

геологиялық ақпаратты қабылдау-беру актісі бойынша алады;
3) мердігер немесе инвестор алынған құпия емес ақпаратты пайдалану кезінде құпиялы-

лықты сақтауға, көбейтіп таратпауға, үшінші тарапқа бермеуге, Қазақстан Республикасының 
аумағынан тыс жерлерге əкетпеуге жəне оларды осы Шартта көрсетілген мақсаттарды орын-
дау үшін ғана пайдалануға міндеттенеді;

4) мердігер немесе инвестор геологиялық ақпаратты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін 
қабылдау-беру актісі бойынша алған көлемінде пайдаланушыға қайтарып беруге міндеттенеді;

5) пайдаланушы не мердігер немесе инвестор геологиялық ақпараттың құпиялылығын 
бұзғаны үшін кінəлі тарап Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкер-
шілікке тартылады, ақпаратты пайдалану құқығынан айырылады жəне оны уəкілетті органға 
дереу қайтаруға міндеттенеді.

3. Қорытынды ережелер
Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес түсіндірілуі тиіс жəне 

мемлекеттік жəне орыс тілдерінде, Тараптар үшін бірдей заңды күші бар 3 (үш) данада қол 
қойылды, барлық даналары түпнұсқа болып табылады. Осы Шарттың ережелерін түсіндіруде 
келіспеушіліктер болған жағдайда, тараптар орыс тіліндегі мəтінге жүгінеді.

Мөрмен жəне қолдармен расталды:

Берді    Қабылдады
Пайдаланушы   Мердігер немесе Инвестор
Басшы _______________________ Басшы _______________________ 
    тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)          тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
           қолы, мөр (бар болса)                қолы, мөр (бар болса)

Келісілді
Уəкілетті орган
Басшы ___________________________
          тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
                 қолы, мөр (бар болса) 

Мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, коммерциялық 
мақсаттарда пайдалану жəне Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлер-

ге геологиялық ақпаратты əкету қағидаларына 5-қосымша
Нысан

___________________________компаниясының 
                     (компанияның атауы)

табиғи жеткізгіштегі геологиялық ақпаратын тексеріп қарау актісі

_________________ қ.              Күні
 (қала, облыс)
Мынадай құрамдағы комиссия:
аумақтық органның маманы ____________________________________________
   тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
жəне компания өкілі __________________________________________________
  тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
_________________________________________________________объектісінен
             (кен орнының, учаскенің, алаңның жəне т.б. атауы)
іріктелген _____________________________________________ компаниясының 
   (компанияның атауы)
табиғи жеткізгіштегі геологиялық ақпараттарының үлгілерін қарады.
______________________________________________________ компаниясының 
   (компанияның атауы)
табиғи жеткізгіштегі геологиялық ақпараты нөмірленіп, ____________________ 
                        (салынған ыдыс атауы)
салынды.
Табиғи жеткізгіштегі тексерілген геологиялық ақпарат сипаттамаға сəйкес келеді. 
Өтініш беруші табиғи жеткізгіштегі жалпы салмағы __________________ 
  (геологиялық ақпараттың жалпы салмағы)
саны ______________ осы геологиялық ақпаратты оның құрамы мен 
                 (саны)
мазмұнын анықтау үшін_________________________________________ арнайы
             (геологиялық ақпараттың түрі)
талдауға тапсырды.
Табиғи жеткізгіштегі геологиялық ақпаратты жеткізу мекенжайы: 
____________________________________________________________________
                 (облыс, аудан, қала, көше, үй, телефон)
Аумақтық орган _______________________________________
              (қолы)
Өтініш беруші _____________________________________ 
             (қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15807 
болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛАР 
ЖӘНЕ 

ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 маусым                №420              Астана қаласы

Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен 
қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» 
2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 14-бабының 41-18) тармақшасына 
сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз 
ету қағидалары бекітілсін.

2. Мынадай бұйрықтардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Əуе кемелерінің пайдаланушыларын аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету 

ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
міндетін атқарушының 2015 ж ылғы 24 ақпандағы № 169 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10605 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 13 сəуірде жарияланған);

2) «Əуе кемелерін пай  даланушыларды аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 169 бұйрығына өзгеріс пен толықтыру 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 818 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14580 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 11 қаңтарда жарияланған).

3. 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.

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

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 30 маусымдағы №420 бұйрығымен бекітілген

Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне ави-
ация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 14-
бабы 1-тармағының 41-18) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне азаматтық авиацияда 
аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі анықтамалар мен терминдер:
1) абсолюттік биіктік – теңіздің орта деңгейінен нүктенің немесе нүкте деп есептелген 

объектінің деңгейіне дейінгі тік қашықтық;
2) адами фактордың аспектілері – жоспарлау, сертификаттау, кадрларды даярлау, 

техникалық қызмет көрсету жəне авиациядағы пайдалану қызметтері процестеріне қолданы-
латын жəне адамның мүмкіндіктерін тиісті түрде есептеу арқылы адам мен жүйенің басқа 
компоненттері арасындағы қауіпсіз өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге бағытталған қағидаттар;

3) аэронавигациялық ақпарат – əуе кемелерінің ұшуын қамтамасыз ету, əуе қозғалысына 
қызмет көрсету жəне əуе қозғалысын басқару мақсаттары үшін деректерді жинау, талдау жəне 
өңдеу нəтижесінде алынған ақпарат;

4) аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметі – нақты белгіленген əрекет ету аймағында 
құрылған қызмет, ол əуе навигациясының қауіпсіздігін, тұрақтылығы мен тиімділігін қамтамасыз 
ету үшін қажетті аэронавигациялық ақпараттардың (аэронавигациялық деректердің) ұсыны-
луына жауапты;

5) аэронавигациялық ақпараттар жинағы – аэронавигация үшін елеулі маңызы бар ұзақ 
мерзімді аэронавигациялық ақпаратты қамтитын Қазақстан Республикасы шығарған немесе 
бекіткен жарияланым;

6) аэронавигациялық ақпарат жинағына қосымша – аэронавигациялық ақпараттар 
жинағындағы ақпаратқа енгізілетін жəне жеке парақтарда жарияланатын уақытша өзгерістер;

7) аэронавигациялық ақпараттар жинағында жасалатын түзетулер – аэронавигациялық 
ақпараттар жинағындағы ақпаратқа енгізілетін тұрақты өзгерістер;

8) аэронавигациялық ақпараттың циркуляры – NОТАМ шығаруды немесе оны аэронави-
гация лық ақпарат жинағына енгізуді қажет етпейтін, бірақ ұшулардың қауіпсіздігі мəселелеріне 
немесе аэронавигациялық, техникалық, əкімшілік жəне заңдық мəселелерге қатысты ақпаратты 
қамтитын хабарлама;

9) аэронавигациялық ақпараттың электрондық жинағы – электрондық тасушыда немесе 
компьютер экранында бейнелеуге жəне қағазға басып шығаруға мүмкіндік беретін форматтағы 
интернет ресурс арқылы берілетін аэронавигациялық ақпарат жинағы;

10) аэронавигациялық деректер – аэронавигациялық нақты деректерді, тұжырымдамаларды 
немесе нұсқаулықтарды байланыс, түсіндіру немесе өңдеу үшін ыңғайлы формальді тəртіппен 
баяндау;

11) аэронавигациялық карта – аэронавигация үшін арнайы тағайындалған жер бетінің 
учаскесі, оның бедері жəне жасанды құрылыстары бейнеленген шартты бейне;

12) аэронавигациялық қызмет көрсетудің жеткізушісі – əуе қозғалысын ұйымдастыруды 
жəне (немесе) басқа аэронавигациялық қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін заңды тұлға;

13) ажырату қабілеті (ажыратымдылық) – қолданылатын өлшенген немесе есептелген 
мəннің тəртібін анықтайтын бірліктердің немесе цифрлардың саны;

14) азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган – Қазақстан Республикасының 
əуе кеңістігін пайдалану жəне азаматтық жəне эксперименттік авиация қызметі саласында 
басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

15) аймақтық навигация – əуе кемелеріне кез келген траектория бойынша радиомаяктік 
навигациялық құралдардың əрекет аймақтары шегінде жəне автономды құралдардың немесе 
олардың құрамдастарының мүмкіндіктерімен анықталатын шектерінде ұшу жасауға мүмкіндік 
беретін навигация əдісі;

16) аймақтағы ұшудың ең төменгі абсолюттік биіктігі – аспаптық метеорологиялық 
жағдайларда пайдаланылуға тиісті жəне əдетте паралельдермен жəне меридиандармен 
айқындалатын белгіленген аймақ шегіндегі кедергілердің үстінен ең төменгі биіктік қорын 
қамтамасыз ететін ең төменгі абсолюттік биіктік;

17) ақпарат өнімі – деректер шоғыры немесе ақпарат өнімінің ерекшеліктеріне жауап беретін 
деректер шоғырының жиынтығы;

18) аспаптар бойынша қонуға кіру схемасы – кедергілермен соқтығысуды болдырмауды 
көздейтін белгіленген талаптарды сақтаған жағдайда, қонуға кірудің бастапқы кезеңінің бақылау 
нүктесінен немесе, тиісті жағдайларда, белгіленген ұшып келу маршрутының басынан бастап, 
қону орындалуы мүмкін нүктеге дейін, ал егер қону орындалмаған болса, күту аймағында не-
месе маршрутта кедергілердің үстінен ұшып өту критерийлері қолданылып басталатын нүктеге 
дейін пилотаждық аспаптар бойынша орындалатын алдын ала белгіленген маневрлер сериясы;

19) асып кету – вертикаль бойынша теңіздің орта деңгейінен жер бетінің немесе онымен 
байланысты объектінің нүктесіне немесе деңгейіне дейінгі арақашықтық;

20) əуеайлақ ауданына келудің абсолюттік биіктігі – радиусы 46 километр (25 теңіз миль-
дер) айналым доғасы жармасында орналасқан барлық объектілердің үстінен 300 метр (1000 
фут) болатын ең төменгі биіктік қорын қамтамасыз ететін, орталығы қонуға кірудің бастапқы 
кезеңінің бақылау нүктесінде немесе, егер қонуға кірудің бастапқы кезеңінің нүктесі жоқ болса, 
осы доғаның ұштарын қонуға кірудің аралық кезеңінің нүктесімен қосатын тура сызықтармен 
шектелген қонуға кірудің аралық кезеңінің бақылау нүктесінде болатын ең аз абсолюттік биіктік;

21) əуеайлақ – əуе кемелерінің толық немесе ішінара келуі, кетуі жəне сол жазықтықтағы 
қозғалысына арналған жер немесе су бетіндегі (кез келген ғимараттарды, құрылыстарды жəне 
жабдықтарды қоса) белгіленген учаскесі;

22) əуе трассасы – дəліз түрiндегi бақыланатын əуе кеңiстiгi (немесе оның бір бөлігі);
23) əуеайлақтың бақылау нүктесі – əуеайлақтың географиялық орналасқан жерін айқын-

дайтын нүкте;
24) əуе қозғалысына қызмет көрсету маршруты – əуе қозғалысына қызмет көрсетуді 

қамтамасыз ету мақсатында қозғалыс ағынын бағыттауға арналған белгіленген маршрут;
25) əуе кемесіне қызмет көрсету – тиісті жағдайларда ұшу-ақпараттық қызмет көрсетуді, 

авариялық хабарлауды, əуе кемесіне консультациялық қызмет көрсетуді, əуе қозғалысына 
диспетчерлік қызмет көрсетуді (аудандық диспетчерлік қызмет көрсету, жақындау кезінде 
дичпетчерлік қызмет көрсету немесе əуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсету) білдіретін 
жалпы термин;

26) əуеайлақтан асып кету – қону алаңының ең жоғары нүктесінен асып кету;
27) əуеайлақтың пайдалану минимумдары – төмендегілер үшін əуеайлақты пайдалануға 

шектеу қою:
ұшу-қону жолағындағы көріну ұзақтығы жəне/немесе көріну мəндерімен жəне қажет болған 

жағдайда, бұлттылық параметрлерімен белгіленетін ұшып көтерілу үшін;
қонуға дəл кіруді орындау кезінде қондыру жəне ұшу-қону жолағында көріну жəне/немесе 

көрінудің алыстығы жəне пайдалану санаттарына сəйкес шешім қабылдаудың абсолюттік /
салыстырмалы биіктігі мəндерімен белгіленетін қонулар үшін;

қонуға кіруді орындау кезінде қону жəне ұшу-қону жолағында көріну жəне/немесе көріну 
алыстығы жəне шешім қабылдаудың абсолюттік/салыстырмалы биіктігі мəндерімен белгіленетін 
тік жазықтыққа дəлдеумен қонулар үшін;

қонуға дəл емес кіруді орындау кезінде қону жəне ұшу-қону жолағында көріну жəне/немесе 
көрінудің алыстығы, төмендеудің ең төменгі абсолюттік/салыстырмалы биіктігі мəндерімен жəне 
қажет болған жағдайда бұлттылық параметрлерімен белгіленетін қонулар үшін;

28) база – басқа шамаларды есептеудің басы немесе негізі ретінде қызмет ететін кез кел-
ген шама немесе шамалар қатары;

29) бедер – аэронавигациялық карталарда горизонтальдармен, реңктік гипсометриямен, 
бояу жуумен немесе биіктік белгілерімен берілген жер бетінің тегіс емес жерлері;

30) белгілер – əуе кемелерінің жəне/немесе көлік құралдарының əуеайлақта жер үсті 
қозғалысын ұйымдастыруға арналған жер деңгейіне сай орнатылған жəне ондағы жазба-
лар, символдар, əріптер немесе сандар немесе олардың комбинациясы түріндегі ақпаратты 
олардың панелінде көрсететін құрылғылар. Олар жағдайға қарай тек бір ғана хабарламаны 
жіберетін сондай-ақ бірнеше алдын ала белгіленген хабарламалардың жіберілуін қамтамасыз 
ететін ауыспалы ақпарат бере алатын немесе қажет болса қандай да бір ақпараттың жіберілуін 
тоқтата алады;

31) біріккен аэронавигациялық ақпарат топтамасы – топтама мынадай элементтерден 
тұрады:

аэронавигациялық ақпараттар жинағы, түзетулерін қоса;
аэронавигациялық ақпараттар жинағына толықтырулар;
NOTAM жəне ұшу алдындағы ақпарат бюллетені;
аэронавигациялық ақпараттың циркуляры;
бақылау тізбесі жəне қолданыстағы NОТАМ тізбесі;
32) векторлау – əуе кемелерін ƏҚҚ бақылау жүйелерін қолдану негізінде белгілі бір кур-

старды көрсету арқылы навигациялық бағыттауды қамтамасыз ету;
33) геоид толқыны (геоид биіктігі) – геоид беті мен математикалық тұрғыдан анықталған 

референц-эллипсоид беті арасындағы қашықтық (оң немесе теріс мағына);
34) геоид – Жердің гравитациялық өрісіндегі теңіздің бекітілген орта деңгейі мен оның мате-

риктер алып жатқан жалғасына сəйкес келетін баламалы əлеуетті беті. Жергілікті гравитациялық 
ауытқулардың салдарынан геоид пішіні дұрыс емес қалыптасқан, сондықтан ауыртпалық күшінің 
бағыты кез келген нүктеде геоид бетіне перпендикуляр;

35) глиссада – қонуға кірудің соңғы кезеңінде тік бағыттау үшін орнатылған төмендеу пішіні;
36) григориандық күнтізбе – көпшілік қабылдаған күнтізбе; алғашқы рет юлиандық 

күнтізбемен салыстырғанда тропикалық жылға барынша сəйкес келетін жылды анықтау үшін 
1582 жылы енгізілген;

37) дəлдік – есептеу немесе өлшеу мəнінің нақты мəнге сəйкес келу дəрежесі. Тұрған жерді 
өлшеу дəлдігі, əдетте, нақты тұрған жері анықталған ықтимал дəрежесімен белгіленген шектегі 
хабарланған жерінен бергі қашықтықпен беріледі;

38) деректер сапасы – ұсынылған деректердің нақтылық, ажыратымдылық жəне тұтастық 
тұрғысынан деректерді пайдаланушы қоятын талаптарға жауап бере алатындығының дəрежесі 
немесе деңгейі;

39) деректер шоғырының жиынтығы - өнімнің бірдей ерекшеліктеріне сəйкес келетін де-
ректер шоғырының жиынтығы;

40) деректер шоғыры - деректердің белгілі бір жиынтығы;
41) деректерді беру желісі бойынша «диспетчер-пилот» байланысы - деректерді беру 

желісін қолдану арқылы əуе қозғалысына қызмет көрсету мақсатында диспетчер мен пилот 
арасындағы байланыс құралы;

42) екінші айналымға кету схемасы – қонуға кіруді жалғастыру мүмкін болмаған жағдайда 
ұстануға тиісті тəртіп;

43) екінші айналымға кету нүктесі – аспаптар бойынша қонуға кіру схемасындағы 
кедергілердің үстінен биіктіктің ең төменгі қорын қамтамасыз ету үшін екінші айналымға кетудің 
алдын ала жасалған схемасы бойынша ұшу басталған немесе оған дейін ұшу басталған нүкте; 

44) жерге қону аймағы – жерге қонатын ұшақтар ұшу-қону жолағына бірінші жанасуға 
арналған ұшу-қону жолағының табалдырығының алдындағы учаскесі;

45) жерге қону мен жер үстінен көтерілу аймағы – тікұшақ жерге қонуды немесе жер үстінен 
көтерілуді орындай алатын жүктеме түсетін алаң;

46) жергілікті жер – жасанды кедергілерден басқа тау, төбешік, жота, алап, су шоғыры, 
мəңгілік мұз бен қар тəрізді табиғи элементтері бар Жер беті;

47) жергілікті жердегі кедергілер туралы деректерді есепке алу шегі – кедергілер (жергілікті 
жер) туралы деректер жасау мақсатында қолданылатын белгілі шек;

48) жолдың нүктелері – аймақтық навигация маршрутын немесе аймақтық навигацияны 
қолданатын əуе кемесінің ұшу траекториясын анықтау үшін қолданылатын нақты географиялық 
пункт. Жолдың нүктелері төмендегідей белгіленеді:

«флай-бай» жол нүктесі – маршруттың немесе схеманың мынадай учаскесіне шығуды 
қамтамасыз ету үшін алдын ала бұрылуды көздейтін жол нүктесі; немесе

«флайовер» жол нүктесі – маршруттың немесе схеманың мынадай учаскесіне шығу 
мақсатында бұрылуды бастайтын жол нүктесі;

49) жолдың сызығы – əуе кемесінің жер бетіне ұшу траекториясының əдетте бағыты кез 
келген нүктеде солтүстік бағыттан (ақиқат, магниттік немесе бұрыштық меридиандардан) са-
нап шығарылатын бұрыш градустарымен белгіленетін проекциясы;

50) жұмыс алаңы - əуеайлақтың маневрлеу алаңы мен перроннан (перрондардан) тұратын 
əуе кемелерінің ұшып көтерілуіне, қонуына жəне рульдеуге арналған бөлігі;

51) жылжытылған ұшу-қону жолағының табалдырығы – ұшу-қону жолағының басталған 
жерінде орналаспаған табалдырық;

52) кедергілерді ұшып өтудің абсолюттік биіктігі – ұшу-қону жолағының тиісті шегін асып түсу 
үстіндегі немесе тиісті жағдайларда кедергілерді ұшып өтудің тиісті критерийлерін сақтауды 
қамтамасыз ету үшін қолданылатын əуеайлақтан асып түсу үстіндегі ең кіші абсолюттік биіктік;

53) кедергілерді ұшып өтудің салыстырмалы биіктігі – ұшу-қону жолағының тиісті шегін 
асып түсу үстіндегі немесе тиісті жағдайларда кедергілерді ұшып өтудің тиісті критерийлерін 
сақтауды қамтамасыз ету үшін қолданылатын əуеайлақтан асып түсу үстіндегі ең кіші салы-
стырмалы биіктік;

54) кедергілерден бос аймақ – қонуға кірудің ішкі бетінің, ауыспалы ішкі беттерінің жəне 
үзілген қону кезінде екінші айналымға кету бетінің жəне осы беттермен шектелген ұшу жолағы 
бөлігінің үстіндегі, салмағы жеңіл жəне аэронавигация мақсатында қажетті берік емес негіздегі 
ешбір қозғалмайтын кедергі шығып тұрмайтын əуе кеңістігі;

55) кедергілердің үстінен ұшып өтудің ең төменгі абсолюттік биіктігі – белгілі учаскедегі 
кедергілердің үстінен қажетті биіктік қорын қамтамасыз ететін ұшудың ең төменгі абсолюттік 
биіктігі;

56) кедергілерден бос жолақ – ұшақ соның үстінен белгіленген биіктікке дейін бастапқы 
биіктіктің бір бөлігіне көтерілуі үшін жарамды учаске ретінде таңдап алынған немесе 
дайындалған, тиісті уəкілетті органның бақылауындағы жер немесе су бетіндегі тік бұрышты 
учаскесі;

57) кедергі - барлық жылжымайтын (уақытша немесе тұрақты) жəне жылжитын нысандар 
немесе олардың мына жерлердегі бөлігі:

əуе кемелерінің жер бетінде қозғалуына арналған аймақта орналасқан;
ұшып бара жатқан əуе кемелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін белгілі бір жерде 

тұрғызылған;
осы жерлер шегінде орналасқан жəне əуе навигациясы үшін қауіп төндіретін деп бағаланған;
58) кері схема – əуе кемесіне аспаптар бойынша қонуға кіру схемасының бастапқы 

учаскесінде бағытты өзгертуге мүмкіндік беретін схема. Бұл маневр стандартты бұрылу не-
месе қонатын сызыққа бұрылуды қамтуы мүмкін;

59) көлденең – бірдей асып түсу нүктесін байланыстыратын картадағы немесе схемадағы 
сызық;

60) күту аймағындағы ұшу схемасы – əуе кемесіне келесі шешімді күту үшін белгілі бір əуе 
кеңістігі шеңберінде бола тұруға мүмкіндік беретін алдын ала белгіленген маневр;

61) қауіпті аймақ – соның шегінде белгілі бір уақыт аралығында əуе кемелерінің ұшуына 
қауіп төндіретін қызмет жүзеге асырылуы мүмкін белгілі ауқымдағы əуе кеңістігі;

62) қонуға кіру мен ұшып көтерілудің соңғы кезеңінің аймағы – үстінен қонуға кіру 
маневрінен бастап əуеде қалқып тұру режиміне дейінгі соңғы кезең немесе қону орында-
латын жəне ұшып көтерілу маневрі басталатын белгіленген аймақ. Қонуға кіру мен ұшып 
көтерілудің соңғы кезеңінің аймағы 1-класты ұшу-техникалық сипаттамалары бар ұшақтар 
пайдаланатын жағдайларда бұл белгіленген аймақ үзілген ұшып көтерілудің орналастырылған 
аймағын қамтиды;

63) қонуға кірудің соңғы учаскесі – соның шегінде ұшу-қону жолағының жармасына шығу 
жəне қонуға төмендеу жүргізілетін аспаптар бойынша қонуға кіру схемасының учаскесі;

64) қонуға кірудің соңғы кезеңі – қонуға кірудің соңғы кезеңінің белгіленген бақылау 
нүктесінде (немесе нүктесінде) немесе осындай нүкте жоқ болған жағдайда:

егер ондай көзделген болса, «ипподром» үлгісіндегі схемада ең соңғы стандартты бұрылу, 
қонатын сызыққа бұрылу немесе жақындау жолының сызығына бұрылу соңында; немесе

қонуға кіру схемасындағы жолдың ең соңғы сызығына шығу нүктесінде басталып, 
əуеайлақ ауданындағы қону орындалуы немесе екінші айналымға кету басталуы мүмкін 
нүктеде аяқталады;

65) қонуға кірудің соңғы кезеңінің бақылау нүктесі (немесе нүктесі) –аспаптар бойынша 
қонуға кіру схемасының қонуға кірудің соңғы кезеңінің учаскесі басталатын бақылау нүктесі 
(немесе нүктесі);

66) қонуға кірудің бастапқы учаскесі – аспаптар бойынша қонуға кіру схемасының қонуға 
кірудің бастапқы кезеңінің бақылау нүктесі мен қонуға кірудің аралық кезеңінің бақылау нүктесі 
арасындағы немесе, тиісті жағдайларда, қонуға кірудің соңғы кезеңінің бақылау нүктесі (не-
месе нүктелері) арасындағы учаскесі;

67) жерге қону алаңы – əуе кемелерінің қонуына жəне ұшып көтерілуіне арналған жұмыс 
алаңының бір бөлігі;

68) қонуға кірудің аралық учаскесі – аспаптар бойынша қонуға кіру схемасының тиісінше 
қонуға кірудің аралық кезеңінің бақылау нүктесі мен қонуға кірудің соңғы кезеңі нүктесінің (не-
месе нүктесінің) бақылау нүктесі немесе кері схеманың, «ипподром» үлгісіндегі схеманың не-
месе есептеу əдісімен салынатын жол сызығының соңы жəне қонуға кірудің соңғы кезеңінің 
бақылау нүктесі (немесе нүктесі) аралығындағы учаскесі;

69) қонуға визуалды кіру схемасы – визуалды бағдар бойынша қонуға кірудің бастапқы 
кезеңінің бақылау нүктесінен немесе, тиісті жағдайларда, белгіленген ұшып келу маршрутының 
басынан бастап, қону орындалуы мүмкін жəне, егер қону орындалмаған болса, одан кейін 
екінші шеңберге кету схемасы орындалуы мүмкін алдын ала белгіленген маневрлер сериясы;

70) қонуға дəл кіру схемасы – ILS немесе РАR беретін азимут жəне глиссада туралы 
ақпаратты пайдалана отырып, аспаптар бойынша қонуға кіру схемасы;

71) қосылу мекенжайы – деректерді əуе қозғалысына қызмет көрсету органына беру желісін 
қосу үшін қолданылатын орнатылған код;

72) магниттік ауытқу – ақиқат жəне магниттік меридианның солтүстік бағыты арасындағы 
бұрыш;

73) маршрут бойынша ұшудың ең төменгі абсолюттік биіктігі – маршрут учаскесіндегі 
тиісті навигациялық құралдар мен əуе қозғалысына қызмет көрсету байланыс құралдарының 
сигналдарын барабар қабылдауды қамтамасыз ететін, əуе кеңістігінің құрылымына сəйкес 
келетін жəне кедергілердің үстінен қажетті биіктік қорын қамтамасыз ететін ұшудың ең төменгі 
абсолюттік биіктігі;

74) маневрлеу алаңы – əуеайлақтың əуе кемелерінің ұшып көтерілуіне, қонуына жəне 
рульдеуіне арналған перроннан басқа бөлігі;

75) орналасқан жер (географиялық) - нүктенің Жер бетіндегі орналасқан жерін анықтайтын 
математикалық тұрғыдан анықталған референц-эллипсоид арқылы берілетін координаттар 
(ені мен ұзындығы);

76) өткелдің абсолюттік биіктігі – əуе кемесінің абсолюттік биіктікте немесе одан төмен 
тұрған жері тік жазықтықта абсолюттік биіктік шамасында беріледі;

77) перрон – жолаушыларды отырғызу немесе түсіру, пошта немесе жүкті тиеу немесе 
түсіру, май құю, тұрақтау немесе техникалық қызмет көрсету мақсатында əуе кемелерін 
орналастыруға арналған құрлықтағы əуеайлақ алаңының белгілі аумағы;

78) реңктік гипсометрия – жер бетінен асып кету деңгейін көрсету үшін қолданылатын 
түстер мен олардың реңктерінің жүйелік градациясы;

79) рульдеу маршруттары – тікұшақтардың түкұшақ алаңының бір бөлігінен екінші 
бөлігіне жүруінің белгіленген траекториясы. Рульдеу маршруты рульдеу маршрутының осьтік 
сызығының бойымен өтетін, түкұшақтарды бұруға арналған əуедегі немесе жердегі рульдеу 
жолын қамтиды;

80) рульдеу жолы – құрлықтағы əуеайлақтағы əуе кемелерінің бұрылуы үшін орнатылған 
жəне əуеайлақтың бір бөлігін екіншісімен қосуға арналған белгілі бір жол, оның ішінде:

əуе кемесінің тұрақтағы рульдеу жолағы – рульдеу жолы ретінде белгіленген жəне тек əуе 
кемелерінің тұрақ орындарына жақындауға арналған перрон бөлігі;

перрондық рульдеу жолы. Перронда орналасқан жəне перрон арқылы рульдеу маршрутын 
қамтамасыз етуге арналған рульдеу жолдары жүйесінің бір бөлігі;

перрондық рульдеу жолы – ұшу-қону жолағымен сүйір бұрыш арқылы жалғанған жəне 
қонған ұшаққа басқа шықпа рульдеу жолдарында қол жеткізілетін жылдамдықтарға қарағанда 
жоғарырақ жылдамдықпен ұшу-қону жолағынан шығып кетуге жəне соның арқасында ұшу-қону 
жолағында болу уақытын барынша азайтуға мүмкіндік беретін рульдеу жолы;

81) сапа – меншікті сипаттамалар жиынтығының қойылған талаптарды орындау дəрежесі;
82) сапа менеджменті – ұйымның сапаға қатысты басшылық ету жəне басқару жөніндегі 

үйлестірілген қызметі;
83) сапаны қамтамасыз ету – сапаға қойылатын талаптардың орындалатынына сенім 

туғызуға бағытталған сапа менеджментінің бөлігі;
84) сапаны басқару – сапаға қойылатын талаптардың орындалуына бағытталған сапа 

менеджменті бөлігі;
85) салыстырмалы биіктік – вертикаль бойынша көрсетілген бастапқы деңгейден бастап, 

нүкте ретінде қабылданған деңгейге, нүктеге немесе объектіге дейінгі арақашықтық;
86) сектордағы ең төменгі абсолюттік биіктік – пайдаланылуы мүмкін жəне ортасында негізгі 

нүкте, əуеайлақтың бақылау нүктесі немесе тікұшақ айлағының бақылау нүктесі орналасқан 
радиусы 46 километр (25 теңіз мильдер) шеңбер секторындағы барлық объектілердің үстінен ең 
төмен дегенде 300 метр (1000 фут) артық биіктікті қамтамасыз ететін ең аз абсолюттік биіктік;

87) тежеудің ақырғы жолағы – екпіннің орналасқан ұзындығының соңындағы үзілген ұшып 
көтерілу орын алған жағдайда əуе кемесін тоқтату үшін жарамды учаске ретінде дайындалған 
жер бетінің белгілі бір тік бұрышты учаскесі;

88) техногенді орта – жер бетіндегі барлық жасанды құрылыстар, мəселен, қалалар, 
теміржолдар жəне арналар;

89) тұрақ орны - перрондағы əуе кемесін қою үшін арнайы бөлінген учаске;
90) тұтастық (аэронавигациялық деректер) – аэронавигациялық деректердің, оларды 

дайындаған немесе түзету енгізуге рұқсат етілген сəттен бастап жоғалмағанының немесе 
өзгермегенінің анықталған кепілі;

91) тыйым салу аймағы – əуе кемелерінің ұшуына тыйым салынған мемлекет аумағында 
немесе аумақтық сулар үстіндегі белгіленген өлшемдегі əуе кеңістігі;

92) тікұшақ айлағы – тікұшақтардың толық немесе жартылай келуі, кетуі жəне сол 
жазықтықтағы қозғалысына арналған əуеайлақ немесе құрылыстағы белгілі бір бет учаскесі;

93) ұшу-қону жолағындағы көріну алыстығы – ұшу-қону жолағының осьтік сызығында 
орналасқан əуе кемесінің пилоты ұшу-қону жолағында үстіндегі таңбалау белгілерін неме-
се ұшу-қону жолағы шектейтін немесе оның осьтік желісін белгілейтін оттарды көре алатын 
арақашықтық;

94) ұшу-қону жолағының жанындағы күту орны – ұшу-қону жолағының, кедергілерді шектеу 
бетін немесе, егер əуеайлақтық диспетчерлік пункттен басқа нұсқаулар келіп түспеген болса, 
бұрылатын əуе кемелері мен көлік құралдары тоқтап жəне күтіп тұратын əсер сезгіш/шекті ILS/
MLS аймағын қорғауға арналған белгілі бір орын;

95) ұшу-қону жолағының табалдырығы – қону үшін пайдаланылу мүмкін ұшу-қону жолағы 
учаскесінің бас жағы;

96) ұшу алдындағы ақпарат бюллетені – ұшу алдында дайындалған, айрықша пайдаланылу 
маңызы бар ағымдағы NОТАМ ақпараты;

97) ұшу-қону жолағы – əуе кемелерінің қонуы мен ұшуы үшін дайындалған құрлықтағы 
əуеайлақтың белгілі бір тік бұрышты учаске;

98) ұшуды шектеу аймағы – əуе кемелерінің ұшуы белгілі шарттармен шектелген аумақ 
немесе аумақтық сулар үстіндегі белгіленген өлшемдегі əуе кеңістігі;

99) ұшып келу маршруттары – аспаптар бойынша қонуға кіру схемасында көрсетілген, 
маршрут бойынша ұшу кезеңі аяқталғаннан кейін əуе кемелері қонуға кірудің бастапқы кезеңініің 
бақылау нүктесіне шыға алатын маршруттар;

100) ұшу эшелоны – қысымының белгіленген 1013,2 гектопаскаль (гПа) мəніне жатқызылған 
жəне басқа да осындай беттерден белгіленген қысым интервалдарының мəніне алыс тұрған 
тұрақты атмосфералық қысымның беткі жағы;

101) циклдық артық кодты пайдалану арқылы бақылау – деректерді жоғалып кетуден не-
месе өзгеруден қорғаудың белгілі деңгейін қамтамасыз ететін, деректердің цифрлық мəніне 
қатысты қолданылатын математикалық алгоритм;

102) AIRAC – күшіне енудің жалпы күндерінің негізінде пайдалану тəжірибесіне маңызды 
өзгерістер енгізу қажеттілігін тудыратын жағдайлар туралы алдын ала хабарлауға арналған 
жүйені бiлдiретiн қысқарту;

103) NОТАМ – электр байланысы құралдарымен таралатын жəне уақтылы ескертілген 
жағдайда, ұшуларды орындаумен байланысты персонал үшін маңызды болып табылатын кез 
келген азронавигациялық жабдықты іске қосу, оның жай-күйі немесе өзгеруі, қызмет көрсету 
жəне қағидалар немесе қауіп-қатер туралы ақпаратты қамтитын хабарлама;

104) SNОWТАМ – қар, мұз, еріген қардан болған батпақ немесе тоқтам су, əуеайлақтың 
жұмыс алаңындағы батпақ пен мұздың болуынан туындаған қауіпті жағдайлардың орын алғаны 
немесе оларды жою туралы белгіленген пішімде хабарлайтын арнайы сериядағы NОТАМ.

3. Осы Қағидаларда төмендегідей қысқартылған сөздер қолданылады:
ААҚ – аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметі;
АҚК – аэронавигациялық қызмет көрсету;
АҰЕ – аспаптар бойынша ұшу ережелері;
ƏҚҚ – əуе қозғалысына қызмет көрсету;
ƏҚҰ – əуе қозғалысын ұйымдастыру;
ƏШҚ – əуе шабуылына қарсы қорғаныс;
ИКАО – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы;
ӨЖЖ – өте жоғары жиілік;
РЖ – рульдеу жолы;
ТО – тұрақ орны;
ТСЖ – тежеудің ақырғы жолағы;
ҰҚЖ – ұшу-қону жолағы;
AD – əуеайлақтар;
ADIZ –əуе шабуылына қарсы қорғанысын тану аймағы;
AFS – авиациялық белгіленген қызметі;
AFTN – электр байланыстың бекітілген авиациялық желісі;
AIC – аэронавигациялық ақпарат циркуляры;
AIP – аэронавигациялық ақпарат жинағы;
AMA – аймақтағы ең төменгі абсолюттік ұшу биіктігі;
ARP – əуеайлақтың бақылау нүктесі;
CPDLC – деректерді беру желісі бойынша «диспетчер-пилот» байланысы;
CRC – циклдық артық код;
CTA – диспетчерлік аудан;
CTR – диспетчерлік аймақ;
DA/H – шешім қабылдаудың абсолюттік/салыстырмалы биіктігі;
DME – қашықтық өлшеуіш жабдығы;
eAIP – электрондық AIP;
ENR – бағыттар;
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FATO – қонуға кіру жəне ұшудың соңғы кезеңі аймағы;
FAF/FAP – қонуға кірудің соңғы кезеңінің бақылау нүктесі;
GEN – жалпы ережелер;
GNSS – жаһандық навигациялық спутниктік жүйе;
HRP – тікұшақ айлағының бақылау нүктесі;
IAF – қонуға кірудің бастапқы кезеңінің нүктесі;
IF – қонуға кірудің аралық кезеңінің нүктесі;
ILS – аспаптар бойынша қонуға кіру жүйесі;
INS – инерциялық навигациялық жүйе;
MAPt – екінші айналымға кету нүктесі;
MDA/H – төмендеудің ең төменгі абсолюттік/салыстырмалы биіктігі;
MEA – маршрут бойынша ұшудың ең төменгі абсолюттік биіктігі;
MLS – қонуға кірудің қысқа толқынды жүйесі;
MOCA – кедергілерді ұшып өтудің ең төменгі абсолюттік биіктігі;
MSL – теңіздің орташа деңгейі;
NAVAID – навигациялық құрал;
NDB – бағытталмаған радиомаяк;
NIL – ақпараттың жоқтығы;
OCA/H – кедергілерді ұшып өтудің абсолюттік/салыстырмалы биіктігі;
OFZ – кедергілерден бос аймақ;
PBN – сипаттамаларға негізделген навигация;
PIB – ұшу алдындағы ақпарат бюллетені;
RNAV – аймақтық навигация;
RVR – ұшу-қону жолағында көріну алыстығы;
SID – аспаптар бойынша стандарттық ұшу;
STAR – аспаптар бойынша келудің стандарттық схемасы;
TAA – əуеайлақ маңына ұшып келудің абсолюттік биіктігі;
TLOF – жерге қону жəне көтерілу аймағы;
UTC – дүниежүзілік үйлестіру уақыты;
VOR– барбағытты ӨЖЖ радиомаяк;
WGS-84 – 1984 жылғы дүниежүзілік геодезиялық жүйе.
4. Көлденең жазықтықта есептеу жүйесі (геодезиялық) ретінде аэронавигациялық 

ақпаратпен қамтамасыз ету мақсатында 1984 (WGS-84) Дүниежүзілік геодезиялық жүйесі 
қолданылады. Ені мен бойлықты білдіретін географиялық координаталар (WGS-84) 
Дүниежүзілік геодезиялық жүйесіне қатысты көрсетіледі.

5. Жұлдызшамен (*) WGS-84 координаталарына өзгертілген географиялық координаталар 
жəне осы Қағидалардың 1-қосымшасына көрсетілген аэронавигациялық деректердің сапасына 
сай келмейтін геодезиялық түсіру дəлдігі белгіленеді.

6. Аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету мақсаттары үшін тік жазықтықта есеп-
теу жүйесі ретінде теңіздің орташа деңгейі (MSL) жəне Халықаралық азаматтық авиация ту-
ралы конвенцияның «Аэронавигациялық ақпарат қызметі» 15-қосымшасына сəйкес Жердің 
гравитациялық үлгісі қолданылады.

7. Аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету мақсаттары үшін уақытты есептеу жүйесі 
ретінде григориан күнтізбесі мен UTC қолданылады.

8. Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган Қазақстан Республикасының аумағында, 
сондай-ақ əуе қозғалысына қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасы жауапты болатын 
аудандарда ұсынылатын аэронавигациялық ақпараттың дəйекті, сапалы жəне уақтылы болуын 
қамтамасыз ету үшін қажет барлық шараларды қабылдайды.

9. Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган ұсынылатын аэронавигациялық 
ақпараттың дəйектілігін, дəлдігін жəне уақыттылылығын қамтамасыз етуді бақылайды.

10. Аэронавигациялық ақпаратты азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органның 
ведомстволық бағынысты мемлекеттік кəсіпорын болып табылатын АНҚ ұсынушының 
аэронавигациялық ақпарат қызметі дайындап, таратады.

11. Аспаптар бойынша ұшу (ұшып шығу, ұшып келу жəне қонуға кіру) схемаларын əзірлеуді, 
сондай-ақ көзбен шолып ұшу карталары мен аэронавигациялық карталарды дайындауды 
ААҚ жүзеге асырады.

12. ААҚ ұшулардың қауіпсіздігі, тұрақтылығы жəне тиімді орындалуы үшін қажет ақпараттар 
(деректер) ағынын қамтамасыз етеді.

13. ААҚ Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
өз аумағынан тыс жерлердегі əуе қозғалысына қызмет көрсетеді, жауапты аудандарға қатысты 
аэронавигациялық ақпараттар мен деректерді алады немесе жасайды, тексереді, жинақтайды, 
редакциялайды, пішімге келтіреді, басып шығарады, сақтайды жəне таратады.

14. Аэронавигациялық ақпарат біріккен аэронавигациялық ақпарат топтамасы түрінде де, 
осы топтамасын жекелеген элементтері түрінде де таратылады.

15. ААҚ Халықаралық азаматтық авиация туралы конвенцияның «Аэронавигациялық 
ақпарат қызметтері» 15-қосымшасының жəне Аэронавигациялық ақпарат қызметтері жөніндегі 
нұсқаулық (Dос 8126, ИКАО құжаты) талаптарына сəйкес, біріккен аэронавигациялық ақпарат 
топтамасының барлық элементтерінің жариялануын қамтамасыз етеді.

16. Тəулік бойғы қызмет көрсету қамтамасыз етілмеген жағдайларда, оны ААҚ ƏҚҚ 
көрсетуге жауапты аудандарда толық ұшу барысында, сондай-ақ ұшу алдында жəне одан 
кейін екі сағат ішінде ұсынады. Қызмет көрсету тиісті ұйымның сұрауы бойынша кез келген 
басқа уақытта ұсынылады.

17. ААҚ-ін ұйымдастыру кезінде, сондай-ақ аэронавигациялық ақпаратты (аэронавигациялық 
деректерді) құрастыру, мазмұнын белгілеу, өңдеу жəне тарату кезінде оларды тиімді 
пайдалануға əкелетін адами факторлардың аспектілері ескеріледі.

Ақпараттың бүтіндігін ескере отырып, адамдар арасында өзара іс-қимыл жасау талап 
етілген жағдайларда, жəне тəуекел факторлары анықталған кезде оларды жою бойынша 
шаралар қолданылады.

18. ААҚ аэронавигацияның қауіпсіздігін, тұрақтылығын жəне тиімділігін ƏҚҰ қауымдастығы, 
оның ішінде:

1) ұшуды жоспарлау кезінде жəне пилотаждық жаттығу құрылғысында ұшу экипаждарын 
қоса алғанда, ұшуды жүргізумен байланысты персонал;

2) ұшу-ақпараттық қызмет көрсетуге жауапты ƏҚҚ органы жəне ұшу алдындағы ақпарат үшін 
жауапты қызметтер қоятын пайдалану талаптарына жауап беретін нысанда қамтамасыз етуге 
қажетті аэронавигациялық ақпаратты (аэронавигациялық деректерді) ұсынады.
2-тарау. Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету тəртібі

1-параграф. Аэронавигациялық ақпаратты жинау, талдау жəне өңдеу
19. Біріккен аэронавигациялық ақпарат топтамасы əуе кемелерінің ұшуын қамтамасыз 

ету, əуе қозғалысына қызмет көрсету жəне əуе қозғалысын басқару мақсаттары үшін мына-
дай элементтерден тұрады:

1) AIP, оның ішінде оған енгізілген түзетулер мен толықтырулар;
2) Əуеайлақ схемалар жəне аэронавигациялық карталар;
3) AIC;
4) PIB, оның ішінде ұшқаннан кейінгі ақпараты;
5) NOTAM хабарламалары, оның ішінде бақылау тізбелері мен қолданыстағы NОТАМ 

тізбелері;
6) Жергілікті жер мен кедергілер туралы электрондық деректер.
20. Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган азаматтық авиация ұйымдары мен 

өздерінің құрылымдық бөлімшелері арасында ААҚ Қазақстан Республикасының AIP енгізу, 
AIP, NOTAM, PIB жəне AIC-қа толықтыру үшін талап етілетін бастапқы деректерді дайындау 
міндеттерін бөледі.

21. Аэронавигациялық ақпаратты жедел жəне дəл таратуды қамтамасыз ету үшін ААҚ 
бастапқы деректермен қамту үшін жауапты əрбір ұйым мен қызметте ААҚ-мен тікелей жəне 
тұрақты байланысты қолдау үшін жауапты лауазымды адамдар тағайындалады.

ААҚ жылына бір рет бастапқы аэронавигациялық ақпарат (аэронавигациялық деректерді) 
ұсынушылар үшін ААҚ-ға бастапқы аэронавигациялық ақпаратты (аэронавигациялық 
деректерді) ұсыну тəртібін түсіндірумен оқыту семинарларын ұйымдастырып, өткізеді.

22. Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган бастапқы аэронавигациялық ақпаратты 
(аэронавигациялық деректерді) ұсынушыларды айқындайды жəне олар бойынша ақпаратты 
ААҚ-ға береді.

23. Бастапқы аэронавигациялық ақпаратты жеткізушілер аэронавигациялық деректерді, 
осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес, аэронавигациялық ақпарат сапасына қойылатын 
талаптарға сəйкес ұсынады.

24. Бастапқы аэронавигациялық ақпаратты (аэронавигациялық деректерді) ұсынушылар 
болып табылатын құрылымдық бөлімшелердің, ұйымдардың басшылары бастапқы деректердің 
дұрыстығын, дəлдігін жəне уақытылығын қамтамасыз етеді.

25. Азаматтық авиация ұйымдары мен олардың қызметтері (басқармалары, бөлімдері) 
ААҚ-мен байланысу арналарын қамтамасыз етеді.

26. Бастапқы аэронавигациялық ақпаратты (аэронавигациялық деректерді) жеткізушілер 
тізбесінде мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) бастапқы аэронавигациялық ақпаратты жеткізушілердің атауы;
2) азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган аэронавигациялық ақпаратты жеткізушіге 

берген сəйкестендіру нөмірі;
3) аэронавигациялық ақпаратты жеткізушілердің заңды жəне нақты мекенжайы;
4) байланысатын адамның аты, тегі, лауазымы, телефон, факс, AFTN (болса) нөмірі жəне 

электрондық поштасы;
5) ұсынылатын ақпараттың мазмұны.
27. Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган он жұмыс күні ішінде бастапқы 

аэронавигациялық ақпаратты ұсынушылардың бекітілген тізбесін келесі жағдайларда 
нақтылайды, қажет болған жағдайда толықтырады:

1) əуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігімен байланысты жаңа ұйым немесе қызмет құрылған 
жағдайда;

2) тізбеге енгізілген ұйым немесе қызметті таратқан жағдайда;
3) тізбеде көрсетілген ұйым немесе қызмет туралы ақпарат өзгерген жағдайда.
28. Бастапқы аэронавигациялық ақпаратты ұсынушылар ААҚ-мен келісім жасайды, онда 

аэронавигациялық ақпараттың (аэронавигациялық деректердің) жəне оларды алу əдістерінің 
мерзімі, көлемі жəне сапасына қойылатын талаптар анықталады.

Бастапқы аэронавигациялық ақпаратты жеткізушілер мына ақпаратты ұсынады:
1) егер аэронавигациялық ақпарат AIP жариялауға арналған болса, осы Қағидаларға 

2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша AIP-қа түзетулер түрінде таратылуға тиісті аэронавига-
циялық ақпарат туралы хабарлама;

2) егер аэронавигациялық ақпарат NOTAM баспасына арналған болса, осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша NOTAM түрінде таратылуға тиісті аэронавигациялық 
ақпарат туралы хабарлама.

29. Қазақстан Республикасының AIP құжатында түрлі əуе кемелері пайдаланушыларының 
жалпы пайдалануы үшін ашық (қолжетімді) əуеайлақтар (тікұшақ айлақтары) туралы мəлімет 
жарияланады.

30. Басқа мемлекеттердің аэронавигациялық қызметтерінен алынған аэронавигациялық 
ақпаратты тарату кезінде, оны берген мемлекеттің рұқсатымен жарияланғанына нақты 
сілтеме жасалады.

31. Басқа қолжетімді дереккөздерден алынған аэронавигациялық ақпарат (аэронавигациялық 
деректер) таратылар алдында тексеріледі.

Тексеру жүргізілмеген жағдайда, ақпаратты таратқан кезде оған тексеру жүргізілмегені 
көрсетіледі.

32. ААҚ бастапқы аэронавигациялық ақпаратты (аэронавигациялық деректерді) жеткізушінің 
осы Қағидаларына белгіленген талаптарға жауап бермейтін аэронавигациялық ақпаратын 
(деректерін) өңдеуге қабылдамайды.

33. ААҚ жыл сайын төртінші тоқсанда АІР құжатына енгізілген түзетулердің күшіне ену 
күндерінің тізбесін анықтайды, онда келесі жылы Қазақстан Республикасының АІР құжатында 
жариялануға тиісті бастапқы аэронавигациялық ақпаратты (аэронавигациялық деректерді) 
ұсыну мерзімдері мен шарттары көрсетіледі. Бұл тізбені ААБ қызметі ағымдағы жылдың 31 
желтоқсанына дейін аэронавигациялық ақпаратты жеткізушілерге таратады.

34. Халықаралық таратуға арналған, ашық мəтінде жасалған біріккен аэронавигациялық 
ақпарат пакетінің барлық элементтері ағылшын тілінде ұсынылады.

35. ААҚ аэронавигациялық ақпараттың (аэронавигациялық деректердің) таралуын 
жеңілдету мақсатында қысқартулар қолданады.

36. ААҚ келіп түскен бастапқы аэронавигациялық ақпараттың (аэронавигациялық 
деректердің) арнайы журналда тіркелуін қамтамасыз етеді. Онда мыналар көрсетіледі:

1) бастапқы аэронавигациялық ақпараттың (аэронавигациялық деректердің) келіп түскен 
күні мен уақыты;

2) бастапқы аэронавигациялық ақпаратты жеткізушінің атауы, байланысатын адамның 
аты мен тегі;

3) бастапқы аэронавигациялық ақпарат (аэронавигациялық деректер) ұсынылған АІР бөлімі;
4) бастапқы аэронавигациялық ақпаратты (аэронавигациялық деректерді) алғаннан кейін 

онымен жасалған əрбір əрекет, сондай-ақ аэронавигациялық ақпаратты дайындау барысында 
жасалған өзгерістер туралы белгілер.

37. ААҚ бастапқы аэронавигациялық ақпаратты (деректерді) тіркеу алдында тексереді, 
қажет болған жағдайда, анықтаулар енгізеді жəне бастапқы аэронавигациялық ақпаратты 
жеткізушімен қайта келіседі.

38. ААҚ осы Қағидаларлардың 19-тармағында көрсетілген аэронавигациялық ақпараттың 
таратылу түрін ескере отырып, аэронавигациялық ақпаратты Халықаралық азаматтық авиа-
ция туралы конвенцияның «Аэронавигациялық ақпарат қызметтері» 15-қосымшасының жəне 
Аэронавигациялық ақпарат қызметтері жөніндегі нұсқаулық (Dос 8126, ИКАО құжаты) талап-
тарына сəйкес тарату үшін дайындайды.

39. ААҚ жеткізушілер ұсынған бастапқы аэронавигациялық ақпарат өзекті болған жағдайда 
сақтайды.

40. Ақпараттың өзектілігі жоғалған жағдайда, бастапқы аэронавигациялық ақпаратты 
ұсынушы оның өзектілігін ұзарту немесе тоқтату туралы шешім қабылдап, бұл туралы ААҚ-
ға хабарлайды.

2-параграф. Аэронавигациялық ақпарат жинағы (AIP)
41. AIP аэронавигациялық ақпарат құжаты болып табылады жəне стандартталған 

электрондық деректерді сақтау мен іздеу мүмкіндігі үшін сəйкестендірілген белгілермен 
жабдықталған үш бөлімдер, тараулар жəне бөлімшелермен қамтылған.

42. AIP-тың «Жалпы ережелер» (GEN) 1-бөлімінде əр бөлімінің тиісті орындарында мы-
налар қамтылған:

1) аэронавигациялық құралдарға,қызмет көрсетуге немесе рəсімдерге жауапты құзыретті 
органның атауы, олар туралы ақпараттар AIP сақталған;

2) халықаралық пайдалану үшін қызмет көрсетуді немесе құралдарды ұсынудың жалпы 
талаптары;

3) ұлттық қағидалар мен мемлекет тəжірибесі мен пайдаланушыға мемлекет талаптары 
жəне ИКАО-ның тиісті талаптары арасындағы айырмашылықты жылдам белгілеуге мүмкіндік 
беретін ИКАО-ның ұсынылатын тəжірибесінің тиісті стандарттары арасындағы маңызды 
айырмашылықтар тізбесі.

Схемалар, карталар немесе диаграммалар қажет болған жағдайда, толықтыру үшін не-
месе кестенің немесе AIP мəтінінің орнына қолданылады.

43. Əрбір AIP дербес құжат болып табылады жəне кіріспесі болады.
44. Əрбір AIP-та қамтылған немесе басқа көздердегі ақпараттар қайталанбайды.
45. Əрбір AIP-тың күні көрсетіледі. Егер AIP қосымша салынған парақтар ретінде жария-

ланса, əрбір бетінің күні көрсетіледі. Күні, айы (атауы) жəне жылы көрсетілген күн ақпараттың 
жарияланған күні немесе күшіне енген күні болып табылады.

46. Пайдаланушыға жинақ ақпаратының жаңаруына көмектесу үшін AIP сериясының əр 
бетінің қолданылатын күндерінің соңғы тізбесі үнемі басылып шығарылады. Беттің нөмірі/
картаның атауы жəне соңғы тізбенің шығу күні ең соңғы тізбеде көрсетіледі.

47. Əрбір AIP жəне қосымша беттер ретінде шығарылатын жинақтың əр бетінде мыналар 
нақты көрсетілген ескертпелер болады:

1) AIP белгісі;
2) осы жинақта қамтылған аумақ, жəне қажет болған жағдайда, бұл аумақтың бөліктері;
3) жинақты шығаратын мемлекеттің, атауы, жəне жинақты басып шығаратын ұйымның 

немесе органның атауы;
4) беттердің нөмірі/карталардың атауы;
5) егер ақпарат күмəн тудырса, дұрыстығының дəрежесі.
48. AIP-қа барлық өзгерістер немесе қайта басылып шығарылған беттердегі жаңа ақпарат 

ескертпемен нақты көрсетіледі жəне тіркеледі.
49. AIP-қа енгізілген пайдалану сипаттағы маңызды өзгерістер AIRAC қағидаларына сəйкес 

жарияланады жəне AIRAC қысқартуларымен нақты белгіленеді.
50. AIP оларды жаңарту үшін қажетті тұрақты уақыт интервалын сақтап өзгертіледі не-

месе қайта басып шығарылады. 
51. AIP-қа тұрақты өзгерістер AIP-қа түзетулер ретінде жарияланады.
52. AIP-қа əрбір түзетуге жүйеді нөмірде реттік нөмір беріледі.
53. Бас бетті қоса, AIP-қа түзетулердің əрбір бетінде жарияланған күні көрсетіледі.
54. Бас бетті қоса, AIP-қа түзетулердің əрбір бетінде AIRAC сəйкес күшіне енген күні 

көрсетіледі. Күшіне енген күні 0000 UTC-дан өзге уақыт көрсетілген жағдайларда, бұл уақыт 
бас бетінде көрсетіледі.

55. AIP-ке түзетулер шығарылған жағдайда, түзетуге енгізілген аэронавигациялық 
ақпараттың біріктірілген пакетінің сол элементтерінің реттік нөмірлеріне сілтеме қосылады, 
егер ондайлар болса.

56. AIP-қа түзетулердің бас бетінде түзетулерде қозғалған мəселелер қысқаша түрде 
көрсетіледі.

57. AIP-қа түзетулер белгіленген уақыт аралығында немесе жариялау күніне сəйкес жа-
рияланбайтын болса, онда бұндай жағдайда, қолданыстағы NОТАМ тізбесін ашық мəтінде ай 
сайын жариялау арқылы NIL хабарламасы шығарылады жəне жарияланады.

58. Ұзақ мерзімді сипаттағы уақытша өзгерістер (3 ай немесе одан көп) жəне ауқымды 
мəтіндік жəне/немесе графикалық материалдарды қамтитын қысқа мерзімді сипаттағы ақпарат 
AIP-қа толықтырулар ретінде жарияланады.

59. AIP-қа əрбір толықтыруға күнтізбелік жыл бойы кезекпен өсіп отыратын реттік нөмір 
беріледі.

60. AIP-қа қосымшалардың беттері AIP-та сақталады, олардың мазмұны толық немесе 
жартылай күшінде қалғанға дейін.

(Жалғасы. Басы 15-бетте) 61. AIP-қа қосымшада қате табылған кезде немесе AIP-қа толықтырулардың əрекет ету 
кезеңі өзгертілген жағдайда, оның орнына AIP-қа жаңа толықтырулар шығарылады.

62. AIP-қа толықтырулар NОТАМ-ның орнына таратылғанда, оған NОТАМ-ның реттік 
нөміріне сілтеме қосылады.

63. АIР-қа қолданыстағы толықтырулардың бақылау тізбесі бір айдан аспайтын аралықпен 
шығарылады. Бұл ақпарат ай сайын ашық мəтінмен жарияланатын қолданыстағы NОТАМ 
тізбесі арқылы таратылады.

64. Электрондық AIP шығарған жағдайда, оның ақпаратты мазмұны жəне тарауларының, 
бөлімдерінің, кіші бөлімдерінің құрылымы қағаз бетінде шығарылған AIP мазмұнына сəйкес 
келеді. Электрондық AIP қағаз бетіне шығару мүмкіндігін қамтамасыз ететін файлдарды 
қамтиды.

65. Электрондық AIP ұсынған жағдайда, оған Интернет желісі арқылы қол жеткізуді 
қамтамасыз ету қажет.

3-параграф. Əуеайлақ схемаларын жəне аэронавигациялық карталарды жариялау
66. Қазақстан Республикасының АІР-ында мынадай аэронавигациялық карталар жа-

рияланады:
1) əуеайлақ картасы (ИКАО);
2) əуе кемесі айлағының (айлаққа қою) картасы (ИКАО);
3) жерүсті əуеайлағындағы қозғалыс картасы (ИКАО);
4) А типіндегі, əуеайлақ кедергілерінің картасы (ИКАО);
5) қонуға дəл кіру орнының картасы (ИКАО) (II жəне III санаттағы жабдықталған ҰҚЖ үшін);
6) аудан картасы (ИКАО);
7) аспаптар бойынша стандартты ұшып шығу картасы (SID) (ИКАО);
8) аспаптар бойынша стандартты ұшып келу картасы (STAR) (ИКАО);
9) аспаптар бойынша қонуға кіру картасы (ИКАО);
10) көзбен шолып қонуға кіру картасы (ИКАО);
11) ƏҚК (ИКАО) ең төмен абсолюттік биіктігін шолу картасы;
12) 1:500 000 масштабындағы аэронавигациялық карта (ИКАО);
13) маршрут картасы (ИКАО).
67. Осы Қағидалардың 66-тармағында санамаланған аэронавигациялық карталар 

Халықаралық азаматтық авиация туралы конвенцияға «Аэронавигациялық карталар» деген 
4-қосымшаның талаптарына сəйкес келетін, осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес Қазақстан 
Республикасының Аэронавигациялық ақпарат жинағына енгізуге жататын аэронавигациялық 
карталарды жасауға қойылатын талаптарға сəйкес дайындалады.

68. Əр картаның бетінде аэронавигациялық ақпараттың енгізілген күні жазылады.
69. Барлық жазбалар үшін латын алфавитінің белгілері қолданылады.

4-параграф. Аэронавигациялық ақпарат циркуляры (AIC)
70. АIС:
1) осы Қағидалардың 2-тарауының 2-параграфында баяндалған AIP талаптарына;
2) осы Қағидалардың 2-тарауының 6-параграфында баяндалған NОТАМ талаптарына 

жауап бермейтін аэронавигациялық ақпаратты тарату қажет болғанда, барлық жағдайларда 
құрастырылады.

71. АIС:
1) заңнаманың, ұйғарымдардың, қағидалардың немесе құралдардың кез келген едəуір 

өзгерістеріне қатысты ұзақмерзімді болжамды туралы ақпаратты;
2) ұшу қауіпсіздігіне əсер етуі мүмкін түсіндірмелік немесе консультациялық сипаттағы 

ақпаратты;
3) техникалық, заңнамалық немесе əкімшілік мəселелерге қатысты түсіндірмелік немесе 

консультациялық сипаттағы ақпаратты немесе хабарламаларды шығару үшін жасалады.
72. Осы Қағидалардың 71-тармағында көрсетілген ақпаратқа мыналар жатады:
1) аэронавигациялық қағидалардың, қызмет көрсетудің жəне құралдардың маңызды 

өзгерістеріне қатысты болжамдар;
2) жаңа навигациялық жүйелерді қатарға енгізуге қатысты болжамдар;
3) ұшу қауіпсіздігіне қатысы бар авиациялық оқиғалар/жағдайларды тексеру нəтижесінде 

алынған маңызды ақпарат;
4) заңсыз араласу актілерінен халықаралық азаматтық авиацияны қорғауға байланысты 

қағидалар туралы ақпарат;
5) ұшқыштар үшін ерекше мүддесін білдіретін медициналық мəселелер бойынша кеңестер;
6) ұшқыштарға физикалық қауіптен құтылу үшін бағытталған ескерту;
7) ұшуды орындауға белгілі бір ауа райы құбылыстарының əсері туралы ақпарат;
8) əуе кемелерін пилоттық етушілік техникасына əсер ететін жаңа қауіп түрлері туралы 

ақпарат;
9) шектеулер белгіленген тасымалдарға қатысты азаматтық əуе кемелерінде қауіпті 

жүктерді əуеде тасымалдау қағидалары;
10) ұлттық заңнамада көзделген талаптарға сілтемелер, жəне олардағы өзгерістерді 

жариялау;
11) авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне олардың қолданылу мерзімін ұзарту 

қағидалары;
12) авиациялық персоналды даярлау туралы ақпарат;
13) ұлттық заңнамада көзделген талаптарды орындау туралы немесе орындаудан бо-

сату туралы ақпарат;
14) жабдықтың нақты үлгілерін қолдануға немесе қызмет көрсетуге қатысты кеңестер;
15) аэронавигациялық карталардың нақты немесе жоспарланған жаңа немесе өңделген 

басылымдардың бар болуы туралы ақпарат;
16) əуе кемелерінде орнатуға жататын байланыс жабдығы туралы ақпарат;
17) шудың азаюына қатысты түсіндірме ақпарат;
18) ұшу жарамдылығына қатасты бөлек тапсырмалар;
19) NОТАМ серияларында немесе таратылымдағы өзгерістер, жаңа АIР жинақтарын басып 

шығару немесе олардың мазмұны, көлемі немесе пішімінің елеулі өзгеруі;
20) осы Қағидалардың 73-тармағында көрсетілген қардың түсу жағдайының жоспары 

туралы алғашқы ақпарат;
21) осы сияқты сипаттағы өзге де ақпарат.
73. Қар жауған жағдайдағы жоспар қыс басталғанға дейін (қар басқаны анықталғанға дейін 

бір ай бұрын) алдын ала таратылуға тиіс маусымдық сипаттағы ақпаратпен толықтырылады 
жəне төменде көрсетілген ақпаратты қамтиды:

1) ҰҚЖ мен РЖ жүйелерін немесе ҰҚЖ-дан ауытқумен қардан тазалаудың жоспарлы схе-
масын көрсете отырып (ҰҚЖ ұзындығы, ені жəне саны, қамтылатын РЖ мен перрондар не-
месе олардың учаскелері), алдағы қыста қардан тазалау жұмыстарын жүргізу күтіліп отырған 
əуеайлақтардың (тікұшақтардың) тізбесі;

2) қардан тазалау жұмыстары барысы туралы жəне ҰҚЖ, РЖ жəне перрондардың жай-
күйлері туралы ағымдағы ақпаратты үйлестіруге арналған кез келген орталыққа қатысты 
мəліметтер;

3) NОТАМ-ды артық таратудан арылу мақсатында SNОWТАМ таратылым тізбелері бой-
ынша əуеайлақтарды (тікұшақ айлақтарын) тарату;

4) қажет болған жағдайда, қолданыстағы қардың түсу жағдайының жоспарына шамалы 
өзгерістерді көрсету;

5) қардан тазалайтын жабдықтың сипаттамасы бар тізбе;
6) əрбір əуеайлаққа (тікұшақ айлағына) омбы қардың ең критикалық биіктігі қандей екенін 

жəне хабарлауға жататынын көрсету.
74. ААҚ халықаралық таратуға жататын АIР-қа ұқсас АIС таңдайды.
75. Əрбір АIС-қа реттік нөмір беріледі. Нөмірлер күнтізбелік жыл бойы өседі.
76. АIС-тың бір сериясынан артығы таратылған жағдайда, əрбір серия бөлек əріппен 

белгіленеді.
77. Қолданыстағы АIС-тың соңғы тізбесі соңғы шама бойынша жылына бір рет басылып 

шағыралады жəне АIС-қа ұқсас түрде таратылады.
5-параграф. Ұшу алдындағы (PIB) жəне ұшқаннан кейінгі ақпарат

78. Ұшу алдындағы ақпарат беруді ААҚ немесе ƏҚҚ органы немесе аэронавигациялық 
ақпаратпен қамтамасыз ету саласына даярлықтан өткен басқа да маман (əуе қозғалысының 
қарқындылығы аз əуеайлақтарда) жүзеге асырады.

79. Аэронавигацияның қауіпсіздігін, тұрақтылығын жəне тиімділігін қамтамасыз ету үшін 
қажетті жəне аталған əуеайлақтан/ұшақ айлағынан басталатын маршруттардың сатыларына 
қатысты аэронавигациялық ақпарат ұшу экипажы мен қызметін қоса ұшуды орындауға қатысты 
персоналға немесе ƏҚ экипажының ұшу алдындағы дайындығына жауапты ретінде пайдала-
нушы тағайындаған тұлғаларға беріледі.

80. Олар туралы ақпарат AIP жарияланбаған жəне оларға қатысты NOTAM шығарылмайтын 
əуеайлақтар, осы Қағидалардың 79-тармағында көрсетілген тұлғалар, сондай-ақ ұшып 
көтерілетін əуеайлаққа қатысты қосымша ағымдағы ақпарат (болған жағдайда) жəне мыналарға 
қатысты ақпарат беріледі:

1) маневрлеу алаңында жүргізіліп жатқан құрылыс немесе жөндеу жұмыстары (қауіпсіздіктің 
бүйірлік жолақтарын есепке ала отырып);

2) ҰҚЖ жəне беткі қабаты уатылған РЖ учаскелерін қоса маневрлеу алаңының кез келген 
учаскелеріндегі (белгі қойылған, сондай-ақ белгі қойылмаған) тегіс емес жерлер;

3) SNOWTAM арқылы жарияланған ақпарат (ҰҚЖ жəне РЖ қар қабатының, мұз немесе 
судың болуы жəне тереңдігі жəне олардың тежеу тиімділігіне əсері), ҰҚЖ жəне РЖ күртік қардың 
болуы немесе қар жиналу (қауіпсіздіктің бүйірлік жолағын есепке ала отырып);

4) басқа да уақыт қауіпінің болуы;
5) əуе кемелерін пайдалану əлеуетті қауіп төндіретін құстардың болуы;
6) осы Қағидалардың 88-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген əуеайлақты жарық 

техникалық жабдықтау жүйелерінің негізгі бөліктерін пайдалануды уақытша тоқтату немесе 
жаңарту;

7) ұшуды жəне байланысты радиотехникалық қамтамасыз ету құралдарының, RVR бақы-
лау ға арналған датчиктердің пайдалану жағдайындағы өзгерістер, істен шығу жəне жұмыс 
тұрақсыздығы;

8) гуманитарлық көмек көрсету миссиясының жұмысына қатысу, соың ішінде осыған байла-
нысты қолданылатын кез келген процедураларды жəне/немесе шектеулерді көрсете отырып 
Біріккен Ұлттар Ұйымының тарапы бойынша. 

81. Осы Қағидалардың 80-тармағында көрсетілген ақпарат, ол ААҚ болған жағдайда 
ұшу алдындағы ақпарат бюллетені түрінде беріледі. Осы Қағидалардың 80-тармағында 
көрсетілген ұшу алдындағы ақпаратты ƏҚҚ органдарының беруі Қазақстан Республикасы 
Көлік жəне коммуникация министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 16 мамырдағы № 
279 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізбесінде № 
7006 тіркелген) Əуе қозғалысын ұйымдастыру жəне оған қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа 
сəйкес жүзеге асырылады.

82. Ұшу алдындағы ақпараттың автоматтандырылған жүйесін егер ол болған жағдайда 
ұшу экипажының мүшелерімен қоса пайдалану персоналына аэронавигациялық деректер 
мен аэронавигациялық ақпаратты беру үшін пайдалануға болады.

83. Егер ұшу экипажы мен ұшу алдындағы ақпаратқа жауапты қызметтерді қоса ұшуды 
орындаумен байланысты персоналда ұшу алдындағы ақпараттың автоматтандырылған 
жүйесіне тікелей рұқсаты болса оны олар ААҚ баруды, ƏҚҚ органын немесе ұшу алдындағы 
ақпаратты қамтамасыз ету саласында даярлықтан өткен басқа маманды қажет етпей өзін 
басқару үшін пайдалануға болады.

84. Аэронавигациялық деректер мен аэронавигациялық ақпаратты беретін ұшу алдындағы 
ақпараттың автоматтандырылған жүйесі:

1) аталған жүйелердің базасын тұрақты жəне уақытында жаңартуды, сондай-ақ сақталатын 
аэронавигациялық деректердің қолданыс мерзімі мен сапасын бақылауды қамтамасыз етеді;

2) пайдалану персоналының, соның ішінде ұшу экипажы мүшелерінің, басқа да мүдделі 
авиациялық персоналдың жəне басқа да авиациялық пайдаланушылардың жүйеге ыңғайлы 
электрбайланысы құралдарының көмегімен қосылу мүмкіндігін көздейді;

3) қажет болған жағдайда ізделіп отырған аэронавигациялық деректер мен аэронавигациялық 
ақпаратты қағазға басып шығарылған түрде беруді қамтамасыз етеді.

85. Ұшу алдындағы ақпараттың автоматтандырылған жүйесін пайдаланған жағдайда АНҚ 
өнім берушісі берілетін аэронавигациялық ақпараттың (аэронавигациялық деректердің) сапа-
сын, сондай-ақ уақыты берілуін қамтамасыз етеді.

86. Əуеайлақтарда (тікұшақ айлақтарында) ұшу экипажының мүшелерінен аэронавигациялық 
құралдар мен қызметтердің жағдайы мен жұмысы туралы ақпаратты немесе əуеайлақ маңында 
құстардың болуы туралы ұшқаннан кейінгі ақпаратты қабылдауды қамтамасыз етеді жəне 
аталған ақпаратты қажеттілігіне қарай бұдан əрі тарату үшін оны ААҚ беруді қамтамасыз етеді.

6-параграф. NОТАМ хабарламалары
87. NОТАМ мына жағдайларда тез арада жасалып, шығарылады:
1) таратуға жататын ақпарат уақытша жəне қысқа мерзімді сипатта болған жағдайда;
2) пайдалану тұрғысынан маңызды, ұзақ мерзімді сипаттағы тұрақты немесе уақытша 

өзгерістерді жедел тəртіппен енгізген жағдайда.
NОТАМ жасаған кезде ауқымды мəтіндік жəне (немесе) графикалық материал қолданыл-

майды.
88. NOTAM төмендегілермен байланысты ақпаратқа қатысты жасалады жəне үш айдан 

аспайтын қолданылу мерзіміне шығарылады:
1) əуеайлақты (тікұшақ айлағын) немесе ҰҚЖ пайдалануды бастау немесе тоқтату немесе 

оларды пайдалану режимін өзгерту;
2) ұшуды қамтамасыз етумен байланысты қызметтердің (əуеайлақ қызметі, ААҚ, РТЖБП 

қызметі, метеоқамтамасыз ету, ұшуды іздестіру жəне авариялық-құтқарумен қамтамасыз ету 
қызметі) немесе олардың жұмыс режимін өзгерту;

3) белгілерді қоспағанда ұшуды қамтамасыз етудің радионавигациялық құралдарын, бай-
ланыс жəне басқа да аэронавигациялық жəне əуеайлақтық (тікұшақ айлағы) құралдарын пай-
далану параметрлерін өзгерту. Пайдалану параметрлеріне олардың жиіліктері, жарияланған 
жұмыс уақыты, тану сигналдары, бағыты (бағытталған құралдардың), метеожағдайы, қуатының 
50% немесе одан көп артуы немесе азаюы, сондай-ақ радио тарату бағдарламаларының 
мазмұны жатады; 

4) құрамына мыналар кіретін əуеайлақты жарық-техникалық жабдықтау жүйелерінің негізгі 
компоненттерін пайдалануды уақытша тоқтату немесе жаңарту:

жақындау жарықтары жүйесі;
əуеайлақтық жарық маягы;
ҰҚЖ осьтік желі оттары;
қонуға бағыт көрсету оттары;
ҰҚЖ қондыру оттары;
жүгірмелі жарқыл оттар;
пилоттар басқаратын аэронавигациялық оттар жүйесі;
қарқындылығы жоғары ҰҚЖ оттары;
ҰҚЖ шектеуші тану оттары;
ҰҚЖ жармаға кіруді көрсету оттары;
санатқа жақындау оттары жүйесінің компоненттері;
қарқындылығы аз ҰҚЖ оттары;
қарқындылығы орташа ҰҚЖ оттары;
қонуға дəл кіру траекторияларының көрсеткіштері;
қондыру алаңының толық жарық-техникалық жабдығы;
қауіпсіздіктің соңғы жолағының оттары;
тікұшақтың қонуға кіру траекторияларының көрсеткіші;
глиссаданың көзбен шолу индикациясы жүйесі;
РЖ осьтік желі оттары;
рульдеу оттары;
жерге қону аймағының оттары;
5) аэронавигациялық қызмет көрсету рəсімдерін енгізу, жою немесе өзгерту;
6) ҰҚЖ, РЖ, тұрақтар мен перронда рульдеу маршруттарын уақытша жабу;
7) əуеайлақта отынның, қышқылдың немесе мұз қатуға қарсы сұйықтықтың болуына 

қатысты өзгерістер мен шектеулер;
8) ұшуды іздестіру-құтқарумен қамтамасыз етуге қатысты AIP жарияланған ақпаратты 

өзгерту;
9) кедергілерді жарықпен қоршауды бастау немесе тоқтау;
10) аэронавигациялық карталарда көрсетілмеген өз биіктігі 100 метр немесе одан көп 

кедергілерді қосқанда ұшуды орындау үшін қауіп көздерінің болуы;
11) OCA/H əсер ететін биіктікті ұшып өту (биіктікті алу), екінші айналымға кету, қонуға 

жəне ҰҚЖ-ға кіру аймақтарында ұшуды орындау үшін кедергілерді тұрғызу немесе өзгерту;
12) тыйым салынған аймақтарды, қауіпті аймақтарды немесе ұшуды шектеу аймақтарын 

белгілеу немесе жою (оның ішінде тиісті қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы) немесе осы 
аймақтардың мəртебесін өзгерту;

13) орналасқан жер индекстерін беру, алып тастау немесе өзгерту;
14) əуеайлақтың талап етілетін өрт қорғанысының белгіленген деңгейін өзгерту;
15) əуеайлақтың маневрлеу алаңындағы қармен, шалшықпен немесе мұзбен, сумен 

байланысты қауіпті жағдайлардың болуы, оларды жою немесе едəуір өзгерту (SNOWTAM 
шығару үшін);

16) карантиндік іс-шаралар жүргізуді талап ететін індеттің таралуы;
17) атқылау немесе жанартау атқылар алдындағы жанартау қызметінің орналасқан жері, 

күні мен уақыты жəне (немесе) жанартау күлінің көлденең жəне тік өлшемі, оның ішінде осы 
бұлт əсер етуі мүмкін қозғалыстың, ұшу эшелонының жəне маршруттар немесе маршруттар 
бөлігінің бағыты;

18) ядролық немесе химиялық қатерден кейін радиоактивті материалдардың немесе 
уытты химиялық заттардың атмосфераға таралуы, осы қатердің орын алған жері, күні мен 
уақыты, əсерге ұшырауы мүмкін ұшу эшелондары жəне маршруттар немесе олардың бөлігі 
жəне қозғалыс бағыты;

19) гуманитарлық көмек көрсету миссияларының қызметі, оның ішінде аэронавигацияға 
əсер ететін рəсімдерді жəне/немесе шектеулерді көрсете отырып, Біріккен Ұлттар Ұйымының 
желісі бойынша;

20) ƏҚҚ бұзылуына немесе ішінара бұзылуына байланысты, төтенше жағдайлардағы қысқа 
мерзімді іс-шараларды орындау.

89. Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органның нұсқауы бойынша қосымша NОТАМ 
шығару ұшулардың қауіпсіз орындалуына ықпал ететін өзге жағдайларда жүзеге асырылады.

90. NOTAM төмендегілерге байланысты ақпаратқа қатысты шығарылады:
1) ҰҚЖ, РЖ, тұрақтарды жəне перронда рульдеу маршруттарын жабуды талап етпейтін 

жəне əуе кемелерінің қауіпсіз қозғалуына əсер етпейтін перрондар мен рульдеу жолдарында 
техникалық қызмет көрсетудің ағымдағы жұмыстарына;

2) əуе кемесі қолданыстағы басқа ҰҚЖ-ны қауіпсіз пайдалана алатын немесе мұнадй жұмыс-
тар үшін қолданылатын жабдықты қажетіне қарай жоюға болса, ҰҚЖ-ны таңбалау жұмыстарына;

3) OCH/A əсер етпейтін əуеайлақ (тікұшақ айлағы) маңайындағы уақытша кедергілерге;
4) осы Қағидалардың 88-тармағының 4) тармақшасында өрсетілген компоненттерді 

қоспағанда, жарық-техникалық жабдық жүйесі компоненттерінің резервтік қуат көздерін қоса 
алғанда, əуеайлақтың (тікұшақ айлағының) жарық-техникалық жабдығы жүйесінің жартылай 
істен шығуына;

5) тиісті резервтік жиіліктердің жəне оларды пайдалану мүмкіндігінің бары белгілі болса, 
«əуе-жер» байланыс құралдарының уақытша жартылай істен шығуына;

6) перрондарға диспетчерлік қызмет көрсетуді жəне қозғалысты реттеуді қамтамасыз 
етудің жеткіліксіздігіне;

7) əуеайлақтың жұмыс алаңындағы белгілердің жарамсыздығына.
91. Белгіленген қауіпті жəне тыйым салынған аймақтарға, сондай-ақ ұшуларды шектеу 

аймақтары жəне əуе кеңістігіндегі уақытша шектеулермен байланысты қызметтер туралы 
ережені қолданысқа енгізу туралы хабарлама күнтізбелік 7күн ішінде жіберіледі.

92. Аэронавигациялық құрал, құрылғы немесе байланыс қызметтерінің жарамсыздығы 
туралы хабарлайтын NОТАМ хабарында осы құралдардың жарамсыздық уақытының бол-
жамды кезеңі немесе оларды пайдалануды жалғастырудың болжамды уақыты көрсетіледі.

93. АIР-қа енгізілетін түзету немесе толықтыру АIRАС қағидаларына сəйкес жарияланған 
жағдайда, осы түзетудің немесе толықтырудың қысқаша мазмұнымен, күшіне ену күні жəне 
уақытымен, реттік нөмірімен NОТАМ жасалады. Аталған NОТАМ түзету немесе толықтыру 
күшіне енген күн мен уақытта күшіне енеді жəне ұшу алдындағы ақпарат бюллетенінде 
күнтізбелік 14 күн бойы қалады.

94. NOTAM осы Қағидаларға 5-қосымшада көрсетілген пішімге сəйкес толтырылады.
95. NОТАМ мəтіні ИКАО қысқартуларымен, индекстермен, анықтағыштармен, көрсеткіш-

термен, дабылдармен, жиіліктермен, цифрлармен жəне ашық мəтінмен толықтырылған, NОТАМ 
ИКАО коды үшін жазылған қысқарған (бірдей) сөз тіркестерін пайдалана отырып жасалады. 
Қысқарған (бірдей) сөз тіркестері мен ИКАО қысқартулары кіретін NОТАМ ИКАО коды РАNS-
АВС құжатында (Dос 8400, ИКАО құжаты) қамтылған.

96. NОТАМ сериялармен таратылады. NОТАМ сериясын белгілеу үшін S жəне Т əріптерін 
қоспағанда, А-Z əріптері қолданылады.

97. Əр NОТАМ-ға əріп түрінде серия жəне төрт цифрдан тұратын нөмір беріледі, бұл 
нөмірден кейін бөлшек жəне жылдың екі цифры тұрады. Төрт цифрдан тұратын нөмір, 
күнтізбелік жыл ішінде біртіндеп көбейе береді.

98. NОТАМ-да қателіктер болған жағдайда, қатесі бар NОТАМ-ның орнына жаңа нөмірмен 
басқа NОТАМ шығарылады.

99. Бұрынғы NОТАМ-ды жоятын немесе ауыстыратын NОТАМ шығарылған жағдайда, 
бұрынғы NОТАМ-ның сериясы мен нөмірі қойылады. Екі NОТАМ-ның да сериясы, орналасқан 
орнының индексі (Q-кодының 2 жəне 3 əрпі) мен мəні бірдей болуы тиіс. Тек бір NОТАМ ғана 
жойылып немесе екіншісімен алмастырылып отырады.

100. Əрбір NОТАМ бір мəселеге ғана жəне осы мəселеге қатысты бір талапқа ғана 
қатысты болады.

101. Əрбір NОТАМ мағынасы түсінікті жəне басқа құжатқа сілтемені талап етпейтін өте 
қысқа нысанда жасалады.

102. Əрбір NОТАМ бір электр байланысы хабарламасы ретінде таратылады.
103. Тұрақты немесе уақытша сипаттағы ұзақ мерзімді ақпараттан тұратын NОТАМ-ның 

АІР-қа немесе оған жасалған толықтыруға сілтемесі болады.
104. NOTAM мəтініне енгізілетін орналасу жерлерінің индекстері құжатта көрсетілген 

«Орналасқан жер көрсеткіштеріне (индекстеріне)» (Doc 7910, ИКАО құжатына) сəйкес келеді 
жəне қысқармайды. Пунктке ИКАО-ның орналасқан орнының индексі берілмеген жағдайда, 
оның атауы ашық мəтінмен беріледі.

105. Қолданыстағы NОТАМ-ның бақылау тізбесі осы Қағидалардың 5-қосымшада 
келтірілген, NОТАМ нысанын пайдалана отырып, айына кем дегенде бір рет (немесе өтініш 
бойынша) белгіленген байланыс арналары арқылы біріккен аэронавигациялық ақпарат топ-
тамасын алушыларға беріледі. Əр серияға бір NОТАМ шығарылады.

106. Қолданыстағы NОТАМ-ның бақылау тізбесінде соңғы түзетуге, АІР пен АІС-қа жасалған 
толықтыруға сілтеме болуы тиіс.

107. NОТАМ сауал салу бойынша таратылады. Тарату үшін мүмкіндігінше AFS желісі 
қолданылады.

108. NОТАМ-мен халықаралық алмасу тиісті халықаралық NОТАМ органдары арасында 
өзара келісім бойынша жүзеге асырылады.

109. Мүмкін болған жағдайда AFS желісі бойынша алдын ала белгіленген NОТАМ тарату 
жүйесі қолданылады.

7-параграф. Жергілікті жер мен кедергілер туралы электрондық деректер
110. Жергілікті жер туралы деректер шоғырында белгілі бір тордағы барлық тораптардың 

(нүктелердің) асып түсу мəндерінің ортақ базасынан есептелетін үздіксіз қатар түріндегі 
жергілікті жер бетін беретін цифрлық деректер шоғыры болады. Жергілікті жер торы бұрышпен 
немесе сызықпен жасалады, ол дұрыс немесе дұрыс емес пішінде болады.

111. Жергілікті жер туралы электрондық деректер шоғыры кедергілерді қоспағанда, тау, 
төбе, жота, алқап, судың жиналуы, мəңгілік мұз бен қар сияқты табиғи элементтері бар Жер 
бетінің кеңістіктік (орналасу жері жəне асып түсуі), мəндік жəне уақытша аспектілерді си-
паттайды.

112. Аэронавиагациялық деректермен бірге тиісті жағдайларда қолданылатын жергілікті жер 
мен кедергілер туралы электрондық деректер шоғыры ұшуларды орындау мен ƏҚК қатысты 
мынадай қолданыс түрлерін қамтамасыз етеді:

1) ұшу бағытындағы жер бедерін бағалау функциясы бар, жердің жақын екені туралы 
ескерту жүйесі жəне ең төменгі қауіпсіз абсолюттік биіктік туралы ескерту жүйесі (МSАW);

2) екінші айналымға кететін немесе ұшып шығатын кезде авариялық жағдайда 
қолданылатын қосалқы схемаларды анықтау;

3) əуе кемесінің пайдалану шектеулерін талдау;
4) аспаптар бойынша ұшу схемаларының құрылымы (айналып ұшу схемасын қоса);
5) бағыт бойынша ұшу кезінде төмендету рəсімдерін жəне авариялық жағдайда қону 

орнын анықтау;
6) жерүсті қозғалысын басқару жəне оны бақылаудың жетілдірілген жүйесі (А-SМGСS);
7) аэронавигациялық карталарды жəне борттық деректер базасын жасау;
8) ұшу тренажеры;
9) əуеайлақтағы (тікұшақ айлағындағы) кедергілерді шектеу жəне жою.
113. Осы Қағидалардың 112-тармағында айтылған аэронавигациялық жүйелерді немесе 

функцияларды қолдануға байланысты талаптарды орындау мақсатында, жергілікті жер жəне 
кедергілер туралы электрондық деректер шоғыры төмендегі аудандарға бөлінеді:

1) 1-аудан: мемлекеттің бүкіл аумағы - əуеайлақтарды (тікұшақ айлақтарын) қоса, 
мемлекеттің бүкіл аумағын қамтиды;

2) 2-аудан: тораптық диспетчерлік аудан - мемлекеттің АІР-ында көрсетілген немесе 
əуеайлақтың (тікұшақ айлағының) бақылау нүктесінен, кішісіне қарай, 45 километр ради-
успен шектелген тораптық диспетчерлік ауданды білдіреді. АҰЕ бойынша операциялар 
қамтамасыз етілетін жəне тораптық диспетчерлік ауданы белгіленбеген əуеайлақтарда (тікұшақ 
айлақтарында), 2-аудан əуеайлақтың (тікұшақ айлағының) бақылау нүктесінен 45 километр 
радиус шегіндегі аймақты білдіреді;

3) 3-аудан: əуеайлақ (тікұшақ айлағы) ауданы - бір (бірнеше) ҰҚЖ-ның бүйір жиегінен 
(жиектерінен) ҰҚЖ-ның ось желісіне (ось желілеріне) дейін 90 метрге, ал əуеайлақтың (тікұшақ 
айлағының) жұмыс алаңының басқа барлық бөліктері үшін белгіленген аймақтың (аймақтардың) 
бүйір жиегінен (жиектерінен) 50 метрге созылатын аймақты қамтиды;

4) 4-аудан: II немесе III санаттары бойынша операциялар орындалатын аудан - II немесе III 
санаттар бойынша қонуға дəл кіру орындалатын жəне пайдаланушыларға радиобиіктік өлшегіш 
қолдану арқылы шешім қабылдау биіктігін белгілеуге жергілікті жердің ықпалын бағалауға 
мүмкіндік беретін жергілікті жер жəне тиісті кедергілер туралы толық ақпарат талап етілетін 
ҰҚЖ-ларда ғана көзделеді. Аудан ені ҰҚЖ-ның созылған ось желісінің екі жағынан 60 метрді, 
ал ұзындығы ҰҚЖ-ның басталатын жерінен 900 метрді құрайды жəне ҰҚЖ-ның созылған ось 
желісі бойымен өлшенеді.

114. 2-ауданға арналған деректер барлық халықаралық əуеайлақтарға қатысты ұсынылады.
115. Осы Қағидалардың 113-тармағында көрсетілген аудандардың графикалық суреттері 

азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган басшысының бұйрығымен белгіленеді.
116. Қамтылатын тиісті аудандарға арналған жергілікті жер туралы электрондық дерек-

тер шоғыры осы Қағидаларға 6-қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген жергілікті жер туралы 
деректерге қойылатын сандық талаптарға сəйкес келеді, ал кедергілер туралы деректер осы 
Қағидаларға 6-қосымшаның 2-кестесінде көрсетілген кедергілер туралы деректерге қойылатын 
сандық талаптарға сəйкес келеді.

117. Жергілікті жер туралы деректер, жергілікті жер туралы деректерді есепке алу шегі мен 
графикалық суреттерде келтірілген критерийлерді қолдану арқылы, сондай-ақ осы Қағидаларға 
6-қосымшасының 1-кестесіндегі жергілікті жер туралы деректерге қойылатын сандық талаптарға 
сəйкес, осы Қағидалардың 113-тармағында көрсетілген аудандар үшін жасалады.

118. Кедергілер туралы деректерде кедергілер туралы цифрлық деректер шоғыры бар, 
оған жапсарлас жəне қоршаған элементтерден жоғары жəне ұшуларды орындау мақсаттары 
үшін қауіпті саналатын элементтер кіреді. Кедергілер туралы деректер жасанды нысандардың 
тік жəне көлденең көлемінің цифрлық көрінісін береді.

119. Жылжымайтын (тұрақты немесе уақытша) немесе жылжитын кедергілер, графикалық 
суреттерге сəйкес, кедергілер туралы деректерді есепке алу шегі мен келтірілген критерийлер 
негізінде осы Қағидалардың 113-тармағында көрсетілген аудандар шегінде анықталады, олар 
туралы деректер осы Қағидалардың 6-қосымшаның 2-кестесіндегі кедергілер туралы дерек-
терге қойылатын сандық талаптарға сəйкес жасалады.

120. Жергілікті жер туралы деректерге осы Қағидаларға 6-қосымшаның 3-кестесінде 
келтірілген жергілікті жерінің атрибуттарға сəйкес сипатталатын элементтердің барлық 
типтері енгізіледі.

121. Кедергілер туралы деректерге осы Қағидаларға 6-қосымшаның 4-кестесінде келтірілген 
кедергілерінің атрибуттарға сəйкес сипатталатын, кедергілер ретінде анықталған элементтердің 
барлық типтері енгізіледі.

122. Жергілікті жер туралы деректер бар ақпарат өнімдерінің ерекшеліктеріне қолданылатын 
дереккөздер мен жергілікті жер туралы деректерді алу процестері туралы жалпы ақпарат 
қамтылған деректерді алу əдісінің сипаттамасы қосылады.

8-параграф. Электр байланысын пайдалану
123. NОТАМ органдары АFS-ға қосылған жəне əріп басатын байланыспен қамтамасыз 

етілген болуға тиіс.
124. NОТАМ органдары АFS-мен мына пункттерге:
1) барлық аудандық диспетчерлік орталықтарына жəне ұшу ақпараты орталықтарына;
2) ұшу алдындағы ақпараттық қызмет көрсету ұйымдастырылған əуеайлақтарға (тікұшақ 

айлақтарына) қосылған.
9-параграф. Аэронавигациялық ақпаратпен 
(аэронавигациялық деректермен) алмасу

125. ААҚ шетел мемлекеттерінің аэронавигациялық қызметтері сұраған Қазақстан Респуб-
лика сының біріккен аэронавигациялық ақпарат топтамасының барлық элементтерін ұсынады.

126. Аэронавигациялық ақпаратпен халықаралық алмасуды жеңілдету мақсатында ААҚ 
басқа мемлекеттердің аэронавигациялық ақпарат (аэронавигациялық деректер) қызметтерімен 
тікелей байланыс орнатады.

127. ААҚ аэронавигациялық ақпаратты (аэронавигациялық деректер) тексергеннен кейін 
оны Халықаралық аэронавигациялық ақпараттың (аэронавигациялық деректердің) деректер 
базасына орналастырады.

128. Басқа ИКАО Уағдаласушы мемлекеттерінің ААҚ, авиакомпаниялар немесе аэронавига-
циялық карталарды дайындаумен, ұшуды орындаумен немесе қамтамасыз етумен байланысты 
басқа ұйымдар сұратқан біріктілірген аэронавигациялық ақпарат топтамасының элементтері 
аэронавигациялық ұйымның интернет-ресурсында орналастыру арқылы тегін ұсынылады.

10-параграф. Аэронавигациялық ақпаратты ұсыну жəне тарату
129. Осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес АІRАС жүйесі арқылы таратуға жататын ақпарат 

ААҚ алдын ала белгілеген күндер бойынша таратылады. Белгілеу, жою немесе едəуір өзгерту 
күнтізбелік 28 күн аралығымен бір күнде күшіне ену қағидатына негізделеді. Көрсетілген ақпарат 
уақытша болған жəне бүкіл кезең бойы сақталмайтын болған жағдайдан басқа жағдайларда, 
күшіне енген күнінен кейінгі күнтізбелік 28 күн бойы өзгертілмейді. 

130. ИКАО-ның бағыт карталарын жəне (немесе) əуеайлақ карталары мен схемаларын 
қайта шығаруды талап ететін ақпарат, ААҚ АІRАС-тың 4 циклынан бұрын (күнтізбелік 112 күн), 
басқа жағдайларда АIRАС-тың 3 циклынан бұрын (күнтізбелік 84 күн) өңделуге ұсынылуы тиіс.

131. АІRАС циклында өзгерістердің АІRАС жүйесі шеңберінде күшіне ену күндері ретінде 
21 желтоқсан мен 17 қаңтарды қоса алғандағы аралық ішіндегі күндер қолданылмайды.

132. AIRAC жүйесі арқылы таратылатын аэронавигациялық ақпаратты ААҚ аэронавига-
циялық ұйымның интернет-ресурсында күшіне енген күнге дейін кем дегенде күнтізбелік 42 
күн бұрын орналастырады.

133. AIRAC жүйесі арқылы таратылатын аэронавигациялық ақпаратты ААҚ алушыларға 
электрондық тасығыштарда күшіне енген күнге дейін кем дегенде күнтізбелік 42 күн бұрын 
таратады.

11-параграф. Аэронавигациялық ақпараттардың (деректердің)
сапасын бақылау жүйесі

134. Таратылатын аэронавигациялық ақпаратты деректер сапасына қойылатын белгіленген 
талаптарға сəйкес келтіру мақсатында ААҚ аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз етудің 
барлық процестерін қамтитын жəне аэронавигациялық ақпараттың (аэронавигациялық 
деректердің) осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сəйкес таратылуын қамтамасыз 
ететін сапаны басқару жүйесін құруды жəне оның жұмыс істеуін қолдауды қамтамасыз етеді.

135. Құрылған сапаны басқару жүйесі Халықаралық стандарттау ұйымының (ISO) 9001 
сериясындағы сапа кепілдігі стандарттарына сəйкес келуге тиіс.

136. ААҚ деректерді дайындау кезеңдерінде немесе оларды қолдану кезінде анықталған 
қателерді түзету (жою) мақсатында, осы Қағидаларға 8-қосымшада көрсетілген AIP-тың 
тарауларына сəйкес аэронавигациялық деректер көздерін анықтауды қамтамасыз ететін 
рəсімдер белгілейді.

137. ААҚ ажыратымдылық дəрежесі аэронавигациялық деректердің сапасына қойылатын 
талаптарға сəйкес келетін аэронавигациялық деректердің жариялануын қамтамасыз етеді.

138. Аэронавигациялық деректердің тұтастығын сақтау оларды түсіру (дайындау) сəтінен 
бастап келесі болжамды пайдаланушыға (аэронавигациялық ақпаратты жеткізушіден 
аэронавигациялық ақпаратты алатын органға) жібергенге дейінгі бүкіл ақпараттық процес 
бойы қамтамасыз етіледі.

139. Аэронавигациялық деректердің тұтастығын сақтау үшін деректер тұтастығының мы-
надай сыныптамасы қолданылады:

1) критикалық деректер: бұрмаланған критикалық деректер пайдаланылған кезде əуе 
кемесінің ұшуын қауіпсіз жалғастырудың жəне оны қондырудың айтарлықтай тəуекелімен 
жəне апаттың болу мүмкіндігімен ұштасу ықтималдығы жоғары болады;

2) маңызды деректер: бұрмаланған маңызды деректер пайдаланылған кезде əуе кемесінің 
ұшуын қауіпсіз жалғастырудың жəне оны қондырудың айтарлықтай тəуекелімен жəне апаттың 
болу мүмкіндігімен ұштасу ықтималдығы аз болады;

3) əдеттегі деректер: бұрмаланған əдеттегі деректер пайдаланылған кезде əуе кемесінің 
ұшуын қауіпсіз жалғастырудың жəне оны қондырудың айтарлықтай тəуекелімен жəне апаттың 
болу мүмкіндігімен ұштасу ықтималдығы өте аз болады.

140. Болжамды пайдаланушыға аэронавигациялық ақпаратты тарату төмендегі тəсілмен 
жүзеге асырылады:

1) аэронавигациялық ұйымның интернет-ресурсында орналастыру арқылы;
2) курьерлік қызмет (пошта қызметі) арқылы жеткізумен электрондық тасығыштарда та-

рату арқылы;
3) ААҚ мен болжамды пайдаланушы арасындағы тікелей электрондық байланыс, мы-

салы электрондық пошта немесе AFTN байланыс арналары бойынша аэронавигациялық 
ақпа ратты (аэронавигациялық деректерді) автоматты таратуды қамтамасыз ететін тікелей 
электрондық тарату арқылы.

141. Электрондық тасымалдағыштардағы аэронавигациялық деректер шоғырын сақтау 
кезінде қорғау, деректер шоғырына арналған қосымшада келтірілген 32-биттік циклдық артық 
кодты (СRС) қолданып бақылау арқылы қамтамасыз етіледі.

142. Біріккен аэронавигациялық ақпарат топтамасының бір бөлігі ретінде енгізілетін, 
шығаруға жататын материал ААҚ ұсынылар алдында тексеріліп, оның осы Қағидаларға сəйкес 
келуін қамтамасыз етуге жауапты қызметтермен келісіледі.

Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету қағидаларына 
1-қосымша

Аэронавигациялық деректердің сапасы
1-кесте. Ені мен ұзындығы

Ені мен ұзындығы Дəлдік/деректердің 
түрі, километр / 

метр (теңіз миль)

Жарияланатын 
деректердің 

дəлдігі, минутта / 
секундта

Картаның 
дəлдігі, се-

кундта

Бүтіндігінің 
сыныпта-

масы

Ұшу ақпаратының ау-
даны шекараларының 
нүктелері

2 км (1 м. миль), 
жарияланған

1 мин Салынғанға 
сəйкес

қалыпты

Р, R, D ауданда-
ры шекараларының 
нүктелері (CTA/CTR 
шекараларынан тыс)

2 км (1 м. миль), 
жарияланған

1 мин Салынғанға 
сəйкес

қалыпты

Р, R, D ауданда-
ры шекараларының 
нүктелері (CTA/CTR 
шекаралары ішінде)

100 м, есептелген 1 с Салынғанға 
сəйкес

маңызды

CTA/CTR шекара-
ларының нүктелері

100 м, есептелген 1 с Салынғанға 
сəйкес

маңызды

NAVAID бағыттары 
мен бақылау 
нүктелері, күту пункті, 
STAR/SID нүктелері

100 м, түсіру 
нəтижелері/ есеп-

телген

1 с 1 с маңызды

1-аудандағы кедергі-
лері (мемлекеттің бүкіл 
аумағы)

50 м, түсірудің 
нəтижелері

1 с Салынғанға 
сəйкес

қалыпты

Əуеайлақтың/тікұшақ 
айлағының бақылау 
нүктесі

30 м, түсірудің 
нəтижелері

1 с 1 с қалыпты

Əеуайлақта/тікұшақ 
айлағында орналасқан 
NAVAID

3 м, түсірудің 
нəтижелері

1/10 с Салынғанға 
сəйкес

маңызды

2-аудандағы 
кедергілері

5 м, түсірудің 
нəтижелері

1/10 с 1/10 с маңызды

3-аудандағы 
кедергілері

0.5 м, түсірудің 
нəтижелері

1/10 с 1/10 с маңызды

Қонуға соңғы кірудің 
бақылау нүктелері/
пункттері жəне аспап-
тар бойынша қону сұл-
басын жасайтын басқа 
да манызды бақылау 
нүктелері/пункттері

З м, түсірудің 
нəтижелері/ есеп-

телген

1/10 с 1 с маңызды

ҰҚЖ-ның шегі 1 м, түсірудің 
нəтижелері

1/100 с 1 с критикалық

4-аудандағы 
кедергілері

0.5 м, түсірудің 
нəтижелері

1/10 с 1/10 с маңызды

ҰҚЖ-ның соңы 1 м, түсірудің 
нəтижелері

1/100 с — критикалық

ҰҚЖ-ның білік 
сызығының нүктелері

1 м, түсірудің 
нəтижелері

1/100 с 1/100 с критикалық

РЖ білік сызығының 
нүктелері

0,5 м, түсірудің 
нəтижелері

1/100 с 1/100 с маңызды

Жердегі РЖ білік 
сызы ғының нүктелері; 
əуеде рульдеу үшін 
жəне транзиттік бағыт-
тардың РЖ нүктелері

0,5 м, түсірудің 
нəтижелері/ есеп-

телген

1/100 с 1/100 с маңызды

Əуе кемелері/тікұшақ 
тұрақтарының нүкте-
лері/ INS тексеру 
пункттері

0,5 м, түсірудің 
нəтижелері

1/100 с 1/100 с қалыпты

TLOF геометриялық 
орталығы немесе 
FATO шегі (тікұшақ 
айлақтары)

1м, түсірудің 
нəтижелері

1/100 с 1 с критикалық

2-кесте. Асып кету, абсолютті биіктік, салыстырмалы биіктік

Асып кету/абсолютті биіктік/
салыстырмалы биіктік

Дəлдік/ 
деректердің түрі, 

метр / фут

Жария-
ланатын 

деректердің 
дəлдігі, метр 

/ фут

Картаның 
дəлдігі, метр 

/ фут

Бүтіндігінің 
сыныпта-

масы

Əуеайлақтан/тікұшақ 
айлағынан асу

0,5 м немесе 1 
фут, түсірудің 
нəтижелері

1 миль немесе 
1 фут

1 м немесе 
1 фут

маңызды

Əуеайлақтан/тікұшақ 
айлағынан асу жеріндегі 
WGS-84 геоид толқыны

0,5 м немесе 1 
фут, түсірудің 
нəтижелері

1 миль немесе 
1 фут

1 м немесе 
1 фут

маңызды

ҰҚЖ-ның шегі немесе FATO 
(қонуға нақты емес кіру)

0,5 м немесе 1 
фут, түсірудің 
нəтижелері

1 миль немесе 
1 фут

1 м немесе 
1 фут

маңызды

ҰҚЖ-ның шегіндегі WGS-84 
геоидтік толқыны немесе 
TLOF-тың геометриялық 
орталығындағы FATO (қонуға 
нақты емес кіру)

0,5 м немесе 1 
фут, түсірудің 
нəтижелері

1 миль немесе 
1 фут

1 м немесе 
1 фут

маңызды

ҰҚЖ-ның шегі немесе FATO 
(қонуға нақты кіру)

0,25 м немесе 
1 фут, түсірудің 

нəтижелері

0,5 м немесе 
1 фут

0,5 м немесе 
1 фут

критикалық

ҰҚЖ-ның шегіндегі WGS-84 
геоидтік толқыны немесе 
TLOF-тың геометриялық 
орталығындағы FATO (қонуға 
нақты кіру)

0,25 м немесе 
1 фут, түсірудің 

нəтижелері

0,5 м немесе 
1 фут

0,5 м немесе 
1 фут

критикалық

Кедергілерді ұшып өтудің 
абсолютті/салыстырмалы 
биіктігі (ОСА/Н)

PANS-OPS (Doc 
8168) құжатында 
көрсетілгендей

- PANS-OPS 
(Doc 8168) 

көрсетілгендей

маңызды

ҰҚЖ шегі қиылысуының 
салыстырмалы биіктігі (тірек 
нүктенің салыстырмалы 
биіктігі), қонуға дəл кіру

0,5 м немесе 1 
фут, есептелген

0,5 м немесе 
1 фут

0,5 м немесе 
1 фут

критикалық

Қонуға кіру жəне ұшып 
көтерілу аймақтарындағы 
кедіргілер

1 м немесе 1 
фут, түсірудің 
нəтижелері

1 миль немесе 
1 фут

1 м немесе 
1 фут

маңызды

Шеңбер бойын-
ша жəне əуеайлақта/ 
тікұшақ айлағында ұшу 
аймақтарындағы кедергілер

1 м немесе 1 
фут, түсірудің 
нəтижелері

1 миль немесе 
1 фут

1 м немесе 
1 фут

маңызды

Бағыттағы кедергілерден 
асып өтуі

З м (10 фут), 
түсірудің 

нəтижелері

3 м (10 фут) 3 м (10 фут) қалыпты

Қашықтық өлшегіш жабдығы/ 
дəлдігі (DME/P)

3 м (10 фут), 
түсірудің 

нəтижелері

3 м (10 фут) маңызды

Қашықтық өлшегіш 
жабдықтың артуы (DME) 

3 м (100 фут), 
түсірудің 

нəтижелері

30 м (100 фут) 30 м (100 фут) маңызды

Аспаптар бойынша қонуға 
кіру схемасының абсолюттік 
биіктігі 

PANS-OPS (Doc 
8168) құжатында 
көрсетілгендей

PANS-OPS 
(Doc 8168) 

көрсетілгендей

маңызды

Ең төменгі абсолютті 
биіктіктер

50 м немесе 100 
фут, есептелген

50 м немесе 
100 фут

50 м немесе 
100 фут

қалыпты

3-кесте. Ауытқу жəне магниттік ауытқу

Төмен түсү/магниттік төмен 
түсу

Дəлдік/
деректердің түрі, 

градус

Жарияланатын 
деректердің 

дəлдігі, градус

Картаның 
дəлдігі, 
градус

Бүтіндігі-
нің сынып-

тамасы
Құралды техникалық күйге 
келтіру үшін қолданылатын 
NAVAID ӨЖЖ станциясының 
ауытқуы

1°, түсірудің 
нəтижелері

1° — маңызды

NDB NAVAID құралының 
магниттік ауытқуы

1°, түсірудің 
нəтижелері

1° — қалыпты

Əуеайлақтың/ тікұшақ 
айлағының магниттік ауытқуы

1°, түсірудің 
нəтижелері

1° 1° маңызды

ILS курстік радиомаяк 
антеннасының магниттік 
ауытқуы

1°. түсірудің 
нəтижелері

1° — маңызды

MLS-тің азимуталды 
антеннасының магниттік 
ауытқуы

1°, түсірудің 
нəтижелері

1° — маңызды

Таблица 4. Пеленг

Пеленг Дəлдік/
деректердің түрі, 

градус

Жарияланатын 
деректердің 

дəлдігі, градус

Картаның 
дəлдігі, 
градус

Бүтіндігінің 
сыныпта-

масы
Əуе трассаларының 
учаскелері

1/10°, есеп-
телген

1° 1° қалыпты

Бағыттардағы жəне əуеайлақ 
ауданындағы бақылау 
нүктелерін белгілеу үшін 
қолданылатын пеленг

1/10°, есеп-
телген

1/10° 1/10° қалыпты

Əуеайлақ ауданындағы келу/
ұшып шығу бағыттарының 
учаскелері

1/10°, есеп-
телген

1° 1° қалыпты

Аспаптар бойынша қонуға 
кіру схемаларының бақылау 
нүктелерін белгілеу үшін 
қолданылатын пеленг

1/100°, есеп-
телген

1/100° 1/10° маңызды

ILS-тың курстық 
радиомаяктың шығаруы

1/100°, түсірудің 
нəтижелері

1/100°, шын 1° маңызды

MLS-тың нөлдік азимутын 
шығаруы

1/100°, түсірудің 
нəтижелері

1/100°, шын 1° маңызды

ҰҚЖ жəне FATO пеленгі 1/100°, түсірудің 
нəтижелері

1/100°, шын 1° қалыпты

5-кесте. Ұзындық, қашықтық, өлшем

Ұзындық/қашықтық/өлшем Дəлдік/
деректердің 

түрі, километр 
/ метр / теңіз 

миль

Жария-
ланатын 

деректердің 
дəлдігі, кило-
метр / метр / 
теңіз миль

Картаның 
дəлдігі, 

километр / 
метр / теңіз 

миль

Бүтіндігінің 
сыныпта-

масы

Əуе трассалары 
учаскелерінің ұзындығы

1/10 км немесе 
1/10 м. миль, 
есептелген

1/10 км не-
месе 1/10 м. 

миль

1 км немесе 
1 м. миль

қалыпты

Бағытта жəне əуеайлақ 
ауданындағы бақылау 
нүктелерін белгілеу үшін 
қолданылатын қашықтық

1/10 км немесе 
1/10 м. миль, 
есептелген

1/10 км не-
месе 1/10 м. 

миль

2/10 км не-
месе 1/10 м. 

миль

қалыпты

Əуеайлақ ауданындағы 
келу/ұшып шығу бағыттары 
учаскелерінің ұзындығы

1/100 км немесе 
1/100 м. миль, 

есептелген

1/100 км не-
месе 1/100 м. 

миль

1 км немесе 
1 м. миль

маңызды

Аспаптар бойынша қонуға 
кіру схемаларының жəне 
əуеайлақ ауданындағы 
бақылау нүктелерін белгілеу 
үшін қолданылатын қашықтық

1/100 км немесе 
1/100 м. миль, 

есептелген

1/100 км не-
месе 1/100 м. 

миль

2/10 км не-
месе 1/10 м. 

миль

маңызды

FATO немесе ҰҚЖ ұзындығы, 
TLOF өлшемдері

1 м немесе 1 
фут, түсірудің 

нəтижелері

1 м немесе 
1 фут

1 м (AD 
картасы) 

0,5 м (АОС 
карта)

критикалық

Тежеудің шеткі жолағының 
ұзындығы

1 м немесе 1 
фут, түсірудің 

нəтижелері

1 м немесе 
1 фут

0,5 м (АОС 
картасы)

критикалық

Орналастыратын қону 
арақашықтығы

1 м немесе 1 
фут, түсірудің 

нəтижелері

1 м немесе 
1 фут

1 м (AD 
картасы) 

0,5 м (АОС 
картасы)

критикалық

ILS-тың курстық радиома-
як антеннасы мен ҰҚЖ-тың 
немесе FATO-ның соңы 
аралығындағы қашықтық 

3 м немесе 10 
фут, есептелген

З м (10 фут) Салынғанға 
сəйкес

қалыпты

ILS глиссадалық радиомая-
гінің антеннасы мен ҰҚЖ 
та балдырықтың аралығында 
білікті сызық бойынша 
қашықтық

3 м немесе 10 
фут, есептелген

3 м (10 фут) Салынғанға 
сəйкес

қалыпты

ILS таңбалағыштары мен 
ҰҚЖ шегі арасындағы 
қашықтық

3 м немесе 10 
фут, есептелген

3 м (10 фут) 2/10 км 
(1/10 м. 
миль)

маңызды

DME ILS антеннасы мен ҰҚЖ 
шегі аралығында білікті сызық 
бойынша қашықтық

3 м немесе 10 
фут, есептелген

3 м (10 фут) Салынғанға 
сəйкес

маңызды

MLS-тың азимуттық антен-
насы мен ҰҚЖ мен FATO-
ның соңы аралығындағы 
қашықтық

3 м немесе 10 
фут, есептелген

3 м (10 фут) Салынғанға 
сəйкес

қалыпты

MLS бұрыштық - өңірлік ан-
теннасы мен ҰҚЖ табалды-
рығы арасындағы білікті 
сызық бойынша қашықтық 

3 м немесе 10 
фут, есептелген

3 м (10 фут) Салынғанға 
сəйкес

қалыпты

DME/P MLS-тың антеннасы 
мен ҰҚЖ табалдырығының 
аралығында білікті сызық 
бойынша қашықтық

3 м немесе 10 
фут, есептелген

3 м (10 фут) Салынғанға 
сəйкес

қалыпты

Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен 
қамтамасыз ету қағидаларына 2-қосымша 

Нысан
АІР-ке түзетулер ретінде жарияланатын аэронавигациялық

ақпарат туралы хабарландыру

Деректерді жеткізуші

Т.А.Ə.:_______________   Тел:______________ 
Лауазымы:______________  Факс:______________ 
Ұйым:__________________  e-mail:______________ 
Толтырылған   AFTN:______________ 
күні мен
уақыты:______________   Қолы: ______________

АІР-ке сілтеме АІР-ке жарияла-
натын өзгерістер

Күшіне 
енгізілетін күніПарақ Күні Параграф

     
Қосымша.____________ парақта.

Жоғарыда келтірілген деректер  Жоғарыда келтірілген деректерді
жəне/немесе қоса берілген жоба  жəне/немесе жобаны АІР-ке түзету
АІР-ке түзету ретінде жариялау  ретінде жариялауға рұқсат етілген:
үшін алынған:
 Т.А.Ə.:______________   Т.А.Ə.:______________
Лауазымы:______________  Лауазымы:______________
Ұйым:__________________  Ұйым:__________________
Толтырылған   Толтырылған
күні мен  күні мен
уақыты:____________   уақыты:____________
Қолы:__________________  Қолы:___________________

(Жалғасы 17-бетте) 
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Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен 
қамтамасыз ету қағидаларына 3-қосымша

Нысан
NОТАМ түрінде жарияланатын аэронавигациялық

ақпарат туралы хабарландыру

NОТАМ мəтіні
 
Құрал, əуе кеңістігі орналасқан немесе қатынас 
мəні болып табылатын жағдай бар ИКАО-ның 
орналасқан жерінің индексін анықтау

 

Астыңғы шекара  
Үстіңгі шекара  
Деректерді жеткізуші
Т.А.Ə.:___________________   Тел:_____________________
Лауазымы:___________________  Факс:____________________
Ұйым:_______________________  е-mаіl:__________________
Толтырылған    АFTN:____________________
күні мен    Қолы:____________________
уақыты:____________________

Қолданылу мерзімі
 Күні UTС уақыты ЕSТ Егер 

бұл пайдала-
нылса

Год Месяц День Часы Минуты

Бастап (топ күн/уақыт, UTС)            
Дейін (топ күн/уақыт, UTС)            
Кесте (егер бұл пайдаланылса)  

Қосымша.____________ парақта.

Жоғарыда келтірілген деректер  Жоғарыда келтірілген деректерді
жəне/немесе қоса берілген жоба  жəне/немесе жобаны АІР-ке түзету
АІР-ке түзету ретінде жариялау  ретінде жариялауға рұқсат етілген:
үшін алынған:
Т.А.Ə.:______________   Т.А.Ə.:______________
Лауазымы:______________  Лауазымы:______________
Ұйым:__________________  Ұйым:__________________
Толтырылған   Толтырылған
күні мен  күні мен
уақыты:____________   уақыты:____________
Қолы:__________________  Қолы:___________________

Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету
қағидаларына 4-қосымша

Қазақстан Республикасының AIР қосуға жататын аэронавигациялық
карталарды жасау

1-параграф. Жалпы ережелер
1. Карталарға қойылатын пайдалану талаптары. 
Əрбір үлгінің картасы картаның міндетіне сəйкес ақпаратты қамтиды жəне картаны тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ететін адами фактор аспектілерін ескере отырып құрастырылады. 
Əрбір үлгінің картасы əуе кемесі ұшуды қауіпсіз жəне жылдам орындау мақсатында ұшу 

кезеңі үшін қажетті ақпаратты қамтиды. 
Ақпаратты беру ұшуды орындаудың барлық қалыпты жағдайлары кезінде екі мəнділікті жəне 

жеңіл оқылатындықты жоққа шығаратын нақты, бұрмаланбаған жəне қысқаша болып табылады. 
Түрлі түсті бояу немесе оның реңктері жəне үлгілік өлшемі табиғи жəне жасанды жарық 

түсіру кезінде ұшқыштың картаны жеңіл оқуы мен түсінуін қамтамасыз ету үшін жасалған. 
Ақпарат жұмыс жүктемесі мен ұшуды орындау жағдайларымен келісетін жүйелі уақыт 

аралығында ұшқыштың оны қабылдауын қамтамасыз ететін түрде ұсынылады. 
Ақпаратты əрбір үлгінің картасында ұсыну ұшу кезеңіне сəйкес бір картадан екінші картаға 

біртіндеп өту рұқсат етіледі. 
2. Карталардың атауы. 
Осы Қосымшаларда қамтылған талаптарға сəйкес құрастырылған жəне картаның мақсатына 

сəйкестендіруге арналған картаның атауы немесе карталардың сериясы тиісті тараудың 
тақырыбына ұқсас болып табылады жəне осы параграфта қамтылған өзге талаптарды 
қолдануға байланысты өзгереді. Егер карта осы параграфта баяндалған барлық талаптарға, 
жəне нақты картаға қатысты кез келген талаптарға сəйкес келмесе, оның атауына «ИКАО» 
деген сөз енгізілмейді. 

3. Басқа да ақпарат.
Нақты картаның талаптарында арнайы ескерту болмаған кезде, əрбір картаның бетінде 

мынадай мəліметтер қамтылады:
карталар сериясының белгісі немесе атауы;
парақтың атауы немесе аумақтық бағыныштылығы;
шектес парақтар туралы карта жолдарындағы ақпарат (егер ол болса).
Карта пайдаланылатын шартты белгілер мен қысқартулардың түсіндірме сөздер 

кестесімен жабдықталады. Түсіндірме сөздер орынды үнемдеу мақсатында бөлек жария-
ланатын жағдайларды қоспағанда, түсіндірме сөздер əрбір картаның немесе артқы бетінде 
орналастырылады. 

Карта аэронавигациялық құжаттың бөлігі ретінде жарияланса жəне бұл ақпарат құжаттың 
басында берілуі мүмкін жағдайларды қоспағанда, картаны жариялаған мекеменің атауы мен 
тиісті мекенжайы картаның шеткі жолында көрсетіледі.

4. Шартты белгілер.
Аэронавигациялық картада қазіргі уақытта ИКАО-да шартты белгілері жоқ азаматтық 

авиация үшін арнайы маңызды элементтерді немесе мəліметтерді көрсеткен жағдайларды 
қоспағанда, қолданылатын шартты белгілер Халықаралық азаматтық авиация туралы 
конвенцияға 4-қосымшаның 2-үстемеде көрсетілген белгілерге сəйкес келеді. Мұндай жағдай-
ларда ИКАО-да қабылданған жəне картаны оқу қиындық тудырмайтын кез келген маңызды 
шартты белгілерден ерекшеленетін жағдайлар кезінде кез келген лайықты шертты белгілер 
қолданылады. 

Жер үсті навигациялық құралдар, қиылысулар мен жолдардың нүктелері барлық кар-
таларда бірдей негізгі шартты белгілермен белгіленеді, олар картаның мақсатына тəуелсіз 
түрде түсіріледі. 

Негізгі нүктелерге арналған шартты белгі шартты белгілердің иерархиясына негізделеді 
жəне мынадай тəртіппен таңдалады: 

1) жер үсті навигациялық құралдың шартты белгісі; 
2) қиылысудың шартты белгісі;
3) жол нүктесінің шартты белгісі.
Жол нүктесінің шартты белгісі нақты негізгі нүкте жер үсті навигациялық құралдың немесе 

қиылысудың орналасқан жері бойынша белгіленбеген жағдайда ғана қолданылады. 
5. Өлшем бірлігі.
Қашықтықтар геодезиялық қашықтық ретінде белгіленеді. 
Қашықтықтар километр немесе теңіз милясында немесе өлшем бірліктердің нақты шектеу 

жағдайы кезінде сол жəне басқа өлшем бірліктерде көрсетіледі. 
Абсолюттік биіктік, асып түсулер жəне салыстырмалы биіктік метр немесе футта немесе 

өлшем бірліктердің нақты шектеу жағдайы кезінде сол жəне басқа өлшем бірлікте көрсетіледі. 
Əуеайлақтарға жататын сызық өлшемі жəне қысқа қашықтар метрмен көрсетіледі. 
Қашықтық, өлшемдер, асып түсулер жəне биіктіктер бойынша рұқсат ету дəрежелері нақты 

картада көрсетілген талаптарға сəйкес келеді. 
Қашықтықты, абсолюттік биіктікті, асып түсулерді жəне салыстырмалы биіктікті белгілеу 

үшін қолданылатын өлшем бірліктері əрбір картаның бетінде көрсетіледі. 
Өлшем бірліктерді ауыстыру кестесі (километрлер/теңіз милясы, метрлер/футтар) 

қашықтықтар, асып түсулер немесе абсолюттік биіктік көрсетілген əрбір картада беріледі. 
Өлшем бірліктерді ауыстыру кестесі əрбір картаның бетінде көрсетіледі. 

6. Масштаб жəне кескін.
Ірі аудандардың карталарында атауы, негізгі параметрлері жəне кескіннің масштабы 

көрсетіледі. 
Кіші аудандардың карталарында тек сызықты масштаб көрсетіледі.
Аэронавигациялық ақпараттың күнін көрсету. 
Əр картаның бетінде аэронавигациялық ақпараттың енгізілген күні жазылады.
7. Гегографиялық атауларды жазу. 
Барлық жазбалар үшін латын алфавитінің белгілері қолданылады.
Латын əліпбиінің түрлері ресми қолданылатын елдерде жер атаулары мен географиялық 

элементтер тиісті əліпбилердегі екпіндермен диакритикалық белгілерді қолдана отырып, 
олардың ресми жазылуы көрсетіледі. 

Кез кеген нақты картада қысқартуларды «мүйіс», «нүкте», «шығанақ», «өзен» сияқты 
графикалық терминдерді қолданған кезде, осы сөздердің əрқайсысы мысал ретінде оның 
қолданылатын маңызды жерінде картаны басып шығарған тілде жазылады. Картада 
қолданылатын қысқартуларда тыныс белгілері қойылмайды. 

8. Қысқартулар.
Қажет болған жағдайда аэронавигациялық карталарда қысқартулар қолданылады. 
9. Мемлекеттік шекаралар.
Карталарда мемлекеттік шекаралар белгіленеді, алайда олар аса маңызды ақпаратты 

оқуды қиындатса, алынып тасталуы мүмкін. 
Картада екі немесе одан да көп мемлекеттердің шекаралары белгіленген жағдайда, 

елдердің атаулары көрсетіледі. 
10. Жер бедері.
Картада жер бедері көрсетілген жағдайда, ол картаны мынадай мақсаттарда пайдаланушы-

лардың қажетін қанағаттандыру үшін бейнеледеді:
1) бағдарлау мен тану;
2) орынның үстінде ұшып өтудің қауіпсіз биіктігін анықтау;
3) аэронавигациялық ақпаратты айқын түсiнудi, көрсетілген кезде;
4) жоспарлау.
Картада белгіленген жоғары белгілер бөлек критикалық нүктелерді білдіреді. 
Биіктік белгілердің нақты емес мəндері ± белгісімен қоса беріледі. 
11. Тыйым салынған аймақтары, ұшуларды шектеу аймақтары жəне қауіпті аймақтар.
Егер картада тыйым салынған аймақтар, ұшуларды шектеу аймағы немесе қауіпті аймақтар 

белгіленсе, ол сонымен қатар стандартты немесе басқа белгілермен белгіленеді, алайда, 
ұлттық тиістілігінің əріптік белгілері жазылмауы мүмкін. 

12. ƏҚҚ əуе кеңістігінің түрлері.
ƏҚҚ əуе кеңістігін картада бейнелеу кезінде оның сыныбы, үлгісі, атауы немесе дабыл-

дары, тік шекарасы жəне қолданылуға жататын радиобайланыс жиілігі (жиіліктері), сондай-ақ 
көлденең шекаралары көрсетіледі. 

13. Магниттік ауытқуы.
Карталарда ақиқат меридианның солтүстік бағыттары жəне магниттік ауытқуы көрсетіледі. 

Магниттік ауытқу бойынша ажырату қабілетінің дəрежесі нақты картада көрсетілген талаптарға 
сəйкес келеді. 

14. Аэронавигациялық деректер.
Аэронавигациялық деректер осы Қағидалардың 2-тарауының 11-параграфы 138-тармағы-

ның ережелеріне сəйкес беріледі. 
2-параграф. Əуеайлақтың / тікұшақ айлағының картасын жасау

15. Мақсаты.
Осы ұшу экипаждарына арналған картада əуе кемелерінің жер үсті қозғалысын жүзеге 

асыруға көмектесетін ақпарат қамтылған:
1) тұрақ орнынан ҰҚЖ дейін жəне
2) ҰҚЖ-дан тұрақ орнына дейін жəне
3) тікұшақтардың қозғалысы:
тікұшақтың тұрақ орнынан жерге қону жəне жер үстінен көтерілу аймағына дейін жəне 

қонуға кіру мен ұшып көтерілудің соңғы кезеңі аймағына дейін;
қонуға кіру мен ұшып көтерілудің соңғы кезеңі аймағынан жерге қону жəне жер үстінен 

көтерілу аймағына дейін жəне тікұшақ тұрағы орнына дейін;
жер үсті РЖ үшін жəне тікұшақтарға арналған əуеде рульдеуі үшін РЖ;
əуеде қозғалуға арналған маршруттар бойынша;
онда сондай-ақ əуеайлақ/тікұшақ айлағы бойынша маңызды пайдалану деректері қамтылған.
16. Бар болуы.
Əуайлақ (тікұшақ айлағы) картасы халықаралық азаматтық авиацияны жиі пайдаланатын 

барлық əуеайлақтар (тікұшақ айлақтары) үшін ұсынылады. 
17. Картаға түсірілетін аудан мен масштаб.
Картаға түсірілетін аудан мен масштабтың өлшемдері барлық элементтердің анық 

көрсетілуін қамтамасыз етеді. 
Картада сызықтық масштаб көрсетіледі. 
18. Белгілер.
Картада осы əуеайлақ қызмет көрсететін қаланың, елді мекеннің немесе ауданның жəне 

сол əуеайлақтың (тікұшақ айлағының) атауы көрсетіледі.
19. Магниттік ауытқу. 
Картада ақиқат жəне магниттік солтүстік стрелкалары, ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен 

магниттік ауытқуы, сондай-ақ магниттік ауытқудың жылдың өзгеруі көрсетіледі. 
20. Əуеайлақ (тікұшақ айлағы) туралы мəліметтер. 
Бұл картада мыналар көрсетіледі:
1) əуеайлақтың (тікұшақ айлағының) бақылау нүктесінің географиялық координаталары 

градустарда, минуттарда жəне секундтарда;
2) əуеайлақтың (тікұшақ айлағының) жəне тиісті жағдайларда перронның (биіктікті өлшеу 

құралдарын тексеру пункттерінің) ең жақын метр немесе футқа дейінгі дəлдікпен есептел-
ген артып кетуі; 

3) ал қонуға дəл кірмеу үшін – ҰҚЖ шегі мен жерге қону жəне жер үстінен көтерілу аймағының 
геометриялық орталығы үшін есептелген артып кетуі мен геоид толқыны;

4) қонуға дəл кіру үшін жабдықталған ҰҚЖ шегінің, жерге қону жəне жер үстінен көтерілу 
аймағының геометриялық орталығының жəне қонуға дəл кіру үшін жабдықталған ҰҚЖ-ға қону 
аймағының ең жоғары нүктесінің ең жақын метр немесе футқа дейінгі дəлдікпен есептелген 
артып кетуі мен геоид толқыны;

5) нөмірі, ең жақын метрге дейінгі дəлдікпен ұзындығы жəне ені, көтергіштік қабілеті, ығысу 
шектері, соңғы тежеу жолақтары, кедергіден бос жолақтар, магниттік меридианға қатысты 
ең жақын градус мəніне дейінгі дəлдікпен ҰҚЖ бағыттары, ҰҚЖ бетінің түрі мен таңбалануы 
көрсетілген барлық ҰҚЖ, он ың ішінде жаңадан салынып жатқаны;

6) əуе кемелері/тікұшақ тұрақтарының орны бар барлық перрондар жəне тиісті жағдайларда, 
тұраққа көзбен шолып қою жүйелерінің орналасқан жері мен түрін, егер көтергіштік қабілеті 
тиісті ҰҚЖ-ның көтергіштік қабілетінен төмен болса, тікұшақ айлақтары үшін жер бетінің түрін 
жəне көтергіштік қабілеті немесе əуе кемелерінің түрлері бойынша шектеулерді қоса, жарық-
сигналды құралдар, таңбалау жəне басқа да көзбен шолып бағыттау жəне басқару құралдары;

7) ҰҚЖ шектері, жерге қону жəне жерден көтерілу аймағының геометриялық орталығы 
жəне/немесе қонуға кіру мен ұшып көтерілудің соңғы кезеңі аймағының шектері (қажеттілігіне 
қарай) үшін географиялық координаталар;

8) жер бетінің түрі көрсетілген тікұшақтарға арналған барлық рулеждік жолдар, əуе жəне 
жерүсті РЖ, егер аралық күту орындары орнатылған болса, ҰҚЖ жанындағы күту орындарын 
қоса алғанда, белгілері, ені, жарық-сигналды құралдар, таңбалау көрсетілген тікұшақтардың 
əуеде қозғалу бағыттары жəне «тоқта» сызықтарының оты, басқа көзбен шолып бағыттау мен 
басқару құралдары, егер көтергіштік қабілеті тиісті ҰҚЖ-ның көтергіштік қабілетінен төмен болса, 
əуе кемелерінің түрлері бойынша көтергіштік қабілеті немесе шектеулері;

9) егер мұндай учаскелер белгіленген болса, тиісті түрде қосымша ақпарат енгізілген қауіпті 
учаскелердің орналасқан жері;

10) РЖ тиісті осьтік сызығы мен əуе кемелерінің тұрақ орындары нүктелерінің градустардағы, 
минуттардағы, секундтардағы жəне секундтың ондық үлесіндегі географиялық координаталары;

11) егер мұндай бағыттар белгіленген болса, бұрылатын əуе кемелеріне арналған 
көрсеткіштері бар стандартты бағыттар;

12) əуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсету шекаралары;
13) ҰҚЖ-да көріну қашықтығын бақылау нүктелерінің орналасуы (RVR);
14) жақындау оттары мен ҰҚЖ оттары жүйесі;
15) глиссаданың көзбен шолу индикациясы жүйесінің орналасқан жері жəне түрі, олар 

үшін номиналды глиссада бұрыш(тар)ымен, ұшқыштың «глиссададағы» сигналды көретін 
ҰҚЖ шегі үстінен көру деңгейінің ең төменгі биіктігімен, ал егер жүйенің осі ҰҚЖ осьтік желісіне 
параллель болмаса, ығысу бұрышы жəне бағытымен, яғни сол жаққа немесе оң жаққа қарай;

16) арналары жəне қажетті жағдайда, қосылу мекенжайлары көрсетілген тиісті байла-
ныс құралдары;

17) рульдеу кедергілері;
18) əуе кемелеріне қызмет көрсету алаңдары жəне пайдалану мақсаттарына арналған 

құрылыстар;
19) VОR тексеру пункті жəне осы құралдың радиожиілігі;
20) бейнеленетін жұмыс алаңының əуе кемелерінің пайдалануына тұрақты түрде жарамсыз 

болатын кез келген бөлігі анық белгіленеді.
Тікұшақ айлақтарына қатысты əуеайлақтар үшін көрсетілген элементтерден басқа кар-

тада мыналар көрсетіледі:
21) тікұшақ айлағының түрі;
22) ең жақын метрге дейінгі дəлдікпен өлшемдері, еңкіштігі, жерүстінің түрі, тоннадағы 

көтергіштік қабілеті көрсетілген жерге қону жəне жерден ажырау аймағы;
23) түрі, ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен нақты пеленгі, белгілейтін нөмірі (егер 

көзделген болса), ең жақын метрге дейінгі дəлдікпен ұзындығы жəне ені, еңкіштігі жəне жер 
бетінің түрі көрсетілген қонуға кірудің жəне ұшып көтерілудің соңғы кезең аймағы;

24) жер бетінің ұзындығы, ені жəне түрі көрсетілген қауіпсіздік аймағы;
25) жер бетінің ұзындығы жəне пішіні көрсетілген тікұшақтарға арналған кедергілерден 

бос жолақ;
26) түрі жəне метрге немесе футқа дейінгі дəлдікпен барынша артып кетуі (ең жақын жоғары 

мəнге дейінгі) көрсетілген кедергілер;
27) қонуға кіру схемаларына арналған көзбен шолу құралдары, қонуға кіру жəне ұшып 

көтерілудің соңғы кезең аймағының, сондай-ақ жерге қону мен жер бетінен ажырау аймағының 
таңбалануы мен оттары;

28) тікұшақ айлақтарына арналған жарияланған қашықтықтар (тиісті жағдайларда ең жақын 
метрге дейінгі дəлдікпен), оның ішінде:

орналастырылған ұшып-көтерілу арақашықтығы;
орналастырылған үзілген ұшып-көтерілу арақашықтығы;
орналастырылған қону арақашықтығы.

3-параграф. Жердегі əуеайлақ қозғалысы картасын жасау
21. Мақсаты.
Осы картада ұшу экипаждары үшін əуе кемелерінің РЖ тұрақ орындарына жəне тұрақ 

орындарынан жер үсті қозғалысын жүзеге асыруға жəне əуе кемелерін тұрақта орналастыруға/
тұраққа қоюға көмектесетін ақпарат қамтылған.

22. Картаға түсірілетін аудан мен масштаб. 
Картаға түсірілетін аудан мен масштаб барлық элементтердің анық көрсетілуін қамтамасыз 

етеді.
23. Белгілер.
Картада осы əуеайлақ қызмет көрсететін қаланың немесе елді мекеннің жəне сол əуе-

айлақтың атауы көрсетіледі.
24. Магниттік ауытқу. 
Ақиқат солтүстік стрелкасы көрсетіледі.
25. Əуеайлақ туралы мəліметтер.
Осы картада бейнеленетін аймаққа қатысты əуеайлақ (тікұшақ айлағы) картасында 

қамтылған барлық ақпарат соған ұқсас көрсетіледі, соның ішінде:
1) ең жақын метрге немесе футқа дейінгі дəлдікпен перроннан артып кету шамасы;
2) əуе кемелерінің тұрақ орындары бар перрондар жəне тиісті жағдайларда, əуе кемелерінің 

түрлері бойынша көтергіштік қабілеті немесе шектеулері, тұраққа көзбен шолып қою жүйелерінің 
орналасуы мен түрін қоса алғанда, жарық-сигналды құралдар, таңбалау жəне басқа да көзбен 
шолып бағыттау мен басқару құралдары;

3) тұрақ орындарының градустағы, минуттағы, секундтағы жəне секундтың ондық үлестерін-
дегі географиялық координаталары;

4) белгілері ең жақын метрге дейінгі дəлдікпен, ені, көтергіштік қабілеті немесе қажеттілігіне 
қарай əуе кемелерінің түрлері бойынша шектеулер, егер аралық күту орындары орнатылған 
болса, ҰҚЖ жанында күту орындары қоса алғанда, жарық-сигналды құралдар, таңбалау 
көрсетілген рулеждік жолақтары жəне «тоқта» сызықтарының оттары жəне басқа да көзбен 
шолып бағыттау мен басқару құралдары;

5) егер мұндай учаскелер белгіленген болса, тиісті түрде қосымша ақпарат енгізілген қауіпті 
учаскелердің орналасқан жері;

6) егер мұндай бағыттар белгіленген болса, бұрылатын əуе кемелері үшін көрсеткіштері 
бар стандартты бағыттар;

7) РЖ тиісті осьтік сызығы нүктелерініңградустағы, минуттағы, секундтағы жəне секундтың 
ондың үлесіндегі географиялық координаталары;

8) əуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсету шекаралары;
9) арналары жəне қажеттілігіне қарай қосылу мекенжайлары көрсетілген тиісті байла-

ныс құралдары;
10) жермен жүру кедергілері;
11) əуе кемелеріне қызмет көрсету алаңдары жəне пайдалану мақсаттарына арналған 

құрылыстар;
12) VОR тексеру пункті жəне осы құралдың радиожиілігі;
13) бейнеленетін жұмыс алаңының əуе кемелерінің пайдалануына тұрақты түрде жарамсыз 

болатын кез келген бөлігі анық белгіленеді.
4-параграф. Тұрақтың / əуе кемесін тұраққа қоюдың картасын жасау 

26. Мақсаты.
Осы қосымша картада ұшу экипаждары үшін əуе кемелерінің рулеждік жолдарынан тұрақ 

орындарына жəне кері қарай жерүсті қозғалысын жүзеге асыруға жəне əуе кемелерін тұрақта 
орналастыруға/тұраққа қоюға көмектесетін ақпарат қамтылған.

27. Картаға түсірілетін аудан мен масштаб. 
Картаға түсірілетін аудан мен масштаб барлық элементтердің анық көрсетілуін қамтамасыз 

етеді. 
28. Белгілер. 
Картада осы əуеайлақ қызмет көрсететін қаланың немесе елді мекеннің жəне сол əуеайлақ-

тың атауы көрсетіледі.
29. Магниттік ауытқу.
Ақиқат солтүстік стрелкасы көрсетіледі.
30. Əуеайлақ туралы мəліметтер.
Осы картада бейнеленетін аймаққа қатысты əуеайлақ (тікұшақ айлағы) картасында 

қамтылған барлық ақпарат соған ұқсас көрсетіледі, соның ішінде:
1) ең жақын метр немесе футқа дейінгі дəлдікпен перронның артып кету шамасы;
2) əуе кемелерінің тұрақ орындары бар перрондар жəне тиісті жағдайларда, əуе кемелерінің 

түрлері бойынша көтергіштік қабілеті немесе шектеулері, тұраққа көзбен шолып қою жүйелерінің 
орналасуы мен түрін қоса алғанда, жарық-сигналды құралдар, таңбалау жəне басқа көзбен 
шолып бағыттау мен басқару құралдары;

3) тұрақ орындарының градустағы, минуттағы, секундтағы жəне секундтың ондық үлесіндегі 
географиялық координаталары;

4) ҰҚЖ жанында күту орындарын қоса алғанда, белгілерді көрсетумен рулеждік жолдарына 
кіру жəне егер орнатылған болса, аралық күту орындары, сондай-ақ «тоқта» сызықтарының 
оттары;

5) егер мұндай учаскелер белгіленген болса, тиісті түрде қосымша ақпарат енгізілген қауіпті 
учаскелердің орналасқан жері;

6) РЖ тиісті осьтік сызығы нүктелерінің градустағы, минуттағы, секундтағы жəне секундтың 
ондық үлесіндегі географиялық координаталары;

7) əуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсету шекаралары;
8) арналары жəне қажетті жағдайда, қосылу мекенжайлары көрсетілген тиісті байланыс 

құралдары;
9) рульдеу кедергілері;
10) əуе кемелеріне қызмет көрсету алаңдары жəне пайдалану мақсаттарына арналған 

құрылыстар;
11) VОR тексеру пункті жəне осы құралдың радиожиілігі;
12) бейнеленетін жұмыс алаңының əуе кемелерін пайдалану үшін тұрақты түрде жарамсыз 

болатын кез келген бөлігі анық белгіленеді.
5-параграф. Əуеайлақтық кедергілердің картасын жасау, А түрі

31. Мақсаты.
Осындай үлгідегі карта АІР-та жарияланған тиісті ақпаратпен бірге пайдаланушыны пай-

далану шектеулерін сақтау үшін қажетті мəліметтермен қамтамасыз етеді.
32. Бар болуы.
 «А» түріндегі əуеайлақтық кедергілердің картасы ұшып көтерілу кезінде биіктікті жи-

нау траекториясының аймағында кедергілердің болмайтын əуеайлақтарын қоспағанда, 
халықаралық азаматтық авиация жиі қолданатын барлық əуеайлақтар үшін ұсынылады. 

Егер ұшып көтерілу кезінде биіктікті жинау траекториясының аймағында кедергілердің 
болмауына байланысты, картаның қажеттілі болмаса, ол туралы AIP-қа арнайы хабарла-
ма жіберіледі.

33. Өлшем бірлігі.
Асып түсулер метр немесе футқа дейінгі дəлдікпен көрсетіледі. 
Сызықтық өлшемдер жарты метр дəлдікпен көрсетіледі. 
34. Картаға түсірілетін аудан мен масштаб. 
Əрбір картаның көлемі барлық кедергілерді енгізуге жеткілікті.
Көлденең масштаб 1:10 000 мен 1:15 000 шегінде таңдалады.
Тік масштаб көлденең масштабтан он есе ірі болады.
Сызықтық масштабтар. Көлденең жəне тік сызықтық масштабтар карталарда метрмен 

жəне/немесе футпен белгіленеді. 
35. Формат. 
Карталарға əрбір ҰҚЖ, оған шектес шекті тежеу жолағының немесе кедергіден бос 

жолақ  тың, ұшып көтерілу траекториясы мен маңызды кедергілер аймағының жоспары мен 
пішіні салынады.

Əрбір ҰҚЖ, оған шекті тежеу жолағының, кедергіден жəне ұшып көтерілу траекториясы 
аймағынан бос шекті жолағының пішіні əрбір элементтің тиісті жоспарының үстінде бейнеленеді. 
ұшып көтерілу траекториясы қосалқы аймағының пішіні барлық ұшып көтерілу траекториясының 
сызықтық проекциясын қамтиды жəне ақпаратты барынша тез түсіну нысанындағы оның тиісті 
жоспарының үстінде орналастырылады.

Пішіннің торы ҰҚЖ-ны қоспағанда, пішіннің барлық ауданына жазылады. Тік есептеуге 
арналған нөлдік мəні теңіздің орта деңгейі болып табылады. Көлденең есептеуге арналған 
нөлдік мəні ұшып көтерілу траекториясының тиісті аймағынан қарама-қарсы жағындағы ҰҚЖ-
ның соңы болып табылады. Аралықтары көрсетілген тордың бөлшектерін дəйектеу тордың 
бойымен жəне тік торларға енгізіледі. 

Картада мыналар көзделеді:
1) пайдалану құжаттарын тіркеуге арналған жиектеме;
2) түзетулер мен оларды енгізу күндерін тіркеуге арналған жиектеме.
36. Белгілер. 
Картада əуеайлақ орналасқан мемлекеттің, осы əуеайлақ қызмет көрсететін қаланың атауы, 

елді мекеннің немесе ауданның атауы, сол əуеайлақтың атауы ҰҚЖ белгісі (белгілері) көрсетіледі.
37. Магниттік ауытқу.
Картада бір градусқа дейінгі дəлдікпен магниттік ауытқуы жəне ақпарат күні көрсетіледі. 
38. Аэронавигациялық деректер.
Кедергілер.
Жазықтық үстінде тұрған, еңістігі 1,2 % болатын жəне ұшып көтерілу траекториясы 

аймағы мен бірдей бастамасы бар ұшып көтерілу траекториясы аймағындағы объектілер 
басқа кедергілермен толық көлеңкеленген жəне картада белгілене алмайтын жағдайларды 
қоспағанда, кедергілер ретінде қарастырылады. Жазықтық үстінде тұрған, еңістігі 1,2 % бола-
тын кемелер, теміржол құрамы, автомашиналар жəне т.с.с. қозғалатын объектілер кедергілер 
болып есептеледі, бірақ көлеңкеленуге əкелетін кедергілер болып есептелмейді.

Кедергінің көлеңкесі көлденең сызықтан басталатын, кедергінің басынан ұшып көтерілу 
траекториясы аймағының осьтік сызығына перпендикуляр өтететін жазықтық болып табы-
лады. Бұл жазықтық ұшып көтерілу траекториясы аймағының барлық енін қамтиды жəне 
еңістігі 1,2% болатын жазықтыққа дейін немесе егер одан да биік кедергі жақын орналасса, 
соған дейін созылады. Ұшып көтерілу траекториясы аймағының бірінші 300 метр (1000 фут) 
бойымен көлеңке жазықтықтар көлденең орналасады, ал осы нүктеден кейін олардың еңістігі 
жоғарыға қарай 1,2 % болады. 

Егер көлеңке тудыратын кедергілер жойылса, осының нəтижесінде кедергі болатын басқа 
объектілер картаға енгізіледі. 

39. Ұшып көтерілу траекториясының аймағы.
Ұшып көтерілу траекториясының аймағы ұшып көтерілу траекториясының астында жатқан 

жəне оған қарағанда симметриялы түрде орналасқан жер бетіндегі төртбұрышты кеңістікті 
құрайды. Бұл аймақтың мынадай сипаттамалары бар:

1) ол ұшып көтерілуге жарамды деп танылған аймақтың (яғни, жағдайларға қатысты 
кедергілерден бос ҰҚЖ соңында немесе шеткі жолағында) соңында басталады;

2) бастапқы нүктедегі оның ені 180 метр (600 фут) құрайды жəне 0,25D кезеңінде асады 
да, ең үлкен 1800 метр (6000 фут) еніне дейін жетеді, D мөлшері бастапқы нүктеден баста-
латын қашықтықты білдіреді;

3) ол кедергілері жоқ нүктеге дейін немесе 10,0 километр (5,4 м. мили) белгісіне дейін осы 
қашықтықтардың қайсысы аз екеніне байланысты созылады.

Пайдалану шектеулері бар, олардың кемінде 1,2 % градиентімен ұшуды орындау мүмкіндігі 
бар əуе кемелері пайдаланатын ҰҚЖ-да ұшып көтерілу траекториясы аймағының ұзындығы 
кемінде 12,0 километр (6,5 м. миль) дейін артады, ал жазық беттің еңісі 1 % немесе одан 
төменге төмендейді. 

40. Белгіленген қашықтықтар.
Əрбір ҰҚЖ-ның əрбір бағыттары үшін тиісті орында картада мынадай ақпарат көрсетіледі:
1) екпіннің бар болған ұзындығы;
2) үзілген ұшып көтерілудің бар болған арақашықтығы;
3) бар болған ұшып көтерілу арақашықтығы;
4) бар болған қондыру арақашықтығы.
41. Жоспардағы түрі мен пішіні.
Жоспардағы түрде мыналар көрсетіледі:
1) тұтас сызықтықпен ҰҚЖ-ның контуры, оның ішінде ұзындығы мен ені, бір градусқа дейінгі 

дəлдікпен магниттік пеленг жəне ҰҚЖ нөмірі;
2) сызықшалармен ұзындығы мен белгілерді қоса, кедергілерден бос жолақтар;
3) үзік сызықтармен – ұшып көтерілу траекториясының аймағы жəне кезек-кезек берілген 

қысқа жəне ұзын сызықшалары бар жіңішке үзік сызықпен – осьтік сызық;
4) ұшып көтерілу траекториясының қосалқы аймағы. ҰҚЖ осьтік сызықтың жалғасуына 

қатысты симметриялы орналасқан ұшып көтерілудің қосалқы аймағы көрсетілген жағдайда, 
осындай аймақтардың мəні түсіндірілетін ескертпелер көзделеді;

5) кедергілер, оның ішінде:
кедергінің үлгісін сипаттайтын шартты белгісі қоса берілген əрбір кедергінің нақты 

орналас қан жері;
əрбір кедергінің асуы жəне белгісі;
түсінік сөздері берілген үлкен көлемдегі кедергілер төбелерінің шегі.
Соңғы тежеу жолақтары бейнеленген кезде əрбір соңғы тежеу жолақтарының ұзындығы 

көрсетіледі. 
Пішінде мыналар көрсетіледі:
6) тұтас сызықтықпен – ҰҚЖ осьтік сызық пішіні мен үзік сызықтармен – кедергілерден 

бос соңғы кез келген тиісті тежеу жолақтары мен жолақтардың осьтік сызықтарының пішіні;
7) ҰҚЖ əрбір соңында, соңғы тежеу жолағында жəне ұшып көтерілудің əрбір аймағының 

басында осьтік сызықтан асу, сондай-ақ ҰҚЖ бұрышының жəне соңғы тежеу жолағының 
біршама өзгеруі;

8) кедергілер, оның ішінде:
əрбір кедергі – тордың тиісті сызығынан басталатын жəне тордың келесі сызығы арқылы 

кедергінің жоғарғы нүктесіне дейін соңғы шама бойынша өтетін тұтас тік сызықпен;
əрбір кедергінің белгісі;
түсінік сөздері берілген үлкен көлемдегі кедергілер төбелерінің шегі.
42. Дəлдігі. 
Картада қол жеткізілетін дəлдік дəрежесі көрсетіледі. 
Бастапқы дəреже. Түсірілім кезінде тік жазықтықтағы есептеуде нақты бастапқы дəреже 

туралы мəлімет болмаған жағдайда, қабылданды деген белгісі бар қолданылатын бастапқы 
дəреженің асуы көрсетіледі.

6-параграф. Қонуға дəл кіру үшін аймақтың картасын жасау 
43. Мақсаты.
Осы карта ұшуды пайдалану кəсіпорындарына биіктікті өлшеу радиоқұралдарын пайда-

лану кезінде шешім қабылдау үшін биіктікті айқындауға жергілікті жердің қаншалықты ықпал 
ететіндігін бағалау мүмкіндігін беру мақсатында жергілікті жердің қонуға кірудің соңғы кезеңінің 
берілген учаскесі шегіндегі пішіні толық ақпаратты қамтиды.

44. Бар болуы.
Қажетті ақпарат жердің картасында жəне əуеайлақ ауданындағы кедергілер (электрондық) 

берілген жағдайларды қоспағанда, қонуға дəл кіруге арналған жердің картасы халықаралық 
азаматтық авиациясы пайдаланатын əуеайлақтардағы ІІ жəне ІІІ санаттар бойынша дəл қонуға 
кіру үшін жабдықталған барлық ҰҚЖ үшін беріледі. 

Қонуға дəл кіруге арналған жердің картасы кез келген маңызды өзгерістер болған кезде 
қайта қаралады. 

45. Белгілер. 
Картада əуеайлақ орналасқан мемлекеттің, осы əуеайлақ қызмет көрсететін қаланың, елді 

мекеннің немесе ауданның атауы, əуеайлақтың атауы мен ҰҚЖ белгісі көрсетіледі. 
46. Жоспар мен пішін туралы ақпарат.
Карта мыналарды қамтиды:
1) ҰҚЖ осьтік сызығы жалғасынан екі жаққа қарай 60 метр (200 фут) учаскеде 1 метр (3 

фут) аралығымен пішін шектерінде жасалған жергілікті жердің жоспары, бұл ретте көлденең 
бағыты ҰҚЖ шегінің деңгейіне қатысты белгіленеді;

2) жергілікті жердің немесе жоспарда белгіленген кез келген объектінің биіктігі осы 
тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген учаскелерді ±3 метр белгілеу жақындау оттарын 
орнату, бірақ олар толығымен немесе ішінара осьтік сызық пішінінен ±3 метр (10 футқа) 
ерекшеленетін;

3) жергілікті жердің шектен ҰҚЖ осьтік желісінің жалғасы бойымен 900 метр (3000 фут) 
шегіндегі пішіні орнатылады.

7-параграф. Ауданның картасын жасау
47. Мақсаты. 
Осы картада ұшу экипажына келесі кезеңдерде аспаптар бойынша ұшуды орындауға 

көмектесетін ақпарат қамтылады:
1) бағыт бойынша ұшу кезеңінен əуеайлаққа қонуға кіру кезеңіне ауысу;
2) ұшып көтерілу/екінші айналымға кету кезеңінен бағыт бойынша кезеңіне ауысу;
3) ƏҚҚ күрделі бағыттары немесе əуе кеңістігінің күрделі құрылымы бар аудандарда ұшу.
48. Бар болуы.
Аудан картасы əуе қозғалысына қызмет көрсету бағыттары немесе орналасқан жері туралы 

хабарламаға қойылатын талаптар күрделі болған кезде немесе бағыттық картада тиісті түрде 
көрсетіле алмайтын кезде беріледі.

Ұшып келген немесе ұшып көтерілген əуе кемелері үшін бір картада нақты көрсетуге мүмкін 
емес ƏҚҚ түрлі бағыттары немесе əуе кемелерінің орналасқан жері туралы хабарламаға 
қойылатын талаптар белгіленген жағдайда, бөлек карталар көзделеді. 

49. Картаға түсірілетін аудан мен масштаб.
Əрбір картада бейнеленген аудан ұшып шығу жəне ұшып келу бағыттарын нақты белгілейтін 

нүктелерді қамтиды. 
Бұл картада сызықтық масштабы көрсетілген масштабта құрастырылады. 
50. Жобалау.
Параллельдер мен меридиандар тиісті аралықта белгіленеді. 
Градусы көрсетілген штрихтар ішкі жиек сызығының бойымен тұрақты аралықта белгіленеді. 
51. Белгілер.
Əрбір картада бейнеленетін əуе кеңістігінің атауы көрсетіледі. 
52. Техногенді орта жəне топография.
Егер картаның мəні үшін маңыздырақ басқа ақпаратты түсінуді қиындатпайтын болса, 

картаға барлық ашық су кеңістіктерінің, ірі көлдер мен өзендердің жағалау сызықтарының 
жалпы контурлары сызылады.

53. Магниттік ауытқу.
Картада ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен магниттік ауытқуы көрсетіледі. 
54. Пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар.
Картада биік ендіктер ауданында тиісті өкілетті орган магниттік солтүстік бойынша бағыттау 

мүмкін емес екенін анықтаған жағдайда, басқа қолайлы бағдарды, яғни ақиқат солтүстікті неме-
се координаталар торы бойынша солтүстік бағытты пайдалану керек жағдайларын қоспағанда, 
магниттік пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар белгіленеді. Егер RNAV қатысушылары 
үшін пеленгтер мен жол сызықтарының ақиқат мəндері қосымша келтірілсе, олар 0,1° дейінгі 
дəлдікпен жақша ішінде көрсетіледі, мысалы 290° (294,9°Т).

Магниттік пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар ақиқат немесе шартты меридианның 
солтүстік бағыттарымен бағдарланатын жағдайда, ол нақты түрде картада көрсетіледі. Шартты 
меридианның солтүстік бағытын қолданған кезде, тірек шартты меридиан келтіріледі. 

55. Аэронавигациялық деректер. 
Əуеайлақтар. Осы əуеайлақ ауданындағы бағыттар жүйесіне əсер ететін барлық 

əуеайлақтар көрсетіледі. Қажет болған жағдайда, ҰҚЖ орналасқан жерінің индексі көрсетіледі. 
Тыйым салынған аймақтар, ұшуға шектелген аймақтар мен қауіпті аймақтар. Белгілері 

мен тік шекараларын көрсетумен тыйым салынған аймақтар, ұшуға шектелген аймақтар мен 
қауіпті аймақтар көрсетіледі. 

Аймақтағы ұшудың ең төменгі абсолюттік биіктіктері. Аймақтағы ұшудың ең төменгі 
абсолюттік биіктіктері параллельдер мен меридиандар құрайтын квадрат шегінде көрсетіледі. 

Əуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесі. Картада тиісті орнатылған əуе қозғалысына қызмет 
көрсету жүйесінің құрамдас бөліктері көрсетіледі. 

Мұндай құрамдас бөліктер мыналарды қамтиды:
1) əуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесімен байланысты радионавигациялық құралдар, 

олардың атаулары, белгілері, жиіліктері жəне географиялық координаталары градустарда, 
минуттарда жəне секундтарда көрсетіледі;

2) DМЕ қатысты – 30 метр (100 фут) дейінгі дəлдікпен DМЕ тарату антеннасын қосымша 
арттыру;

3) ұшып көтерілу мен ұшып келу үшін жəне күту аймағында ұшу үшін қажетті əуеайлақтық 
радиоқұралдар;

4) барлық белгіленген əуе кеңістігінің бүйірлік жəне тік бағытты шекаралары жəне əуе 
кеңістігінің тиісті класы;

5) навигациялық ерекшелік (ерекшеліктер) белгісі, оның ішінде кез келген шектеулер, 
егер олар белгілеген болса;

6) бағыт индекстері бар күту схемалары мен əуеайлақ ауданындағы бағыттар жəне əуеайлақ 
ауданындағы белгіленген əуе трассалары мен бағыттарының əрбір учаскесі бойымен жол 
бұрышы жақын бұрышына дейінгі градус дəлдікпен;

7) əуеайлақ ауданындағы бағыттарды белгілейтін радионавигациялық құралдың 
орналасқан жері бойынша белгіленбеген барлық негізгі нүктелер, олардың кодтық атаулары 
мен географиялық координаталары градустарда, минуттарда жəне секундтарда көрсетіледі;

8) VОR/DМЕ аймақтық навигация бағыттарын белгілейтін бағыттар нүктелеріне қатысты 
қосымша:

тірек VОR/DМЕ орналасқан жері мен радиожиілігінің белгісі;
егер бағыттың нүктелері оның орналасқан жерімен сəйкес келсе, 0,1º дейінгі дəлдікпен пе-

ленг жəне 0,2 километрге (0,1 т. миль) дейінгі дəлдікпен тірек VОR/DМЕ басталған қашықтық;
9) жеткізулерді жəне «сұрау салу бойынша» міндетті тарату үшін барлық соңғы пункттердің 

тапсырмасы;
10) айналу немесе соңғы пункттерді білдіретін негізгі нүктелер арасындағы ең жақын ки-

лометр немесе теңіздік мильге дейінгі дəлдігі бар қашықтық;
11) ең жақын километр немесе теңіздік мильге дейінгі дəлдігі бар радионавигациялық 

құралдарға дейінгі қашақтық көрсетілген жан жаққа бағытталған ӨЖЖ радиомаяктың көмегімен 
анықталатын бағыттар учаскесіне ауысу нүктелері;

12) ең жақын мəнге дейін дөңгелектенген ең жақын 50 метрге немесе 100 футқа дейінгі 
дəлдікпен бағыт ƏҚҚ бағыты бойынша ұшудың ең төменгі абсолюттік биіктігі жəне бағыттағы 
кедергіні ұшып өтудің ең төменгі абсолюттік биіктігі;

13) ең жақын мəнге дейін дөңгелектенген ең жақын 50 метрге немесе 100 футқа дейінгі 
дəлдікпен векторлаудың нақты белгіленген ең төмен абсолюттік биіктігі;

14) аймақтағы жылдамдық бойынша немесе деңгей/абсолюттік биіктік бойынша шектеу-
лер, егер олар белгілеген болса;

15) каналдары көрсетілген байланыс құралдары, қажет болған жағдайда, қосылу адрестері;
16) «флайовер» негізгі нүктелерін көрсету.
8-параграф. Аспаптар (SID) бойынша стандартты ұшып шығу картасын жасау 

56. Мақсаты.
Осы карта ұшу экипажын аспаптар бойынша белгіленген ұшып шығудың стандартты 

бағыттарының ұшып көтерілу кезеңінен бастап бағыт бойынша ұшу кезеңіне дейінгі ережелерін 
орындау мүмкіндігін беретін ақпаратпен қамтамасыз етеді.

57. Бар болуы.
Аспаптар бойынша стандартты ұшып шығу картасы (SID) аспаптар бойынша стандартты 

ұшып көтерілу белгіленген барлық жағдайларда жəне оны аудан картасында нақты көрсетуге 
болатын жағдайларда ұсынылады. 

58. Картаға түсірілетін аудан мен масштаб. 
Картаға түсірілетін аудан ұшып шығу бағыты басталатын нүктені көрсету үшін жеткілікті 

жəне ƏҚҚ белгіленген бағыты бойындағы бағыты бойынша ұшу кезеңі басталуы мүмкін негізгі 
нүктемен ескертілген болып табылады. 

Егер карта масштабта орындалған болса, графикалық масштабы көрсетіледі. 
Егер карта масштабта орындалмаған болса, оларды масштабта көрсету үшін өте үлкен 

көлемдері бар «МАСШТАБТА ЕМЕС» ескертпелері мен жол сызықтарында жəне картаның 
басқа бөлшектер масштабтың болмауы шартты белгілер көрсетіледі. 

59. Проекция.
Картада ішкі шеңбер бойымен тиісті жерлерде тұрақты аралықтарымен бірге дəйектеу 

сызықшалары көрсетіледі. 
60. Белгілер. 
Картада осы əуеайлақ қызмет көрсететін қаланың, елді мекеннің немесе ауданның ата-

уы, əуеайлақтың атауы жəне аспаптар бойынша ұшып шығудың стандартты бағытының 
(бағыттарының) белгісі (белгілері) көрсетіледі. 

61. Техногенді орта жəне топография. 
Егер картаның мəні үшін маңыздырақ басқа ақпаратты түсінуді қиындатпайтын болса, 

картаға барлық ашық су кеңістіктерінің, ірі көлдер мен өзендердің жағалау сызықтарының 
жалпы контурлары сызылады. 

62. Магниттік ауытқу. 
Картада магниттік пеленгтерді, жол сызықтары мен радиалдарды айқындау кезінде 

қолданылатын магниттік ауытқуы ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен көрсетіледі.
63. Пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар.
Тиісті еннің биік аудандарында өкілетті орган магниттік меридианның солтүстік бағыты 

бойынша бағдарлау мүмкін емес деп белгілеген жағдайда, басқа ұқсас бағдарды, мысалы, 
ақиқат немесе шартты меридианның солтүстік бағытын қолданғанды қоспағанда, пеленгтер, 
жол сызықтары жəне радиалдар магниттік болып табылады. Егер RNAV қатысушылары үшін 
пеленгтер, жол сызықтарының ақиқат мəндері қосымша келтірілсе, олар жақша ішінде 0,1° 
дейінгі дəлдікпен, мысалы 290° (294,9°Т) көрсетіледі. 

Пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар ақиқат немесе шартты меридианның солтүстік 
бағытталуымен көрсетілген жағдайда, ол картада нақты көрсетіледі. Шартты меридианның 
солтүстік бағыты қолданылған жағдайда, тірек шартты меридиан көрсетіледі. 

64. Аэронавигациялық деректер.
Əуеайлақтар. Ұшып шығу əуеайлағы ҰҚЖ орналасқан жерінің схемасының суретімен 

белгіленеді. 
Аспаптар бойынша алдын ала жазылған стандартты ұшып шығуға əсер ететін барлық 

əуеайлақтар көрсетіледі немесе белгіленеді. Қажет болған жағдайда, əуеайлақтағы ҰҚЖ-ның 
орналасқан жері көрсетіледі. 

Тыйым салынған аймақтар, ұшуға шектелген аймақтар жəне қауіпті аймақтар. Ұшу схе-
маларын орындауға əсер етуі мүмкін тыйым салынған аймақтар, ұшуға шектелген аймақтар 
немесе қауіпті аймақтар өзінің белгілері мен тік шекараларымен көрсетіледі. 

Сектордағы ең төмен абсолюттік биіктік. Картаға секторы нақты көрсетілген секторда 
белгіленген ең төмен абсолюттік биіктік белгіленеді. 

Егер сектордағы ең төмен абсолюттік биіктік белгіленбесе, карта масштабта көрсетіледі 
жəне аймақтағы ұшудың ең төмен абсолюттік биіктіктері параллельдермен жəне мериди-
андармен құралатын квадрат шегінде көрсетіледі. Аймақтағы ұшудың ең төмен абсолюттік 
биіктігі ең төмен абсолюттік биіктік белгіленген сектормен қамтылмаған картаның бөліктерінде 
көрсетіледі. 

ƏҚҚ жүйесі. Картада тиісті белгіленген ƏҚҚ-ның жүйелерінің құрауыштары көрсетіледі. 
Мұндай құрауыштар мыналарды қамтиды:
1) əрбір аспаптар бойынша ұшып шығу стандартты бағытының графикалық сипаттама-

сы, оның ішінде:
бағыт индексі;
бағыттарды белгілейтін негізгі нүктелер;
ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен бағыттың əрбір учаскесі бойындағы жол сызықтары 

немесе радиал;
ең жақын километр немесе теңіздік мильге дейінгі дəлдікпен негізгі нүктелер арасындағы 

қашықтық;
бағыттағы немесе бағыт учаскесіндегі кедергілерді ұшып өтудің ең төмен абсолюттік 

биіктігі жəне ең үлкен мəнге дейін дөңгелектенген ең жақын 50 м немесе 100 футқа дейінгі 
дəлдікпен схемада көзделген абсолюттік биіктік жəне ұшу эшелондарына қатысты шектеулер, 
егер ондайлар белгіленген болса;

карта масштабта орындалса жəне ұшып шығу кезінде ең үлкен мəнге дейін дөңгелектенген 
ең жақын 50 метрге немесе 100 футқа дейінгі дəлдікпен векторлаудың белгі қойып белгіленген 
ең төмен абсолюттік биіктіктер радиолокациялық бағыттауды қамтамасыз етеді. 

2) бағытпен (бағыттармен) байланысты радионавигациялық құрал (құралдар), оның ішінде:
ашып жазылған атауы;
белгілері;
жиілігі;
градустар, минуттар жəне секундтардағы географиялық координаталар;
DМЕ үшін, 30 метрге (100 фут) дейінгі дəлдікпен тарататын DМЕ антеннасының арнала-

ры мен асып түсуі;
3) радионавигациялық құрадардың орналасқан жері бойынша белгіленбеген негізгі 

нүктелердің кодтық атауы, олардың географиялық координаталары нрадустара, минут-
тарда жəне секундтарда жəне 0,1º дейінгі дəлдікпен алынған пеленг, ол қашықтығы – тірек 
навигациялық пунктінен 0,2 км (0,1 т. миль) дейінгі дəлдікпен;

4) күту аймағындағы қолданылатын ұшу схемалары;
5) ең үлкен мəнге дейін дөңгелектенген ең жақын 300 метрге немесе 1000 футқа дейінгі 

дəлдікпен ауысудың абсолюттік/қатыстық биіктігі;
6) кедергілерді белгілеу жазықтығы (OIS) үшін шығатын, жақын орналасқан кедергілердің 

орналасқан жері мен қатысты биіктігі. Схеманың жарияланған градиентін есептеу кезінде 
ескерілмеген, OIS үшін шығатын жақын орналасқан кедергілер бар болған кезде тиісті 
ескертпелер беріледі. 

7) аймақта жылдамдық бойынша шектеулер, егер олар белгіленсе;
8) навигациялық сертификаттау белгісі, кез келген шектеулер бар болса, соларды қоса;
9) жеткізулер мен «сұрау салу бойынша» жеткізулерді міндетті таратуға арналған барлық 

соңғы пункттер;
10) радиобайланыс қағидалары, оның ішінде:
ƏҚҚ органының (органдарының) шақыру белгісі (шақыру белгілері);
жиіліктер;
қажет болған жағдайда, қабылдағыш-таратқыштардың деректерін енгізу;
11) «флайовер» негізгі нүктелерін көрсету. 
Аэронавигациялық деректер базасымен байланысты талаптар. Деректер базасын кодта-

уды қамтамасыз ететін тиісті деректер картаның артқы бетінде немесе тиісті сілтемелермен 
бір бетте жарияланады.

9-параграф. Аспаптар (STAR) бойынша стандартты ұшып келу картасын жасау 
65. Мақсаты.
Осы карта ұшу экипажын аспаптар бойынша белгіленген ұшып келудің стандартты 

бағыттарының бағыт бойынша ұшу кезеңінен қонуға кіру кезеңіне дейінгі ережелерін орындау 
мүмкіндігін беретін ақпаратпен қамтамасыз етеді.

66. Бар болуы.
Аспаптар бойынша стандартты ұшып келу картасы (STAR) аспаптар бойынша стандарт-

ты ұшып келу белгіленген жəне оны аудан картасында жеткілікті көрсету мүмкін болмаған 
жағдайларда ұсынылады.

67. Картаға түсірілетін аудан мен масштаб. 
Картаға түсірілетін аудан маршрут бойынша ұшу кезеңі аяқталып, қонуға кіру кезеңі баста-

латын нүктелерді көрсету үшін жеткілікті болып табылады. Егер карта масштабта орындалған 
болса, графикалық масштабы көрсетіледі.

Егер карта масштабта орындалмаған болса, «МАСШТАБТА ЕМЕС» ескертпесі мен жол 
сызықтарында масштабтың жоқ болуы туралы шартты белгі жəне картаның масштабта көрсету 
үшін көлемдері тым үлкен басқа детальдары келтіріледі.

68. Проекция. 
Картада ішкі шеңбер бойымен тиісті жерлерде тұрақты аралықтарымен бірге дəйектеу 

сызықшалары көрсетіледі.
69. Белгілер. 
Картада осы əуеайлақ қызмет көрсететін қаланың, елді мекеннің немесе ауданның 

атауы, əуеайлақтың атауы жəне аспаптар бойынша стандартты ұшып келу маршрутының 
(маршруттарының) белгісі (белгілері) көрсетіледі.

70. Техногенді орта жəне топография. 
Егер карта масштабта орындалған болса жəне картаның қолданылу мақсаты үшін 

маңыздырақ басқа ақпаратты түсінуді қиындататын болмаса, картаға барлық ашық су 
кеңістіктерінің, ірі көлдер мен өзендердің жағалау сызықтарының жалпы контурлары сызылады.

71. Магниттік ауытқу. 
Картада магниттік пеленгтерді, жол сызықтары мен радиалдарды анықтау кезінде 

қолданылатын магниттік ауытқуы ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен көрсетіледі.
72. Пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар. 
Тиісті уəкілетті орган магниттік меридианның сол жақ бағыты бойынша бағдарлау мүмкін 

емес деп белгілеген жағдайларда, жоғары ендік аудандарында басқа сəйкес келетін бағдарды, 
мəселен ақиқат немесе шартты меридианның солтүстік бағытын пайдалану қажет болған 
жағдайларды қоспағанда, пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар магниттік болып 
табылады. Егер RNAV учаскелері үшін пеленгтер мен жол сызықтарының ақиқат мəндері 
қосымша келтірілген болса, олар 0,1° дейінгі дəлдікпен, мысалы 290° (294,9°Т) жақшаның 
ішінде көрсетіледі. 

Пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар ақиқат немесе шартты меридианның солтүстік 
бағдарымен келтірілсе, ол картада анық көрсетіледі. Шартты меридианның солтүстік бағытын 
пайдаланған жағдайда, тірек шартты меридиан келтіріледі.

73. Аэронавигациялық деректер. 
Əуеайлақтар. Қону əуеайлағы ҰҚЖ орналасу схемасының бейнесімен белгіленеді. 
Аспаптар бойынша стандартты ұшып келудің алдын ала белгіленген бағытына əсер ететін 

барлық əуеайлақтар көрсетіледі немесе белгіленеді. Қажет болған жағдайда, əуеайлақтағы 
ҰҚЖ орналасуы көрсетіледі.

Тыйым салынған аймақтар, ұшуға шектелген аймақтар мен қауіпті аймақтар. Ұшу 
схемасының орындалуына əсер етуі мүмкін тыйым салынған аймақтар, ұшуға шектелген 
аймақтар мен қауіпті аймақтар өзінің белгілерімен жəне тік шекараларымен бірге көрсетіледі.

Сектордағы ең төменгі абсолюттік биіктік. Картаға өзі кіретін секторды анық көрсететін 
секторда белгіленген ең төменгі абсолюттік биіктік енгізіледі.

Егер сектордағы ең төменгі абсолюттік биіктік белгіленбеген болса, карта масштабта жа-
салады жəне аймақтағы ұшудың ең төменгі абсолюттік биіктіктері параллельдер жəне мери-
диандармен жасалатын квадраттардың шегінде көрсетіледі. Сондай-ақ, аймақтағы ұшудың ең 
төменгі абсолюттік биіктіктері картаның ең төменгі абсолюттік биіктігі белгіленбеген секторға 
кірмейтін бөліктері көрсетіледі. 

ƏҚҚ жүйесі. Картада ƏҚҚ тиісті орнатылған ƏҚҚ жүйесінің құрауштары көрсетіледі.
Мұндай құрауштарға:
1) аспаптар бойынша стандартты ұшып келудің əрбір маршрутының графикалық сипат-

тамасы, оның ішінде:
маршруттың индексі;
маршрутты айқындайтын негізгі нүктелер;
ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен маршруттың (маршруттардың əрбір учаскесінің 

бойындағы жол сызығы немесе радиал;
ең жақын километрге немесе теңіздік мильге дейінгі дəлдікпен негізгі нүктелер арасындағы 

қашықтық;
маршруттағы немесе маршрут учаскелеріндегі кедергілерден ұшып өтудің ең төменгі 

абсолюттік биіктіктері жəне көбірек мəнге дейін дөңгелектелген ең жақын 50 метрге немесе 
100 футқа дейінгі дəлдіктегі схемада көзделген абсолюттік биіктіктер жəне, егер белгіленген 
болса, ұшу эшелондарына қатысты шектеулер;

егер карта масштабта орындалса жəне ұшып келу кезінде радиолокациялық бағыттау 
қамтамасыз етілсе, көбірек мəнге дейін дөңгелектелген ең жақын 50 метрге немесе 100 футқа 
дейінгі дəлдіктегі анық белгі қойып белгіленген ең төменгі абсолюттік биіктіктер;

 2) маршрутпен (маршруттармен) байланысты радионавигациялық құрал (радионавига-
циялық құралдар), оның ішінде:

ашық мəтінмен жазылған атауы;
белгісі;
жиілігі;
градустардағы, минуттардағы жəне секундтардағы географиялық координаталар;
DМЕ үшін арна жəне 30 метрге (100 футқа) дейінгі дəлдікпен DМЕ тарату антеннасының 

артуы;
 3) радиолокациялық құралдардың орналасқан жері бойынша белгіленбеген негізгі 

нүктелердің кодтық атаулары, олардың 0,1º дейінгі дəлдікпен градустардағы, минуттар дағы 
жəне секундтардағы географиялық координаталары, ал арақашықтығы – тірек радионави-
гациялық құралдан 0,2 километрге (0,1 т. мильге) дейінгі дəлдікпен;

 4) күту аймағында қолданылатын ұшу схемалары;
 5) көбірек мəнге дейін дөңгелектелген ең жақын 50 метрге немесе 100 футқа дейінгі 

дəлдіктегі ауысудың абсолюттік/салыстырмалы биіктігі;
 6) егер олар белгіленген болса, аймақтағы жылдамдық бойынша шектеулер;
 7) егер олар белгіленген болса, кез келген шектеулермен қоса навигациялық ерекшеліктің 

(ерекшеліктердің) белгісі;
 8) хабарламалар мен «сұрау салу бойынша» хабарламаларды міндетті таратудың барлық 

бақылау пункттері;
 9) байланыс қағидалары, оның ішінде:
ƏҚҚ органының (органдарының) шақыру белгісі;
жиілігі;
қажет болған жағдайда, қабылдау жəне жауап беру деректерін енгізу;
10) «флайовер» негізгі нүктелерін көрсету.
Аэронавигациялық деректер базасымен байланысты талаптар. Навигациялық дерек-

тер қорын кодтауды қамтамасыз ететін тиісті деректер картаның арғы бетіне немесе тиісті 
сілтемелері көрсетіле отырып, жеке парақта жарияланады.

10-параграф. Аспаптар бойынша стандартты қонуға кірудің картасын жасау 
74. Мақсаты.
Осы үлгідегі карта ұшу экипаждарын ұшуды межелі ҰҚЖ-ға аспаптар бойынша қонуға 

кірудің бекітілген схемасына сəйкес орындауға, соның ішінде екінші айналымға кету жəне 
тиісті жағдайларда, күту аймағындағы белгіленген ұшу схемасына сəйкес орындауға мүмкіндік 
беретін ақпаратпен қамтамасыз етеді.

75. Бар болуы.
Аспаптар бойынша қонуға кіру картасы тиісті мемлекет аспаптар бойынша қонуға кіру 

тəртібін белгілеген, халықаралық азаматтық авиация қолданатын барлық əуеайлақтар үшін 
беріледі.

Аспаптар бойынша қонуға кірудің бөлек картасы мемлекет белгілеген қонуға дəл кірудің 
əрбір схемасы үшін көзделеді. 

Аспаптар бойынша қонуға кірудің бөлек картасы мемлекет белгілеген қонуға дəл емес 
кірудің əрбір схемасы үшін көзделеді.

Егер жол сызықтарының, уақыттың жəне абсолюттік биіктіктің мəні аспаптар бойынша 
қонуға кіру схемасының соңғы учаскесінде емес, əуе кемелерінің категорияларына қатысты 
ерекшеленеді, жəне осындай ерекшеліктерді бір картада көрсету тəртіпсіздікке əкелуі мүмкін 
немесе шатастыруы мүмкін, сондықтан бір картадан көп карта көзделеді. 

Аспаптар бойынша қонуға кіру картасы ұшуды қауіпсіз орындау үшін қажетті ақпарат 
ескірген əрбір жағдайда жаңартылады.

76. Картаға түсірілетін аудан мен масштаб. 
Картаға түсірілетін аудан аспаптар бойынша қонуға кіру схемасының барлық учаскелерін 

жəне осындай қонуға кіру үлгісіне қажет болуы мүмкін осындай қосымша аймақтарды кіргізу 
үшін жеткілікті болады.

Таңдалған масштаб мыналарға сəйкес картаның тиімді оқылуын қамтамасыз етеді:
1) картада көрсетілген қонуға кіру тəртібі;
2) парақ өлшемі.
Картада масштаб көрсетіледі.
Оны орындау мүмкін болмайтын жағдайларды қоспағанда, əуеайлақта немесе оған жақын 

жерде орналасқан DМЕ сəйкес орталығы бар, радиусі 20 километр (10 т. миль) болатын 
қашықтық шеңбері көрсетіледі немесе əуеайлақтың соңғы нүктесінің орталығы бар, тиісті DМЕ 
болмаса, оның радиусі шеңберінде көрсетіледі.

77. Проекция. 
Тік сызық ортодромияға сəйкес келетін, қолданылатын тең бұрышты проекция.
78. Белгілер.
Картада осы əуеайлақ қызмет көрсететін қаланың, елді мекеннің немесе ауданның ата-

уы, əуеайлақтың атауы жəне аспаптар бойынша қонуға кіру схемасының белгісі көрсетіледі.
79. Техногенді орта жəне топография.
Картаға екінші айналымға кетуді, тиісті күту схемасында жəне, егер белгіленген болса, 

көзбен шолып маневрлеу (айналып ұшу) схемасы бойынша ұшуды қоса алғанда, аспаптар 
бойынша қонуға кіру схемасын қауіпсіз орындау үшін қажетті жасанды құрылыстар мен топо-
графия туралы ақпарат жазылады.

Топографиялық ақпарат тек қажет болған жағдайда ғана түсіндірме жазбалармен 
сүйемелденеді жəне оны түсінуді оңайлату үшін, кем дегенде, жерүсті жəне ірі көлдер мен 
өзендердің учаске шекаралары суреттеледі.

Жер бедерінің элементтері аталған аудандағы асып түсулердің нақты сипаттамалары 
ескерілген ең қолайлы əдіспен суреттеледі. Картаға түсірілетін аудан шегінде əуеайлақтан асып 
түсу үстінен 1200 метр (4000 фут) асатын немесе əуеайлақтың соңғы нүктесінен 11 километр 
(6 т. миль) шегінде 600 метр (2000 фут), немесе қонуға кіру немесе екінші айналымға кетудің 
соңғы кезеңі схемасының градиенті жергілікті жағдай үшін оңтайлы мықты болған жағдайда, 
əуеайлақтың асып түсуі үстінен 150 метр (500 фут) асатын жер бедерінің барлық элементтері 
мəндерін көрсете отырып жəне тондық гипсометрияны қолдана отырып жайылған көлденеңдер 
арқылы қоңыр түсте суреттеледі. Бұдан басқа, жоғарғы көлденеңмен сызылған əрбір ауданның 
шегінде ең үлкен асып түсуді қоса, тиісті биіктік белгілері қара түсте көрсетіледі. 

80. Магниттік ауытқу.
Картада магниттік пеленгтерді, жол сызықтарын жəне радиалдарды айқындау кезінде 

қолданылатын магниттік ауытқуы ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен көрсетіледі. 
81. Пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар.
Тиісті еннің биік аудандарында өкілетті орган магниттік меридианның солтүстік бағыты 

бойынша бағдарлау мүмкін емес деп белгілеген жағдайда, басқа ұқсас бағдарды, мысалы, 
ақиқат немесе шартты меридианның солтүстік бағытын қолданғанды қоспағанда, пеленгтер, 
жол сызықтары жəне радиалдар магниттік болып табылады. Егер RNAV қатысушылары үшін 
пеленгтер, жол сызықтарының ақиқат мəндері қосымша келтірілсе, олар жақша ішінде 0,1° 
дейінгі дəлдікпен, мысалы 290° (294,9°Т) көрсетіледі.

Пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар ақиқат немесе шартты меридианның солтүстік 
бағытталуымен көрсетілген жағдайда, ол картада нақты көрсетіледі. Шартты меридианның 
солтүстік бағыты қолданылған жағдайда, тірек шартты меридиан көрсетіледі.

82. Аэронавигациялық деректер.
Əуеайлақтар. Сипаттық белгілері əуеден жақсы көрінетін барлық əуеайлақтар тиісті 

шартты белгімен белгіленеді. Қараусыз қалған əуеайлақтардың белгісі «Қараусыз қалған» 
белгісімен қоса жүреді. 

ҰҚЖ схемасы мыналар үшін (жеткілікті түрде үлкен масштабта көрнекіліктер үшін) 
келтіріледі: 

1) аталған тəртіп қолданылатын əуеайлақ;
2) əуе қозғалысының схемасына əсер ететін немесе қолайсыз ауа райы жағдайларында 

олар межелі əуеайлақ деп есептелуі мүмкін болып орналасқан əуеайлақтар.
Əуеайлақтың асып түсуі ең жақын метр немесе фунтқа дейінгі дəлдікпен картаның ашық 

жерінде көрсетіледі. 
Картада ҰҚЖ табалдырығының артуы немесе, тиісті жағдайларда, ең жақын метр немесе 

фунтқа дейінгі дəлдікпен қону аймағы артуының ең үлкен мəні көрсетіледі.
Кедергілер. Карта жоспарының түрінде кедергілер көрсетіледі. 
Кедергілердің жоғарғы нүктелерінің артуы бір метр немесе бір фунтқа дейінгі дəлдікпен 

көрсетіледі (дөңгелектеу арту жағында жүргізіледі). 
Орташа теңіз деңгейіне емес, өзге бастапқы деңгейге қатысты, бастапқы есептік деңгей үшін 

кедергілердің биіктіктерін белгілеу кезінде əуеайлақтың артуы қолданылады; табалдырықтың 
артуы 2 метр (7 фут) аспайтын жабдықталған ҰҚЖ бар əуеайлақтарда əуеайлақтың асып 
түсу мəнінен аз болған жағдайда, бастапқы есептік деңгей үшін ҰҚЖ табалдырығының артуы 
қолданылады, оған аспаптар бойынша қонуға кіру жүргізіледі. 

Теңіздің орта деңгейінен басқа бастапқы деңгей қолданылған жағдайда, ол туралы картаның 
ашық жерінде тиісті белгілер қойылады. 

1-санат бойынша қонуға дəл кіру үшін жабдықталған ҰҚЖ үшін кедергілерден бос аймақ 
белгіленбеген жағдайда, ол туралы көрсетіледі. 

Тыйым салынған аймақтар, ұшуға шектелген аймақтар жəне қауіпті аймақтар. Ұшу схе-
маларын орындауға əсер етуі мүмкін тыйым салынған аймақтар, ұшуға шектелген аймақтар 
немесе қауіпті аймақтар өзінің белгілері мен тік шекараларымен көрсетіледі.

 Радиобайланыс құралдары жəне навигациялық құралдар. Картада аспаптар бойынша 
қонуға кіру үшін қажетті радионавигациялық құралдар, олардың жиіліктері, жол сызықтары бой-
ынша белгілері мен бағыттау сипаттамалары, егер ондайлар бар болса, көрсетіледі. Бірнеше 
станциялар орналасқан қонуға кірудің соңғы учаскесінің жол сызығындағы схемалар болған 
жағдайда, картада жол сызығы бойымен бағыттау үшін қолдануға жататын құрал көрсетіледі. 
Бұдан басқа, мүмкін болған жағдайда, қонуға кіру картасынан схемада қолданылмайтын 
құралдар алынып тасталады. 

Картаға қонуға кіру бастапқы кезеңінің соңғы нүктесі (IAF), қонуға кіру аралық кезеңінің 
соңғы нүктесі (IF), қонуға кіру соңғы кезеңінің соңы нүктесі (FAF) (немесе ILS бойынша қонуға 
кіру схемасына арналған қонуға кіру соңғы кезеңінің нүктесі (FAP), екінші айналымға кету 
нүктесі (MAPt), егер ол болса, жəне басқа да соңғы нүктелер немесе схемаға кіретін нүктелер 
белгіленеді жəне көрсетіледі. 

Картаға жол сызықтары болған жағдайда оған бағыттау сипаттамаларын көрсете оты-
рып қосымша əуеайлаққа кету кезінде пайдаланылуы мүмкін радионавигациялық құралдар 
түседі немесе көрсетіледі.

Картада аспаптар бойынша қонуға кіруді орындау үшін қажетті радиобайланыс құралдары-
ның жиіліктері жəне шақыру белгілері көрсетіледі.

Картада егер деректер аспаптар бойынша қонуға кіру үшін қажет болса əрбір 
радионавигациялық құралдан əуеайлаққа дейінгі арақашықтық ең жақын километрге не-
месе теңіздік мильға дейінгі дəлдікпен көрсетіледі. Егер жол сызықтары бойынша бағыттау 
құралдарының еш бірі əуеайлаққа пеленгті көрсетпесе ол да картада ең жақын градустағы 
дəлдікпен көрсетіледі. 

Сектордағы ең төменгі абсолюттік биіктігі немесе əуеайлақ ауданына келудің абсолюттік 
биіктігі. Картада қай секторға жататындығы анық көрсетіле отырып өкілетті орган белгілеген 
сектордағы ең төмен абсолюттік биіктігі немесе əуеайлақ ауданына келудің абсолюттік 
биіктігі көрсетіледі.

Схеманың жол сызықтарының бейнеленуі. Жоспардағы көрінісі мынадай əдістермен 
бейнеленетін төменде аталған мəліметтерден тұрады:

3) ұшу бағытын көрсететін бағыттауштары бар тұтас сызықтар арқылы қонуға кіру кезіндегі 
жол сызықтары;

4) стрелкалары бар үзік сызықтар арқылы екінші айналымға кету кезіндегі жол сызықтары;
5) нүктелі үзік сызықтар жəне бағыттауштар арқылы схеманың кез келген қосымша жол 

сызықтары;
6) ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен пеленгтер, жол сызықтары, радиалдар жəне ең 

жақын оннан екі километрге немесе оннан бір теңіздік миляға дейінгі арақашықтық немесе 
осы схемаға қажетті уақыт;

7) жол сызықтары бойынша бағыттау радиоқұралдары болмаған жағдайда қонуға кірудің 
соңғы кезеңінде пайдаланылатын радионавигациялық құралдардан əуеайлақтағы магнитті 
пеленгтің ең жақын градусына дейінгі дəлдікпен көрсетіледі;

8) көзбен шолу маневрлеріне (айналып ұшу) тыйым салынатын кез келген сектордың 
шекаралары;

9) белгілі жағдайларда күту аймағында ұшу схемасы жəне қонуға кіру мен екінші айналымға 
кетуге байланысты ұшу аймағында ұшудың ең төмен абсолюттік/салыстырмалы биіктігі;

10) қажеттілігіне қарай картаның бетінде көрінетін жерінде көрсетілетін тиісті ескертулер;
11) «флайовер» негізгі нүктелерін көрсету.
Пішін, əдетте, жоспардағы бейнесінен кіші болып бейнеленуі жəне мына мəліметтерді 

қамтуы тиіс:
12) əуеайлақ – əуеайлақтан асу деңгейінде тұтас тікбұрыш түрінде;
13) қонуға кіру схемасының учаскелер пішіні – ұшу бағытын көрсететін бағыттауштары 

бар тұтас сызықтар;
14) екінші айналымға кету схемасының учаскелер пішіні – бағыттауштарымен жəне 

схеманың сипаттамасымен үзік сызықтар;
15) сұлбаның кез келген қосымша учаскесінің пішіні – бағыттауштары бар үзік сызықтар;
16) ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен пеленгтер, жол сызықтары, радиалдар жəне ең 

жақын оннан екі километрге немесе оннан бір теңіздік миляға дейінгі арақашықтық немесе 
осы схемаға қажетті уақыт;

17) ауысудың абсолюттік биіктігін, сұлбаның абсолюттік/салыстырмалы биіктігін қоса осы 
схемалар үшін қажетті абсолюттік/салыстырмалы биіктіктер жəне белгіленген жерлердегі 
тікұшақ айлақтары қиылысуының (НСН) салыстырмалы биіктігі;

18) келісілген жағдайларда жақын километр немесе теңіздік мильге дейін дəлдікпен стан-
дартты бұрылуды орындау кезіндегі шекті арақашықтық;

19) 180º бұрылуға рұқсат берілмейтін схемалар үшін қонуға кірудің аралық кезеңінің нүктесі 
немесе бақылау нүктесі туралы деректер;

20) тиісті жағдайларда əуеайлақтан асуды немесе ҰҚЖ табалдырығы орналасқан 
нүктеден басталатын ұзындық масштабымен қоса картаның барлық ені бойынша өтетін ҰҚЖ 
табалдырығынан асуды көрсететін сызық.

Əуеайлақтың пайдалану минимумдары. Картада егер мемлекетпен белгіленген болса 
əуеайлақтың пайдалану минимумдары көрсетіледі.

Схема есептелген əуе кемелерінің санаты үшін кедергілерді ұшып өтудің абсолюттік/салы-
стырмалы биіктіктері көрсетіледі; қонуға дəл кіру схемасы жарияланатын жағдайда қажеттілігіне 
қарай DL санатындағы əуе кемелері үшін (қанатының көлемі 65–80 метр жəне/немесе дөңгелек 
траекториясы мен глиссадалық антеннаның арасындағы тік аралық 7–8 метр) қосымша ОСА/Н.

83. Қосымша ақпарат. 
Егер екінші айналымға кетуді бастау нүктесі құрал немесе бақылау нүктесі мен қонуға 

кірудің соңғы кезеңіндегі бақылау нүктесінен тиісті қашықтықпен қонуға кірудің соңғы кезеңіндегі 
бақылау нүктесінен қашықтық бойынша анықталса ең жақын оннан екі километрге немесе 
оннан бір теңіздік мильге дейінгі дəлдікпен қашықтық жəне қонуға кірудің соңғы кезеңіндегі 
бақылау нүктесінен екінші айналымға кету нүктесіне дейінгі жол жылдамдығы мен ұшу 
уақыты көрсетіледі.

Қонуға кірудің соңғы учаскесінде DМЕ пайдаланылуы тиіс болған жағдайда сəйкесінше 
əрбір 2 километр немесе 1 т. миль үшін абсолюттік/салыстырмалы биіктік кестесі келтіріледі.

Қонуға кірудің соңғы кезеңіндегі бақылау нүктесінен қонуға дəл емес кіру схемаларында 
пайыздың ең жақын оныншы үлесіне дейінгі дəлдікпен төмендеу градиенті жəне жақшаның 
ішінде қонуға кірудің соңғы учаскесіндегі пайдаланылатын градустың ең жақын оныншы үлесіне 
дейінгі дəлдікпен төмендеу бұрышы көрсетіледі.

Қонуға дəл кіру сұлбаларында жəне тік бағыттаумен қонуға кіру схемаларында ең жақын 
жарты метр немесе футқа дейінгі дəлдікпен тірек нүктесінің биіктігі жəне градустың ең жақын 
оныншы үлесіне дейінгі дəлдікпен тік жазықтықтағы траекторияның глиссада/орын бұрышы/
бұрыш иілу бұрышы.

Егер қонуға кірудің соңғы кезеңіндегі бақылау нүктесі ILS арналған қонуға кірудің соңғы 
кезеңіндегі нүкте бойынша анықталатын болса оның ILS жүйесіне, тиісті схемаға тек ILS 
курстық радиомаягының негізінде немесе оның да басқаның да негізінде қолданылатыны 
анық келісіледі. MLS қатысты егер FAF қонуға кірудің соңғы кезеңіндегі нүктеде көрсетілсе 
нақты нұсқау беріледі. 

Аспаптар бойынша қонуға кіру схемаларының кез келген түрі бойынша қонуға кірудің соңғы 
учаскесінде төмендеу градиент/бұрышы ең үлкен мəнінен асса ескертетін ескертпе қосылады.

Аэронавигациялық деректер базасына қойылатын талаптар. Навигациялық деректер 
базасын кодтауды қамтамасыз ететін тиісті деректер картаның артқы бетіне немесе жеке 
парақта тиісті сілтемелерімен RNAV пайдалана отырып ұшу схемалары үшін жарияланады.

11-параграф. Көзбен шолып қонуға кіру картасын жасау 
84. Мақсаты.
Осы картада ұшу экипаждарына көзбен шолу бағдарымен бағыт бойынша ұшуға/қонуға 

кіруге төмендеу кезеңінен белгіленген ҰҚЖ-ға қонуға кіру кезеңіне ауысуды жүзеге асыруға 
көмектесетін ақпарат қамтылған.

85. Қолда болуы.
Көзбен шолып қонуға кіру картасы барлық пайдаланатын халықаралық азаматтық авиация 

əуеайлақтарында көзделген, оларда:
1) тек шектеулі навигациялық құралдар бар; немесе
2) радиобайланыс құралдары жоқ; немесе
3) сондай əуеайлақ пен оның төңірегінің 1:500 000 масштабымен немесе одан да ірі мас-

штабымен тиісті аэронавигациялық карталары жоқ; немесе
4) көзбен шолып қонуға беттеу қағидалары орнатылған.
86. Масштаб.
Бедер мен əуеайлақ жоспарының маңызды элементтерінің бейнелеу үшін жеткілікті ірі 

масштаб қолданылады.
87. Проекция.
Тік сызығы шамамен ортодромияға сəйкес тең бұрышты проекция қолданылады. 
88. Белгілеу.
Картада əуеайлақ қызмет көрсететін қаланың немесе елді мекеннің атауы жəне 

əуеайлақтың атауы көрсетіледі. 
89. Техногендік орта мен топография.
Картада табиғи жəне жасанды жер объектілері жəне (мысалы, жартастар, құздар, құмды 

дөңдер, қалалар, жолдар, темір жолдар, бөлек тұрған маяктар) көрсетіледі.
Жағалық сызықтар, көлдер, өзендер мен бұлақтар көрсетіледі.
Бедерлер картаға түсіру ауданда жоғарлатулар мен кедергілердің арнаулы сипаттамала-

рын ең жақсы жағынан көрсететіндей тəсілмен белгіленеді.

(Жалғасы. Басы 15-16-беттерде) 

(Соңы 18-бетте) 
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Есептеудің əртүрлі бастапқы деңгейінің цирфлық мағынасы дифференциалданған 
тəсілмен белгіленеді.

90. Магниттік бұрылу.
Магниттік бұрылу көрсетіледі.
91. Пеленгтер, жол сызықтары мен радиалдар.
Картада магниттік пеленгтер, жол сызықтары мен радиалдар көрсетіледі.
Пеленгтер, жол сызықтары мен радиалдар шынайы немесе шартты меридианның солтүстік 

бағытына бағдарлануымен келтірілген жағдайда, оны картада нақты көрсетеді. Шартты 
меридианның солтүстік бағыттағысы қолданған жағдайда, тіректі шартты меридиан келтіріледі. 

92. Аэронавигациялық деректер.
Əуеайлақтар. Барлық əуеайлақтар ҰҚЖ орналасуы бойынша белгіленеді. Қонуға кірудің 

бағытына қатысты шектеулер көрсетіледі. Егер екі көрші əуеайлақтарды шатастырып алуға 
қандай да бір қауіп болса, ол картада көрсетіледі. «Қараусыз қалған» əуеайлақтарды «қараусыз 
қалған» болып көрсетіледі. Əуеайлақтың жоғарлатуы картаның көрінетін жерінде көрсетіледі.

Кедергілер. Картада кедергілер көрсетіледі жəне белгіленеді. Кедергілердің жоғарғы 
нүктесінің жоғарлануы дəлдігі метрдің немесе футтың жақындағы үлкен мəніне дейін 
көрсетіледі. Кедергілердің салыстырмалы биіктігін белгілеген кезде биіктіктің есептеу нүктесі 
көрсетіледі, ал салыстырмалы биіктіктің мəні картада жақшада беріледі.

Тыйым салынатын аймақтар, ұшуларды шектеу аймақтар мен қауіпті аймақтар. Тыйым 
салынатын аймақтар, ұшуларды шектеу аймақтар мен қауіпті аймақтар өздерінің белгілеулері 
мен тік шекараларымен көрсетіледі.

Тағайындалған əуе кеңістігі. Қажеттілігі бойынша диспетчерлік аймақтар мен əуеайлақтық 
қозғалыс аймақтары олардың тік шекаралары мен əуе кеңістігінің тиісті класын белгілеуімен 
түсіріледі.

Көзбен шолып қонуға кіру туралы ақпарат. Қолданылған жағдайда, көзбен шолып қонуға кіру 
схемалары көрсетіледі. Қажетіне қарай, көзбен шолудың навигациялық құралдары көрсетіледі. 
Глиссаданың атаулы бұрышын, пилоттың ҰҚЖ үстімен қарағанда «глиссадағы» сигналды 
көруінің ең төменгі биіктігін, ал егер жүйенің осі ҰҚЖ-ның осьтік сызығына параллель болса – 
солға немесе оңға ығысу бұрышын жəне бағытын көрсете отырып, глиссаданың орналасқан 
жері мен көзбен шолып индикациялау жүйелерінің үлгісі көрсетіледі.

Қосымша ақпарат. Қажетіне қарай, радионавигациялық құралдар, сондай-ақ олардың 
жиіліктері мен белгілері көрсетіледі. Қажетіне қарай, радиобайланыс құралдары мен олардың 
жиіліктері көрсетіледі.

12-параграф. ƏҚҚ ең төменгі абсолюттік биіктіктерінің шолулық картасын жасау 
93. Мақсаты.
Осы қосымша картада ұшу экипаждарына ƏҚҚ бақылау жүйелерін пайдалана отырып дис-

петчер белгілеген абсолюттік биіктіктерді бақылауды жəне оларды екі жақты тексеруді жүзеге 
асыру мүмкіндігін беретін ақпарат қамтылған.

94. Картаға түсірілетін аудан мен масштаб. 
Картаға түсірілетін аудан аспаптар бойынша қонуға кіру схемасының барлық учаскелерін 

жəне осындай қонуға кіру үлгісіне қажет болуы мүмкін осындай қосымша аймақтарды кіргізу 
үшін жеткілікті болады.

95. Магниттік ауытқу.
Картада магниттік пеленгтерді, жол сызықтарын жəне радиалдарды айқындау кезінде 

қолданылатын магниттік ауытқуы ең жақын градусқа дейінгі дəлдікпен көрсетіледі.
96. Пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар.
Картада ені биік аудандарда тиісті өкілетті орган магниттік солтүстік бойынша бағдарлау 

мүмкін емес, басқа қолайлы бағдарды яғни ақиқат солтүстікті жəне координат торы бойынша 
солтүстік бағытты пайдаланған дұрыс деп белгіленген жағдайларды қоспағанда магниттік 
пеленгтер, жол сызықтары жəне радиалдар белгіленеді.

Егер пеленгтер, жол сызықтары немесе радиалдар ақиқат жəне шартты меридианның 
солтүстік бағытына бағдарланып келтірілсе бұл картада анық көрсетіледі. Шартты меридианның 
солтүстік бағытын пайдаланға жағдайда тірек шартты меридиан келтіріледі.

97. Аэронавигациялық деректер.
Əуеайлақтар. Аталған əуеайлақ ауданындағы бағыттар жүйесіне əсер ететін барлық 

əуейлақтар көрсетіледі. Қажеттілігі бойынша ҰҚЖ орналасу индексі пайдаланылады.
Негізгі əуеайлақта ең жақын метр немесе футқа дейінгі дəлдікпен асу көрсетіледі.
Тыйым салынған аймақтар, ұшуға шектеу қойылған аймақтар жəне қауіпті аймақтар. 

Тыйым салынған аймақтар, ұшуға шектеу қойылған аймақтар жəне қауіпті аймақтар олардың 
белгілері көрсетіліп салынады.

Əуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесі. Картада əуе қозғалысына қызмет көрсетудің 
белгіленген жүйесінің компоненттері көрсетіледі, мыналарды қоса:

1) олардың белгілері көрсетілген радионавигациялық құралдар;
2) тиісті белгіленген əуе кеңістігінің бүйірлік шекаралары;
3) аспаптар бойынша стандартты ұшып шығу жəне ұшып келу схемаларындағы жол 

нүктелері;
4) егер ондай белгіленген болса ауысудың абсолютті биіктігі;
5) векторлауға байланысты ақпараттар, оның ішінде:
үлкен мəнге дейін дөңгелектей отырып ең жақын 50 м немесе 100 футқа дейінгі дəлдікпен 

векторлаудың нақты белгіленген ең төмен абсолютті биіктігі;
радионавигациялық құралдарға немесе ең жақын градусқа дейінгі
дəлдікпен пеленгтермен жəне радиалдармен немесе егер қолданылмайтын болса гра-

дуста, минутта жəне секундта көрсетілетін жəне белгіленген секторларды нақты бөлу үшін 
қалың сызықтармен белгіленетін географиялық координаттармен анықталатын векторлаудың 
ең төмен абсолютті биіктігі белгіленген секторлардың бүйірлік шекарасы;

20 км немесе 10 т. миль аралықтармен немесе ол қолданылатын болса 10 км немесе 5 т. 
миль аралықтармен, жұқа үзік сызықтармен, радиуспен белгіленген, белгіленген əуеайлақтық 
негізгі VOR радионавигациялық құралы орналасқан жердің айналасында жəне ортасында 
немесе егер ондай болмаған жағдайда əуеайлақтың немесе тік ұшақ айлағының бақылау 
нүктесінде көрсетілген бірдей қашықтық айналымдары;

ең төмен қауіпсіз биіктік туралы ескертулер жүйесінің болуын көрсету;
тиісті ƏҚБ органының (органдарының) шақыру арнасымен (арналарымен) қоса радио-

байланыс қағидалары.
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98. Мақсаты.
Осы картада ƏҚҚ қағидаларына сəйкес ƏҚҚ бағыттары бойынша ұшу экипаждарына ұшақ 

жүргізуге көмектесетін ақпарат бар.
99. Бар болуы.
Бағыт картасы ұшу ақпарат аудандары орнатылған барлық аудандар үшін беріледі.
Əуе кеңістігінің əртүрлі қабаттарында əртүрлі ƏҚҚ бағыттары орналасқан жағдайда, əуе 

кемесі орналасқан жерінемесе ұшу ақпарат аудандары мен диспетчерлік аудандардың бүйірлік 
шекарасы туралы хабарламаға талаптарды бір картада едəуір анық көрсетуге мүмкіндік бол-
маса жеке карталар көзделеді.

100. Картографияланған аудан мен масштаб.
Жеке аудандарда деректердің қанықтық дəрежесіне байланысты осы түрдегі карталар 

үшін бір масштаб белгілеуге мүмкін емес.
Құрылымдық бағдарлардың жалғасы көрсетілген көрші аудандар карталарының масшта-

бында көп айырмашылықтарға жол берілмейді.
Навигацияның үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін тиісті карта жабуы көзделген.
101. Проекция.
Параллельдермен меридиандар тиісті интервалдармен түсіріледі.
Сатыланған штрихтер тұрақты интервалдармен бөлек параллельдермен меридиандардың 

бойында түсіріледі
102. Белгілеу.
Əр парақта картаның сериясы мен нөмірі көрсетіледі.
103. Техногендік орта мен топография.
Картаға барлық ашық су кеңістігінің, ірі көлдер мен өзендердің, егер олар басқа ақпаратқа 

картаның мақсатына сəйкестеу түсінігіне қиыншылық туғызбаса, жалпы контуры түсіріледі.
Параллельдермен меридиандармен пайда болған əр төртбұрышта ЕАБ мəні көрсетіледі.
Карталар нақты солтүстікке бағдарланбаған кезде, бұл анық белгіленеді, сондай-ақ 

таңталған бағдарлау көрсетіледі.
104. Пеленгтер, жол сызықтары мен радиалдар.
Картада магниттік пеленгтер, жол сызықтары мен радиалдар көрсетіледі. Егер RNAV 

учаскесі үшін қосымша пеленгтер мен жол сызықтары шынайы мəні келтірілген жағдайда, 
олар 0,1°-ке дейін дəлдігімен жақшада көрсетіледі, мысалы 290° (294,9°Т).

Пеленгтер, жол сызықтары мен радиалдар шынайы немесе шартты меридианның солтүстік 
бағытына бағдарлануымен келтірілсе, оны картада нақты көрсетеді. Шартты меридианның 
солтүстік бағыттағысы қолданған жағдайда, тіректі шартты меридиан келтіріледі.

105. Аэронавигациялық деректер.
Əуеайлақтар. Аспаптар бойынша қонуға кіруді жүзеге асыруға рұқсат етілген халықаралық 

азаматтық авиацияда қолданылатын барлық əуелақтар көрсетіледі.
Тыйым салынған аймақтар, ұшулар шектелген аумақтар жəне қауіпті аймақтар. Берілген 

əуе кеңістігі аймағына жататын тыйым салынған аймақтар, ұшулар шектелген аумақтар жəне 
қауіпті аймақтар да, олардың тік шектері көрсетіліп, түсіріледі жəне белгіленеді.

ƏҚҚ жүйесі. Қажеттілігіне қарай картаға ƏҚҚ жүйесінің орнатылған құрауыштары түсіріледі.
Сондай құрауыштар мыналарды қамтиды:
1) ƏҚҚ жүйесімен байланысты олардың атауы, белгілері, жиіліктері мен географиялық ко-

ординаттары градустарда, минуталарда жəне секундаларда көрсетілген радионавигациялық 
құралдарды;

2) DМЕ-ге қатысты – дəлдігі 30 метрге (100 футке) дейін DМЕ таратқыш антеннаның 
қосымша арттыру;

3) барлық белгіленген əуе кеңістігін көрсету, соның ішінде бүйірлік жəне тік шектері мен 
əуе кеңістігінің тиісті класы;

4) бағыттардың индекстері, жақындағы градусқа дейін бағыттың əр учаскесінің бойында екі 
бағыттағы жолға қатысты бұрышты қосқанда жəне енгізілген жерге навигациялық сипаттаманың 
(лардың) белгілеуі, кез келген шектеулерді, жəне əуе қозғалысы ағымының бағытын қосқанда, 
бағытпен ұшу үшін ƏҚҚ-ның барлық бағыттары;

5) ƏҚҚ бағыттарын анықтайтын жəне радионавигациялық құралдардың орналасқан жері 
белгіленбеген, олардың кодтық атаулары мен географиялық координаттарын градустарда, 
минуталарда жəне секундаларда көрсетілген барлық негізгі нүктелер;

6) аймақтық VОR/DМЕ навигацияның бағытын анықтайтын бағыт нүктелеріне қатысты 
қосымша:

тіректі VОR/DМЕ орналасқан жері мен радиожиіліктерін белгілеу; 
дəлдігі 0,1º дейін пеленг жəне егер бағыт нүктесі оның орналасқан жерімен сəйкес келмесе, 

тіректі VОR/DМЕ-ден арасы дəлдігі 0,2 километрге (0,1 теңіз миліне) дейін.
7) хабарламалар мен «сұрау салу бойынша» міндетті түрде жеткізу үшін барлық бақылау 

пунктерін жəне ƏҚҚ/МЕТ бақылау пунктерін белгілеу;
8) бұрылушы немесе бақылау пункттерін білдіретін негізгі нүктелері арасындағы дəлдігі 

жақындағы километрге немесе теңіз миліне дейінгі қашықтық;
9) навигациялық құралға дейін дəлдігі жақындағы километрге немесе теңіз миліне дейінгі 

қашықтықтарды белгілеуімен барбағытты ӨЖЖ радиомаяктермен анықталатын бағыттың 
учаскелерінде ауыстыру нүктелері;

10) үлкен мəніне дейін дөңгелектеумен жақындағы 50 метрге немесе 100 футқа дейін 
дəлдігімен бағыт бойынша ұшудың ең аз абсолюттік биіктері мен ƏҚҚ бағыттарында 
кедергілердің ұшуының ең аз абсолюттік биіктері;

11) арналары мен, қажет болса, қосу мекенжайы көрсетілген байланыс құралдары;
12) ƏШҚ тану белгілері (ADIZ) тиісті түрде белгіленеді.
Қосымша ақпарат. Ұшу мен келу бағыттарының элементтері жəне əуеайлақ аудандарын-

да, егер олар аудан карталарында, аспаптар бойынша стандарттық ұшу (SID) карталарында 
немесе аспаптар бойынша келудің стандарттық (SТАR) карталарында белгіленбесе, күтудің 
тиісті схемаларының элементтері көрсетіледі. 

14-параграф. Масштабы 1:500 000 аэронавигациялық картаны жасау
106. Мақсаты.
Осы картада болмашы жылдамдықта, аз жəне орта биіктікте қысқа немесе орта қашық-

тықта ұшу барысында көзбен шолу ұшуы аэронавигацияның талаптарын сақтау үшін қажетті 
ақпарат бар.

107. Масштабтар.
Жиектемеде сызықтық масштабтары километрде жəне теңіз милінде мына тəртіпте 

көрсетіледі:
1) километр;
2) теңіз милі.
Бұған қоса нөлдік мəндері бір тік сызықта орналасқан. 
108. Жиектемеде өлшеу бірлігін ауыстыру (метр/фут) кестесі көрсетіледі.
109. Формат.
Картаның атауы мен жиектемеден тыс түсініктемелер ИКАО-ның жұмыс тілдерінің бірінде 

беріледі.
Шектес парақтар мен жоғарлатуларды белгілеу үшін қолданылатын өлшеу бірліктерінің 

номенклатурасы туралы деректер картаның бүктелген парағында жақсы көрінетіндей болып 
орналастырылады.

110. Проекция.
Карта үшін конформды (тең бұрыштық) проекция қолданылады.
Параллельдер 30′ интервалымен түсіріледі.
Меридиандар, əдеттегідей, 30′ интервалымен түсіріледі.
1′ интервалымен сатыланған шрихтер бүтін градус мəні бар əр меридиан мен параллельдің 

бойында түсіріледі жəне гринвич меридианы мен экваторға қарама-қарсы жаққа бағытталады. 
10′ интервалымен шрихтер картографиялық тор сызықтың екі жағы бойынша түсіріледі.

Барлық меридиандар мен параллельдер картаның жиектемесінің ішінде цифрланады.
Жиектемеде проекцияның атауы мен негізгі параметрлері көрсетіледі.
111. Белгілер.
Картаның əр парағында негізгі елді мекеннің атауына немесе сол парақта суреттелген 

өзіндік географиялық элементіне сəйкес атауы бар.
112. Техногендік орта мен топография.
Құрылыс ауданы. Картада белгілеу үшін қалаларды, кенттер мен ауылдарды таңдау көзбен 

шолу ұшуы аэронавигация үшін салыстырмалы маңыздылығына байланысты.
Теміржолдар. Картада өзіндік жер үстіндегі бағдар ретінде білдіретін барлық теміржолдар 

көрсетіледі.
Картада туннельдер егер өзін өзіндік жер үстіндегі бағдар ретінде білдірсе көрсетіледі.
Тас жəне басқа жолдар. Картада жол торабы əуеден көрінетіндей оның маңызды 

ерекшеліктері жеткілікті жете көрсетіледі.
Жер үстіндегі бағдарлар. Картада табиғи жəне жасанды жер үстіндегі бағдарлар, мысалы, 

көзбен шолу ұшуы аэронавигация үшін маңызды бағдар болатын көпірлерді, ірі электр жеткізу 
желілерді, стационарлық фуникулерлерді, желтурбиналарын, тау-кен құрылыстарды, форт-
тарды, қираған орындарды, дамбаларды, құбыр желілерді, құздарды, жартастарды, құмды 
дөңдерді, бөлек тұрған маяктар мен қалқымалы маяктарды көрсету қажет.

Мемлекеттік шекара. Картада мемлекеттік шекара көрсетіледі. Демаркацияланбаған жəне 
белгісіз шекаралар түсіндірме жазбалармен сүйемелденеді.

Гидрография. Картаға оның масштабына сəйкес гидрографияның барлық элементтері, 
сонымен қатар жағалық сызықтар, көлдер, өзендер мен бұлақтар (соның ішінде құрғап 
қалатындарда), тұзды көлдер, мұздықтар мен мұздық жамылғылар түсіріледі.

Гидрография.
Горизонталь. Картаға горизонтальдар түсіріледі. Бедер қимасының биіктігін таңдау аэро-

навигацияның қажеттіліктерін ескере отырып, бедер элементтерінің анық суретін қамтамасыз 
ететін талаптарға сай белгіленеді.

Картаға бедер қимасының қабылданған биіктігінің мөлшері көрсетіледі.
Үндік гипсометрия. Үндік гипсометрияны пайдалану барысында картаға үндік гипсомет-

риялық биіктік шкаласы келтіріледі.
Жиектемеде картада қолданылатын үндік гипсометриялық биіктік шкаласы көрсетіледі. 
Биіктік белгілер. Жеке сыни нүктелер биіктік белгілермен көрсетіледі. Таңдалған 

жоғарылатулар қоршаған жердегі əрқашан да ең үлкені жəне əдеттегідей шынның басы, 
жотаның басы жəне т.б. жатады. Картада сондай-ақ алқаптардағы жоғарылатулармен аэрона-
вигация үшін маңызды көлдердің бетіндегі кемер белгілері көрсетіледі. Əр жеке жоғарылатудың 
орналасқан жері нүктемен белгіленеді. 

Жиектемеде жоғарылатудың картадағы ең жоғары нүктесі (метрде немесе футта) жəне 
дəлдігі 5 минутке дейін географиялық координаттары көрсетіледі. 

Бедер туралы толық емес немесе дұрыс емес ақпарат. Бедер түсірілмеген аудандарды 
«бедер туралы деректер толық емес» деген жазумен белгіленеді.

Биіктік белгілер толық белгіленбеген карталар картаның шетінде анық ерекшелінген 
жəне аэронавигациялық ақпаратты түсіру үшін қолданылатын түстегі ескерту хатымен 
сүйемелденеді, мысалы: «Назар аударыңыз. Осы картадағы бедер туралы ақпарат жеткілікті 
толдық емес, жоғарылату туралы деректерді абайлап пайдалану қажет»

Орман алқаптары. Белгілеген кезде орманның болжалды солтүстік немесе оңтүстік шека-
ралары қара штрихті сызықтармен бейнеленеді жəне тиісті түсініктеме қоса беріледі.

Топографиялық ақпараттың күні. Жиекшеде топографиялық негізге кіргізілген ақпараттың 
соңғы датасы көрсетіледі. 

113. Магниттік ауытқу.
Картаға изогондар көрсетіледі. Жиектемеде изогон туралы ақпараттың күні көрсетіледі.
114. Аэронавигациялық деректер.
Картаға аэронавигациялық ақпарат картаның міндетіне сəйкес жəне жаңартудың мерзім-

ділігін ескере отырып түсіріледі. 
Əуеайлақтар. Атаулары бар əуеайлақтар, гидроəуеайлақтар мен тікұшақ айлақтары кар-

таларды артық жүктемейтіндей көлемде көрсетіледі, бұған қоса белгілеген кезде басымдылық 
аэронавигацияға аса маңыздыларға беріледі. 

Картада осы картаны мына деректер аса жүктемейді деген шартпен əуеайлақтың əр 
қайсысы үшін қысқартылған түрде əуеайлақтың жоғарылатуы, оның жарықсигналды жүйелері, 
ҰҚЖ төсемінің түрі жəне ең ұзын ҰҚЖ немесе гидроəуеайлақтардың ұшу жолағының ұзындығы 
түсіріледі.

Картада əуеде бұрынғыдай əуежай ретінде көріну мүмкін əуежайларда бейнеленеді жəне 
«қараусыз қалған» деген жазумен көрсетіледі.

Кедергілер. Картада кедергілер көрсетіледі.
Көзбен шолу ұшуы үшін маңызды болып саналатын жағдайда кедергі болып табылатын ірі 

электр жеткізу желілері мен стационарлық аспалы арқанжол мен жел турбиналары көрсетіледі.
Тыйым салынатын аймақтар, ұшуларды шектеу аймақтар мен қауіпті аймақтар. Картада 

тыйым салынатын аймақтар, ұшуларды шектеу аймақтар мен қауіпті аймақтар көрсетіледі.
ƏҚҚ жүйесі. Картада ƏҚҚ жүйесінің маңызды элементтері көрсетіледі соның ішінде ол мүмкін 

болған жерлерде диспетчерлік аймақтар, əуеайлақтық қозғалыс аймақтары, диспетчерлік 
аудандар, ұшу ақпарат аудандары жəне КҰҚ бойынша ұшу жасалатын басқа əуе кеңістігінің 
түрлері, жəне сонымен қоса əуе кеңістігінің тиісті класы көрсетіледі.

ƏШҚ танытқыш аймақ түсіріледі жəне қажетті жерлерде тиісті түрде белгіленеді.
Радионавигациялық құралдар. Картада тиісті шартты белгілеулермен белгіленген олар-

дың атаулары берілген радионавигациялық құралдар көрсетіледі, алайда егер картаға 
түсірілетін ақпараттың барлығы немесе оның бөлігі картаның жаңа басылымын шығару арқылы 
жаңартылмаса, олардың жиіліктері, кодталған индекстері, жұмыс уақыты мен басқа да сипат-
тамалары көрсетілмей беріледі.

Қосымша ақпарат. Картада жер үстіндегі аэронавигациялық жарықтар олардың сипат-
тамаларымен, немесе белгілеулерімен, немесе онымен де басқамен де бірге көрсетіледі.

Картада жағалық сызықтың шығыңқы учаскелеріндегі немесе көріну қашықтығы 25 кило-
метрден (15 теңіз милінен) кем емес жеке объектілердегі теңіз жарықтары егер:

1) олар осы аудандағы аса қуатты теңіз жарықтардан көрі айырмашылығы аз емес болса;
2) жаға құрылысы аудандырының маңындағы өзге түрдегі басқа теңіз жарықтарынан 

оларды айыру жеңіл болса;
3) олар маңызды жалғыз жарық болса көрсетіледі.

Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету
қағидаларына 5-қосымша

NOTAM нысаны

* Тиісті жағдайларда алып тастау керек.

Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету
қағидаларына 6-қосымша

1-кесте. Жергілікті жер туралы деректерге қойылатын сандық талаптар

1-аудан 2-аудан 3-аудан 4-аудан
Бекеттер арасындағы интервал, 
минутта / секундта

3 с доға 
(шамамен 

90 м)

3 с доға 
(шамамен 

90 м)

3 с доға 
(шамамен 

90 м)

3 с доға 
(шамамен 

90 м)
Тік жазықтықтағы дəлдігі, метр 30 м 3 м 0,5 м 1 м
Тік жазықтықтағы шешу 
қабілеттігі, метр

1 м 0,1 м 0,01 м 0,1 м

Көлденең жазықтықтағы дəлдігі, 
метр

50 м 5 м 0,5 м 2,5 м

Сенімділік деңгейі, пайыз 90 % 90 % 90 % 90 %
Деректердің санаты қалыптылар маңыздылар маңыздылар маңыздылар
Бүтіндік деңгейі 1 х 10-3 1 х 10-5 1 х 10-5 1 х 10-5

Жаңартудың мерзімі Қажеттігіне 
қарай

Қажеттігіне 
қарай

Қажеттігіне 
қарай

Қажеттігіне 
қарай

2-кесте. Кедергілер туралы деректерге қойылатын сандық талаптар

1-аудан 2-аудан 3-аудан 4-аудан
Тік жазықтықтағы дəлдігі, метр 30 м 3 м 0,5 м 1 м
Тік жазықтықтағы шешу 
қабілеттігі, метр

1 м 0,1 м 0,01 м 0,1 м

Көлденең жазықтықтағы дəлдігі, 
метр

50 м 5 м 0,5 м 2,5 м

Сенімділік деңгейі, пайыз 90 % 90 % 90 % 90 %
Деректердің санаты қалыптылар маңыздылар маңыздылар маңыздылар
Бүтіндік деңгейі 1 х 10 -3 1 х 10 -5 1 х 10 -5 1 х 10 -5

Жаңарту мерзімі Қажеттігіне 
қарай

Қажеттігіне 
қарай

Қажеттігіне 
қарай

Қажеттігіне 
қарай

3-кесте. Жергілікті жер атрибуттары

Жергілікті жер атрибуттары Міндетті /міндетті емес
Қамту ауданы Міндетті
Дерек негізінің көрсеткіші Міндетті
Алу əдісі Міндетті
Бекеттердің арасындағы интервал Міндетті
Көлденең жазықтықтағы есептеу жүйесі Міндетті
Көлденең жазықтықтағы шешу жүйесінің қабілетті Міндетті
Көлденең жазықтықтағы дəлдігі Міндетті
Көлденең жазықтықтағы сенімділік дəлдігі Міндетті
Көлденең жазықтықтағы тұрған орны Міндетті
Асып кетуі Міндетті
Асып кетуді есептеу Міндетті
Тік жазықтықтағы есептеу жүйесі Міндетті
Тік жазықтықтағы шешу қабілеттілігі Міндетті
Тік жазықтықтағы дəлдігі Міндетті
Тік жазықтықтағы сенімдік дəлдігі Міндетті
Беттің түрі Міндетті емес
Тіркелген бет Міндетті
Беттің үстінде төбенің деңгейі Міндетті емес
Белгілі ауытқулар Міндетті емес
Бүтіндік Міндетті
Күн жəне уақыт белгісі Міндетті
Қолданылатын өлшем бірліктері Міндетті

4-кесте. Кедергілер атрибуттары

Кедергілер атрибуттары Міндетті 
/міндетті емес

Қамту ауданы Міндетті
Дерек негізінің көрсеткіші Міндетті
Кедергілердің көрсеткіші Міндетті
Көлденең жазықтықтағы дəлдігі Міндетті
Көлденең жазықтықтағы сенімділік дəлдігі Міндетті
Көлденең жазықтықтағы тұрған орны Міндетті
Көлденең жазықтықтағы дəлдігі Міндетті
Көлденең жазықтықтағы өлшемдер Міндетті
Көлденең жазықтықтағы шешу жүйесінің қабілетті Міндетті
Асып кетуі Міндетті
Салыстырмалы биіктік Міндетті емес
Тік жазықтықтағы дəлдігі Міндетті
Тік жазықтықтағы сенімділік дəлдігі Міндетті
Асып кетуді есептеу Міндетті
Тік жазықтықтағы шешу қабілеттілігі Міндетті
Тік жазықтықтағы есептеу жүйесі Міндетті
Кедергінің түрі Міндетті
Кескіннің түрі Міндетті
Бүтіндік Міндетті
Күн жəне уақыт белгісі Міндетті
Қолданылатын өлшем бірліктері Міндетті
Іс-қимылдар Міндетті емес
Тиімділік Міндетті емес
Жарықтандыру Міндетті
Таңбалау Міндетті

Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету 
қағидаларына 7-қосымша

АІRАС көмегі арқылы беруге жататын ақпарат

1. Белгілеу, күшін жою жəне жоспарланған маңызды өзгерістер (пайдалану тексерістерді 
қосқанда):

1) мыналарға пайдалатын шекаралар (көлденең жəне тік), ұйғарымдар мен қағидалар:
ұшу ақпарат аудандарына;
диспетчерлік аудандарға;
диспетчерлік аймақтарға;
консультативтік аймақтарға;
ƏҚҚ бағыттарға;
тұрақты қауіпті, тыйым салынған аймақтарға жəне ұшулар шектелген аймақтарға (қызметтің 

түрі мен кезеңін қосқанда, ол белгілі болғанда) жəне əуе шабуылына қарсы қорғаныстың та-
ным белгілеріне (ADIZ);

тосқауыл жасауға мүмкіндік бар тұрақты аймақтарға немесе бағыттарға немесе олардың 
учаскелеріне;

2) орналасқан жерді, жиілікті, шақыру идентификаторларды, белгілі ауытқуларды, радио-
нави гациялық құралдарына техникалық қызмет көрсету кезендерді, бақылау байланыс 
құралдарын;

3) күту аймақтағы ұшу, қонуға кірудің, ұшып келу жəне ұшып кетудің, шуды төмендеудің 
схемалары жəне басқа ƏҚҚ бар қағидаларын;

4) өтпе эшелондарын, өтпе абсолюттік (салыстырмалы) биіктіктерін жəне сектордағы 
абсолюттік (салыстырмалы) ең төмен биіктіктерін;

5) метеорологиялық құралдары мен қағидаларын (соған қоса радиомен хабар беретін 
бағдарлама);

6) ҰҚЖ мен ТСЖ;
7) РЖ мен перрондарды;
8) əуеайлақтағы жер үстіндегі пайдалану рəсімдерін (сонымен қоса əлсіз көрініс болған 

жағдайлардағы рəсімдерді қоса алғанда);
9) жақындау аймақтың жарықсигналды аспаптары мен ҰҚЖ;
10) əуеайлақтың пайдалану минимумдарын, егер оларды мемлекет жарияласа;
11) биіктіктердің орналасқан жері жəне навигация үшін кедергілердің жарықтылығын;
12) əуеайлақтардың, құралдар мен қызметтердің жұмыс уақытын;
13) кедендік, көші-қон жəне санитарлық қызметтерін;
14) уақытша қауіпті, тыйым салынған аймақтармен ұшуларға тыйым салынған аймақтарын, 

сондай-ақ навигация үшін қауіпті жағдайларын, əскери оқулар мен əуе кемелерінің жаппай 
ұшуларын;

15) уақытша аймақтарын немесе бағдарларын немесе олардың тосқауыл жасалуы мүмкін 
учаскелерін; 

16) ҰОҚ бойынша халықаралық ұшуларды орындауға арналған жаңа əуеайлақтарын;
17) халықаралық əуеайлақтарда ҰОҚ бойынша ұшуларды орындауға арналған жаңа ҰҚЖ;
18) ƏҚҚ бағыттары желілерінің схемалары мен құрылымын.

Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету 
қағидаларына 8-қосымша

AIP-тың бөлімдеріне сəйкес аэронавигациялық
деректердің көздері

Қазақстан Республикасы 
Аэронавигациялық ақпараттар жинағының 
(бұдан əрі - АIP) бөлімдері мен тармақтары

Азаматтық авиация ұйымы неме-
се азаматтық авиация саласындағы 
уəкілетті органның құрылымдық 

бөлімшесі
1-бөлім (GEN) – Жалпы ережелер  

GEN 0  
GEN 0.1 Алғысөз
GEN 0.2 AIP-қа енгізілетін түзетулерді тіркеу
GEN 0.3 AIP-қа енгізілетін толықтыруларды тіркеу
GEN 0.4 AIP парақтарының бақылау тізбесі
GEN 0.5 AIP-қа қолмен енгізілген түзетулердің 
тізбесі
GEN 0.6 AIP мазмұны.

АҚК жеткізушісі

GEN 1. — Ұлттық қағидалар мен талаптар  
GEN 1.1 Тағайындалған өкілетті органдар Қазақстан Республикасы Инвестиция-

лар жəне даму министрлігінің 
Азаматтық авиация комитеті

GEN 1.2 Əуе кемелерінің ұшып келуі, транзиті 
жəне ұшып кетуі
GEN 1.3 Жолаушылар мен экипаждың келуі, 
транзиті жəне кетуі
GEN 1.4 Жүкті алып келу, транзиті жəне алып 
кету
GEN 1.5 Əуе кемесіндегі жабдықтар, аспаптар 
жəне ұшу құжаттамасы
GEN 1.6 Ұлттық қағидалар мен халықаралық 
келісімдердің/конвенциялардың қысқаша 
мазмұны
GEN 1.7 Практика мен ИКАО қағидалары 
ұсынатын Стандарттардан айырмашылықтары
GEN 2. — Кестелер мен кодтар  
GEN 2.1 Өлшеу жүйесі, əуе кемелерінің 
таңбаланған белгілері, мерекелер

АҚК жеткізушісі

GEN 2.2 AIP басылымдарында қолданылатын 
қысқартулар
GEN 2.3 Карталардағы шартты белгілер
GEN 2.4 Орналасқан жер индекстері
GEN 2.5 Радионавигациялық құралдардың тізбесі АҚК жеткізушісі
GEN 2.6 Аудару кестелері АҚК жеткізушісі
GEN 2.7 Күннің шығу/бату кестесі
GEN 3. – Қызмет көрсету  
GEN 3.1 Аэронавигациялық ақпараттық қызмет 
көрсету

АҚК жеткізушісі

GEN 3.2 Аэронавигациялық карталар АҚК жеткізушісі
GEN 3.3 Əуе қозғалысына қызмет көрсету АҚК жеткізушісі
GEN 3.4 Байланыс қызметтері АҚК жеткізушісі
GEN 3.5 Метеорологиялық қызмет көрсету АҚК жеткізушісі
GEN 3.6 Іздестіру жəне құтқару Қазақстан Республикасы Инвестиция-

лар жəне даму министрлігінің 
Азаматтық авиация комитеті

GEN 4. – Əуеайлақтардан алынатын алымдар 
жəне аэронавигациялық қызмет көрсету үшін 
алынатын алымдар

 

GEN 4.1 Аэродромные сборы Əуеайлақты пайдаланушы
GEN 4.2 Аэронавигациялық қызмет көрсету үшін 
алынатын алымдар

АҚК жеткізушісі

2-бөлім. (ENR) - Бағыт  
ENR 1. — Жалпы қағидалар мен рəсімдер  
ENR 1.1 Жалпы қағидалар Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің Азаматтық авиация 
комитеті

ENR 1.2 Көзбен шолып ұшу қағидалары
ENR 1.3 Аспаптар бойынша ұшу қағидалары
ENR 1.4 ƏҚҚ əуе кеңістігінің сыныптамасы
ENR 1.5 Күту, қонуға кіру жəне ұшып шығу 
аймағында ұшу сызбалары
ENR 1.6 ƏҚҰ-ға байқау негізінде қызмет көрсету 
жəне қағидалар
ENR 1.7 Биіктік өлшеу құралын орнату тəртібі
ENR 1.8 Өңірдегі қосымша қағидалар
ENR 1.9 Əуе қозғалысы ағындарын басқару
ENR 1.10 Ұшуды жоспарлау
ENR 1.11 Ұшу жоспарлары туралы хабарлама-
ларды жіберу
ENR 1.12 Азаматтық əуе кемелерін ұстап алу
ENR 1.13 Заңсыз араласу
ENR 1.14 Əуе қозғалысына байланысты 
қақтығыстар
ENR 2. — ƏҚҚ əуе кеңістігі  
ENR 2.1 ҰАА, жоғарғы əуе кеңістігінің ұшу 
ақпараты ауданы, тораптық диспетчерлік аудан

АҚК жеткізушісі

ENR 2.2 Бақыланатын əуе кеңістігінің өзге де 
түрлері
ENR 3. — ƏҚҚ бағыттары  
ENR 3.1 Төменгі əуе кеңістігіндегі ƏҚҚ бағыттары АҚК жеткізушісі
ENR 3.2 Жоғарғы əуе кеңістігіндегі ƏҚҚ бағыттары
ENR 3.3 Аймақтық навигация бағыттары
ENR 3.4 Тікұшақтардың ұшу бағыттары
ENR 3.5 Өзге де бағыттар
ENR 3.6 Бағытта күту
ENR 4. — Радионавигациялық құралдар /жүйелер  
ENR 4.1 Бағыттағы радионавигациялық құралдар АҚК жеткізушісі
ENR 4.2 Арнайы навигациялық жүйелер
ENR 4.3 Жаһандық навигациялық спутниктік 
жүйе (GNSS)

АҚК жеткізушісі

ENR 4.4 Негізгі нүктелерге арналған кодтық 
атаулардың белгілері

 

ENR 4.5 Бағыттағы жер үсті аэронавигациялық 
оттары

АҚК жеткізушісі

ENR 5. — Аэронавигациялық ескертулер  
ENR 5.1 Тыйым салынған аймақтар, ұшу шектел-
ген аймақтар жəне қауіпті аймақтар

Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің Азаматтық авиация 
комитеті

ENR 5.2 Əскери жаттығулар жəне жаттығу 
аймақтары мен ƏШҚ тану аймағы (ADIZ)
ENR 5.3 Қауіп келтіруі мүмкін басқа да қызмет 
түрлері жəне ықтимал қауіптің басқа да түрлері
ENR 5.4 Бағыттағы аэронавигациялық кедергілер Қазақстан Республикасы Инвестиция-

лар жəне даму министрлігінің 
Азаматтық авиация комитеті

ENR 5.5 Авиациялық спорттық жəне ойын-сауық 
іс-шаралары

Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің Азаматтық авиация 
комитеті

ENR 5.6 Құстардың басқа жаққа ұшып кетуі жəне 
жануарлар дүниесі ерекше аймақтар
ENR 6. — Бағыт карталары АҚК жеткізушісі
3-бөлім (AD) - Əуеайлақтар  
AD 1. — Əуеайлақтарға/тікұшақ айлақтарына 
кіріспе

 

AD 1.1 Əуеайлақтарды/тікұшақ айлақтарын беру Қазақстан Республикасы Инвестиция-
лар жəне даму министрлігінің 
Азаматтық авиация комитеті

AD 1.2 Авариялық-құтқару жəне өртке қарсы 
қызмет жəне қар жауған кездегі жоспар

Қазақстан Республикасы Инвестиция-
лар жəне даму министрлігінің 
Азаматтық авиация комитеті

AD 1.3 Əуеайлақтардың/тікұшақ айлақтарының 
индексі

Қазақстан Республикасы Инвестиция-
лар жəне даму министрлігінің 
Азаматтық авиация комитеті

AD 1.4 Əуеайлақтарды/тікұшақ айлақтарын топ-
тастыру

Қазақстан Республикасы Инвестиция-
лар жəне даму министрлігінің 
Азаматтық авиация комитеті

AD 1.5 Əуеайлақтардың сертификатталу жай-күйі Қазақстан Республикасы Инвестиция-
лар жəне даму министрлігінің 
Азаматтық авиация комитеті

AD 2. — Əуеайлақтар (халықаралық жəне ұлттық)  
AD 2.1 Əуеайлақтың орналасқан жерінің индексі 
жəне атауы

Əуеайлақты пайдаланушы

AD 2.2 Əуеайлақ бойынша географиялық жəне 
əкімшілік деректер

1) Географиялық деректер бөлігінде – 
АҚК жеткізушісі; 
2) əкімшілік деректер бөлігінде – 
əуеайлақты пайдаланушы.

AD 2.3 Жұмыс сағаттары Əуеайлақты пайдаланушы
AD 2.4 Қызмет көрсету қызметтері мен құралдары Əуеайлақты пайдаланушы
AD 2.5 Жолаушыларға қызмет көрсету құралдары Əуеайлақты пайдаланушы
AD 2.6 Авариялық-құтқару жəне өртке қарсы 
қызметтер

Əуеайлақты пайдаланушы

AD 2.7 Жабдықтарды маусымдық қолдану: 
ылғалды кетіру

Əуеайлақты пайдаланушы

AD 2.8 Перрон, РЖ жəне тексеру орындары/
пункттері жөнінде деректер

Əуеайлақты пайдаланушы

AD 2.9 Жер бетінде қозғалуды басқаруды жəне 
бақылау жүйесі, таңбаланған тиісті белгілер

Əуеайлақты пайдаланушы

AD 2.10 Əуеайлақтағы кедергілер АҚК жеткізушісі
AD 2.11 Ұсынылатын метеорологиялық ақпарат АҚК жеткізушісі
AD 2.12 ҰҚЖ-ның физикалық сипаттамасы 1) нақты пеленг, ҰҚЖ мөлшері, ҰҚЖ 

шегінің географиялық координаттары, 
ҰҚЖ шегінің көтерілуі, əр ҰҚЖ еңістігі 
бөлігінде – АҚК жеткізушісі;
2) белгілеу, əр ҰҚЖ-ның көтергіштік 
қабілеті (PCN мен тиісті деректер), 
ТСЖ мөлшері (ондайлар болған 
жағдайда), кедергілерден тазартылған 
шегінің мөлшері (ондайлар болған 
жағдайда), орман алқабының мөлшері, 
қауіпсіздіктің ақырғы аймағының 
мөлшері, апаттық тежеу жүйесінің 
орналасқан жері мен баяндамасы, 
(ҰҚЖ шегіне байланыстырылған, 
(ондайлар болған жағдайда), 
кедергілерден бос аймақтың болуы 
бөлігінде – əуеайлақты пайдаланушы.

AD 2.13 Жарияланған ара қашықтықтар Əуеайлақты пайдаланушы
AD 2.14 Жақындау оттары мен ҰҚЖ-дағы оттар Əуеайлақты пайдаланушы
AD 2.15 Өзге де оттар, резервтегі электрмен 
қоректендіру көздері

Əуеайлақты пайдаланушы

AD 2.16 Тікұшақтар қонатын аймақтар Əуеайлақты пайдаланушы
AD 2.17 ƏҚҚ əуе кеңістігі АҚК жеткізушісі
AD 2.18 ƏҚҚ байланыс құралдары АҚК жеткізушісі
AD 2.19 Радионавигациялық құралдар мен 
қондыру құралдары

АҚК жеткізушісі

AD 2.20 Жергілікті қозғалыс қағидалары Əуеайлақты пайдаланушы
AD 2.21 Шуылды басудың пайдаланушылық 
тəсілдері

Əуеайлақты пайдаланушы

AD 2.22 Ұшу қағидалары АҚК жеткізушісі
AD 2.23 Қосымша ақпарат Əуеайлақты пайдаланушы
AD 2.24 Əуеайлаққа қатысты карталар  
1) əуеайлақ/тікұшақ айлағы картасы (ИКАО) АҚК жеткізушісі
2) əуе кемелерін тұраққа қою/түйістіру карта-
сы (ИКАО)

АҚК жеткізушісі

3) əуеайлақ ішінде қозғалу картасы (ИКАО) АҚК жеткізушісі
4) əуеайлақтағы кедергілер картасы, А үлгісінде 
(ИКАО) (əр ҰҚЖ үшін)

АҚК жеткізушісі

5) қонуға дəл кіруге арналған жергілікті жер кар-
тасы (ИКАО) (II жəне III санаттар бойынша қонуға 
дəл кіруге арналған ҰҚЖ)

АҚК жеткізушісі

6) аудан картасы (ИКАО) (ұшып шығу бағыттары 
жəне транзиттік бағыттар)

АҚК жеткізушісі

7) аспаптар бойынша стандартты ұшып шығу кар-
тасы (ИКАО), ұшып шығу бағыттарының мəтіндік 
сипаттамасы

АҚК жеткізушісі

8) аудан картасы (ИКАО) (ұшып келу бағыттары 
жəне транзиттік бағыттар)

АҚК жеткізушісі

9) аспаптар бойынша стандартты ұшып келу кар-
тасы (ИКАО), ұшып келу бағыттарының мəтіндік 
сипаттамасы

АҚК жеткізушісі

10) ең төменгі радиолокациялық абсолюттік 
биіктіктер картасы (ИКАО)

АҚК жеткізушісі

11) аспаптар бойынша қонуға кіру картасы 
(ИКАО) (əр ҰҚЖ жəне əр схема үшін)

АҚК жеткізушісі

12) көзбен шолып қонуға кіру картасы (ИКАО) АҚК жеткізушісі
13) масштабы 1:500 000 аэронавигациялық кар-
тасы (ИКАО)

АҚК жеткізушісі

14) бағыт картасы (ИКАО) АҚК жеткізушісі
15) əуеайлақ маңайына жиналған құстар тура-
лы деректер

Əуеайлақты пайдаланушы

3 бөлікке (AD) толықтыру - Əуеайлақтар 
AIP жариялауға жататын 

Қазақстан Республикасының əуежайларының тізбесі

№ Əуежайдың атауы, орналасқан жері Əуежайдың мəртебесі
1. «Ақтау халықаралық əуежайы» АҚ (Ақтау қ.) (Халықаралық)
2. «Ақтөбе халықаралық əуежайы» АҚ (Ақтөбе қ.) (Халықаралық)
3. «Халықаралық Алматы əуежайы» АҚ (Алматы қ.) (Халықаралық)
4. «Астана халықаралық əуежайы» АҚ(Астана қ.) (Халықаралық)
5. «Атырау халықаралық əуежайы» АҚ (Атырау қ.) (Халықаралық)
6. Балқаш əуежайы (Балқаш қ.) (Ұлттық)
7. Боралдай əуежайы (Алматы облысы, Боралдай кенті) (Ұлттық)
8. Жезқазған əуежайы (Жезқазған қ.) (Халықаралық)
9. Зайсан əуежайы (Зайсан қ.) (Ұлттық)
10. Көкшетау əуежайы (Көкшетау қ.) (Халықаралық)
11. «Сары-Арка əуежайы» АҚ (Қарағанды қ.) (Халықаралық)
12. «Қостанай халықаралық əуежайы» АҚ (Қостанай қ.) (Халықаралық)
13. «Қорқыт-Ата əуежайы»АҚ (Қызылорда қ.) (Халықаралық)
14. «Орал халықаралық əуежайы» АҚ (Орал қ.) (Халықаралық)
15. «Өскемен халықаралық əуежайы» АҚ (Өскемен қ.) (Халықаралық)
16. «Павлодар халықаралық əуежайы» АҚ (Павлодар қ.) (Халықаралық)
17. «Петропавл халықаралық əуежайы» АҚ (Петропавл қ.) (Халықаралық)
18. Семей əуежайы (Семей қ.) (Халықаралық)
19. Талдықорған əуежайы (Талдықорған қ.) (Ұлттық)
20. «Əулие-Ата халықаралық əуежайы» АҚ (Тараз қ.) (Халықаралық)
21. Үржар əуежайы (Үржар қ.) (Ұлттық)
22. «Шымкент халықаралық əуежайы» АҚ (Шымкент қ.) (Халықаралық)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 3 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15427 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 3 шілде             №434           Астана қаласы

«Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 17 наурыздағы № 137 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 17 наурыздағы № 137 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 101625 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 
жылғы 17 мамырда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеумен 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 
интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық 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 кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Ұлттық экономика министрі
министрі   _______________ Т. Сүлейменов
_______________ Д. Абаев  2017 жылғы 24 шілде
2017 жылғы 10 шілде 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 3 шілдедегі №434 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 17 наурыздағы № 137 бұйрығымен бекітілді

«Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың жəне облыстық 

маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан 
əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) Өтінішті қарау жəне техникалық жəне (немесе) технологиялық жағынан күрделі емес 

объектілердің эскизін (эскиздік жобасын) келісу мерзімі – 10 (он) жұмыс күні.
Өтінішті қарау жəне техникалық жəне (немесе) технологиялық жағынан күрделі 

объектілердің эскизін (эскиздік жобасын) келісу мерзімі – 15 (он бес) жұмыс күні.
Өтінішті қарау жəне қолданыстағы объектінің сыртқы келбетін (қасбетін) өзгерту кезінде 

эскизді (эскиздік жобаны) келісу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күні.
Дəлелді бас тарту – 5 (бес) жұмыс күні.
Құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді, бұл ретте 

мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі аяқталғанға 
дейін бір күн бұрын ұсынылады.

2) көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын тапсыру үшін жол берілетін ең ұзақ 
күту уақыты – 15 (он бес) минут;

3) жол берілетін ең ұзақ қызмет көрсету уақыты – 20 (жиырма) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу 

немесе осы стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап беру болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттiк қызметті жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) тегiн көрсетiледi.
8. Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының Еңбек 

заңнамасына сəйкес, жексенбі жəне мерекелік күндерден басқа, дүйсенбіден сенбіні қоса 
алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес сағат 9.00-дан 20.00-ге дейін үзіліссіз.

Қабылдау, жылжымайтын мүлік орналасқан жер бойынша, жеделдетілмеген қызмет 
көрсетудің «электрондық» кезек тəртібімен жүзеге асырылады, «электрондық үкімет» порталы 
(бұдан əрі - портал) арқылы электрондық кезекті брондауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушыға (не уəкілетті өкілі: құзыретін растайтын құжат бойын-
ша заңды тұлға; нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) Мемлекеттік 
корпорацияға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажет құжаттар тізбесі:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
өтініш;

жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сəйкестен-
діру үшін);

эскиз (эскиздік жоба);
сəулет-жоспарлау тапсырмасының көшірмесі.
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 

куəландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, құжаттар туралы 
мəліметтерді «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиесті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алады жəне көрсетілетін қызмет берушіге ұсыну үшін қағаз түрінде басып шығарады.

Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушының, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісімін алады.

Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорация арқылы дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдау 
туралы қолхат негізінде жеке басын куəландыратын құжатты ұсынған кезде (не уəкілетті өкілі: 
құзыретін растайтын құжат бойынша заңды тұлға; нотариалды куəландырылған сенімхат 
бойынша жеке тұлға) жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай мерзім ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, содан 
кейін оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге жіберіледі. Бір ай өткен соң 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы 
бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға 
беру үшін Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды жібереді.

10. Көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің «Құрылыс 
саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру жəне рұқсат беру рəсімдерінен өту қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 
қарашадағы № 750 (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12684 
болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру 
жəне рұқсат беру рəсімдерінен өту қағидаларының 41 тармағымен белгіленген талаптарға 
сəйкес келмеуі мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсынудан бас тартуға негіз болып табылады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тарма  ғында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қолхат береді.

3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Мемлекеттік 
корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым осы 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол, сол сияқты поштамен түскен шағымның қабыл-
дануының расталуының тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Портал арқылы өтініш берген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен» өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
өтінішті өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту 
туралы жауап) барысында жаңартылады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен өтініш бере алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы көрсету 
ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Көрсетілетін қызметті алушының тыныс-тіршілігін əрекетін шектейтін ағза функция-
ларының тұрақты бұзылуымен денсаулығының ақаулары бар көрсетілетін қызметті алушыларға 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін арқылы 1414, 8 800 080 7777. Бірыңғай байланыс орталығы 
өтініш беру жолымен Мемлекеттік корпорацияның қызметкері тұрғылықты жеріне барып 
жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары мына интернет-
ресурстарда:

Министрліктің: www.mid.gov.kz;
Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4с.kz жарияланған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинет», сондай-ақ мемлекеттік 

қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
анықтамалық қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің интернет-ресурсында: www. 
mid.gov.kz орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай 
байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777.

 «Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 1-қосымша

 нысан
 _______________________________
 _______________________________
 _______________________________

Өтініш
Өтініш берушінің аты:__________________________________________________________
                          (Жеке тұлғаның Т.А.Ə. (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы)
Мекенжайы:__________________________________________________________________
Телефоны:___________________________________________________________________
Тапсырыс беруші:______________________________________________________________
Жобалаушы, № ГСЛ, санаты:_____________________________________________________
Атауы
_____________________________________________________________________________
Жобаланатын объектінің атауы:__________________________________________________
Жобаланатын объектінің мекенжайы:______________________________________________

Сізден эскизді (эскиздік жобаны) келісуіңізді сұраймын

 Мыналар қоса беріледі:

 Эскиз (эскиздік жоба)
 Сəулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) (көшірмесі)
 Жеке куəлігі (көшірмесі)
 Сенім білдірілген өкілдің жеке куəлігі (көшірмесі)
 Сенімхат (көшірмесі)

Қабылдады ___________________
               қолы
күні: 20__ ж. «___» ____________
Тапсырды: _______________________
қолы

«Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 2-қосымша

нысан
_________________________________________
 (Тегі, аты, əкесінің аты (болса) (бұдан əрі – ТАƏ) 
 не көрсетілетін қызметті алушы ұйымның атауы) 
_________________________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы) 
 Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан Респуб-
ликасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының №__ 
бөлімі (мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік 
қызметті көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің атауын көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) _______________________________;
2) _______________________________;
3) ....
Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
 ТАƏ     (қолы)
(Мемлекеттік корпорация қызметкерінің)
Орындаушы: ТАƏ____________
Телефоны: _____________
Алдым: ТАƏ/ көрсетілетін қызметті алушының қолы
20__ жылғы «___» _________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15558 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 15-17-беттерде) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 14 шілде             №470             Астана қаласы 

«Авиациялық персонал куәлігі берілетін адамдарға 
қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация 
министрінің 2011 жылғы 13 маусымдағы № 362 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

 «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабы ның 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Авиациялық персонал куəлігі берілетін адамдарға қойылатын біліктілік талаптарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2011 жылғы 13 
маусымдағы № 362 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 7058 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2011 жылғы 10 тамызда № 251 (26672) 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

атауы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Авиация персоналының куəлігін алу үшін адамға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту 

туралы»;
1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Авиация персоналының куəлігін алу үшін адамға қойылатын 

біліктілік талаптары бекітілсін»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Авиациялық персонал куəлігі берілетін адамдарға 

қойылатын біліктілік талаптары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиация 

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 Республикасының 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 тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-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.

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

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

 Қазақстан Республикасының  Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 14 шілдедегі № 470 бұйрығына қосымша

Авиация персоналының куəлігін алу үшін адамдарға қойылатын
біліктілік талаптары

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Осы Авиация персоналының куəлігін алу үшін адамдарға қойылатын біліктілік талаптары 

(бұдан əрі – Біліктілік талаптары) «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану 
жəне авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
54-бабының 5-тармағына, Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (бұдан əрі – ИКАО) 
стандарттары мен ұсынылатын практикасына сəйкес (Халықаралық азаматтық авиация 
туралы конвенцияға «Авиация персоналына куəліктер беру» деген 1-қосымша) əзірленген.

2. Осы біліктілік талаптары мынадай авиация персоналына талаптарды белгілейді:
1) ұшу экипажының мүшелері:
аса жеңіл əуе кемесінің пилоты (планер, мотодельтаплан, автожир, еркін аэростат, 

дирижабль);
жеңіл əуе кемесінің пилоты (ұшақ);
жеке пилот (ұшақ, тікұшақ немесе көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемесі);
коммерциялық авиация пилоты (ұшақ, тікұшақ);
көпмүшелі экипаждың пилоты (ұшақ);
желілік пилот (ұшақ, тікұшақ);
2) пилоттардан басқа ұшу экипажының мүшелері:
штурман;
бортинженер (бортмеханик);
бортрадист;
3) басқа авиация персоналы:
əуе қозғалысына қызмет көрсету диспетчері (бұдан əрі – ƏҚД);
əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі маман (бұдан əрі – ƏК ТҚ маманы);
жеңіл жəне аса жеңіл авиацияға ƏҚ ТҚ маманы; 
ұшуларды қамтамасыз ету жөніндегі қызметкер/ұшу диспетчері;
авиация станциясының операторы (теңіз қондырғысында орналасқан).
3. Əуе кемелерінің экипажы мүшелерінің, ƏК ТҚ жөніндегі маманның, ƏҚД диспетчерінің, 

ұшуларды қамтамасыз ету жөніндегі маманның жəне авиация станциясы операторының 
функцияларын орындауды осы Біліктілік талаптарына жауап беретін жəне тиісті біліктілік 
белгілерімен қолданыстағы куəлігі бар адам жүзеге асырады. Осы Біліктілік талаптарына 
сəйкестікті растайтын құжаттары, олардың көшірмелері мен жазбалары бар авиация 
персоналының жеке істері азаматтық авиация ұйымдарында жəне азаматтық авиация 
саласындағы уəкілетті органда сақталады жəне авиация персоналы куəлігінің қолданылу 
əрекеті аяқталған сəттен бастап 5 жыл өткен соң уəкілетті органның мұрағатына заңдамада 
белгіленген тəртіппен тапсырылады.

4. Осы Біліктілік талаптарында пайдаланылатын негізгі анықтамалар мен терминдер:
1) авиациялық оқу орталығы (бұдан əрі – АОО) – авиация персоналын жəне мемлекеттік 

авиация инспекторларын даярлауды жүзеге асыратын заңды тұлға;
2) автожир – ауадан ауыр, ұшу кезінде авторотация режимінде еркін айналатын тірек 

бұранданың көтеру күшімен қалықтайтын əуе кемесі;
3) адамның мүмкіндіктері – авиация қызметінің қауіпсіздігіне жəне тиімділігіне əсер ететін 

адамның қабілеттері жəне оның қабілеттерінің шектері;
4) аспаптар бойынша жер үсті жаттығуының уақыты – уəкілетті орган бекіткен ұшуды 

имитациялаудың тренажерлік құрылғысында пилоттың аспаптар бойынша ұшуды жерде 
имитациялауды пысықтайтын уақыты;

5) аспаптар бойынша ұшу уақыты–пилоттың сыртқы бағдарларды пайдаланусыз тек 
аспаптар бойынша əуе кемесін ұшыру уақыты;

6) аспаптық уақыт – аспаптар бойынша ұшу уақыты немесе аспаптар бойынша жер үсті 
жаттығуының уақыты;

7) азаматтық авиация ұйымы (бұдан əрі – азаматтық АА ұйымы) – азаматтық авиация 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға;

8) авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету жəне оны жөндеу жөніндегі ұйым 
(бұдан əрі – АТҚжЖ) – авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету жəне (немесе) оны 
жөндеуді жүзеге асыратын жəне авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету жəне 
оны жөндеу жөніндегі ұйымның қолданыстағы сертификаты бар заңды тұлға немесе заңды 
тұлғаның құрылымдық бөлімшесі;

9) азаматтық авиация саласындағы уəкiлеттi орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) – əуе 
кеңiстiгiн пайдалану жəне азаматтық жəне эксперименттiк авиация қызметi саласында 
басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

10) əуе кемелерінің түрі – белгіленген негізгі сипаттамалардың негізінде əуе кемелерін 
саралау: 

ұшақ;
тікұшақ; 
көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемесі;
авиацияның аса жеңіл əуе кемесі (мотодельтаплан, автожир, планер, еркін аэростат, 

дирижабль);
11) əуе кемесі (бұдан əрі – ƏК) – жер бетiнен шағылысқан ауамен əрекеттесуді болғызбай, 

ауамен өзара əрекеттесу есебiнен атмосферада қалықтайтын кез келген аппарат;
12) əуе кемесінің командирі (бұдан əрі – ƏКК) – пайдаланушы немесе жалпы мақсаттағы 

авиация жағдайында, əуе кемесінің иесі командирдің міндеттерін орындауға жəне ұшуды 
қауіпсіз орындауға жауап беруге əуе кемесінің иесі тағайындаған пилот;

13) борттық электрондық жабдық – əуе кемесінің бортында пайдалануға арналған кез келген 
электрондық құрылғы, оның электрлік бөлігін қоса алғанда, оның ішінде радио жабдық, ұшуды 
автоматты басқару жүйесі жəне аспаптық жабдық;

14) бір пилотпен ұшулар үшін сертификатталған əуе кемесі – тіркеу мемлекетінің 
сертификаттау уақытында қабылдаған шешімі бойынша, ұшу экипажының ең аз құрамы, атап 
айтқанда бір пилот қауіпсіз пайдалана алатын əуе кемесінің типі;

15) біліктілік белгісі – куəлікте немесе оған қатысы бар құжатта жасалған ерекше 
жағдайларды, құқықтарды немесе осы куəлікке жататын шектеулерді көрсететін жазба;

16) біліктілік – алдын ала ұйғарым деңгейінде орындау үшін талап етілетін дағдылардың, 
білімдердің жəне міндеттердің үйлесімі;

17) бақылаудағы ƏКК – ƏКК бақылауымен ƏКК міндеттері мен функцияларын орындайтын 
екінші пилот. Бақылауда ƏКК ретінде ұшу пилоттың ұшу кітапшасында тіркеледі, нұсқаушының 
қолымен куəландырылады жəне ƏКК ретінде жалпы ұшуға есептеледі;

18) бекітілген бағдарлама бойынша даярлық – бақылаумен жəне Уағдаласатын мемлекет 
бекіткен арнайы бағдарлама бойынша жүзеге асырылатын даярлық;

19) дирижабль – күш қондырғысы əрекетке келтіретін ауадан жеңіл əуе кемесі;
20) еркін аэростат – ауадан жеңіл, ұшу үшін қабығындағы газдың немесе қоршаған 

ауаның тығыздығынан аз тығыздықтағы қыздырылған ауаның көтеру күшін пайдаланатын 
ұшу аппараты;

21) екінші пилот – ұшу даярлығынан өту мақсатында əуе кемесінің бортындағы пилотты 
ескермегенде, əуе кемесі командирінің функцияларынан басқа, пилоттың кез келген 
функциясын орындайтын куəлігі бар пилот;

22) емтихан қабылдаушы (емтихан тапсыратын немесе аттестатталатын маман) – тиісті 
білік тілігі бар, Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласындағы авиация персо-
на лының куəлігін алу үшін кандидаттарға жəне оның иелеріне қатысты нақты бағалауды 
(тексеруді, тестілеуді) жүргізуге уəкілетті жəне тағайындалған жеке тұлға;

23) көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемесі-ауадан ауыр, тік ұшып көтерілуді, тік 
қонуды жəне негізінен осы ұшу режимдерінде көтеру күшін жасау үшін пайдаланылатын 
қанатты механизациялау қозғалтқышы немесе қозғалтқыш тартымы, сондай-ақ көлденең 
ұшуды орындау кезінде көтеру күшін жасайтын айналмайтын аэродинамикалық беткі қабаттар 
қамтамасыз ететін аз жылдамдықта ұшуды орындайтын əуе кемесі;

24) куəлігінде біліктілік белгісі бар ƏКҚ диспетчері – куəлігі жəне ол жүзеге асыратын 
құқықтарға сəйкес қолданыстағы біліктілік белгілері бар ƏКҚ диспетчері;

25) коммерциялық əуе тасымалы – жолаушыларды, жүктер немесе почта жөнелтілімдерін 
ақысын төлеу немесе жалдау бойынша тасымалдау үшін əуе кемелерінің ұшуы; 

26) қатерлер факторларын бақылау – қатерлерді табу жəне қатерлердің зардаптарын 
азайтатын немесе жоятын жəне қатерлердің немесе қолайсыз жағдайлардың ықтималдылығын 
төмендететін қарсы шаралардың көмегімен оларға ден қою процесі;

27) қателіктерді бақылау – қателіктерді табу жəне қателіктердің зардаптарын азайтатын 
немесе жоятын жəне қателер мен қолайсыз жағдайлардың ықтималдылығын төмендететін 
қарсы шаралардың көмегімен оларға ден қою процесі;

28) қателік – АА ұйымының немесе пайдалану персоналының осы мүшесінің ниеттерінен 
немесе болжамдарынан кері шегінуіне əкелетін эксплуатация персоналы мүшесінің əрекеті 
немесе əрекетсіздігі;

29) қатер – эксплуатациялық персонал мүшелерінің құзыреті саласынан тыс болатын, 
пайдаланудың күрделілігін арттыратын жəне қауіпсіздіктің рұқсат етілген деңгейін ұстап тұру 
үшін басқарылуы қажет оқиғалар немесе қателіктер;

30) медициналық қорытынды – денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығына қойылатын 
талаптарға оның иесінің сəйкестігін растайтын құжат;

31) мотодельтаплан – икемді қанаты бар жəне теңгерулі басқаралатын моторлы аса 
жеңіл əуе кемесі;

32) нұсқаушы – өзінің біліктілігіне сəйкес авиация персоналын кəсіби дарялауды жəне 
дағдыларын тестілеуді тікелей жүзеге асыратын тұлға;

33) нұсқаушымен ұшу – тиісті куəлігі бар нұсқаушы пилотпен бірге əуе кемесінің бортында 
ұшу даярлығынан уақыт ішінде өтетін қандай да бір тұлғаның ұшу уақыты;

34) өз бетінше ұшу – студент - пилот əуе кемесінің бортында жалғыз адам болып табы-
латын уақыт;

35) пайдалану үшін екінші пилот талап етілетін əуе кемесі – типтің сертификатында немесе 
пайдаланушының сертификатында белгіленгендей, оны пайдалану үшін екінші пилот талап 
етілетін əуе кемесінің типі;

36) пилоттың басқаруы – ұшу уақыты ішінде əуе кемесін басқару органдарымен манипу-
ляция жасау;

37) планер – ауадан ауыр, көтеру күші негізінен осы ұшу жағдайларында қозғалмаған 
күйінде қалатын үстіңгі беттердегі аэродинамикалық реакциялар есебінен қалыптасатын күш 
қондырғысы арқылы қозғалысқа келтірілетін əуе кемесі;

38) тікұшақ – ауадан ауыр, ұшу кезінде негізінен шамамен тікқалыпта болатын осьтердің 
айналасындағы күш қондырғысы арқылы айналатын бір немесе бірнеше тірек бұрандамен 
ауа реакциясының есебінен қалықтайтын əуе кемесі;

39) түн – кешкі азаматтық ымырттың аяқталу жəне таңертеңгі азаматтық ымырттың 
басталуы арасындағы уақыт кезеңі; 

40) ұшу уақыты: 
ұшақтар, автожирлер, мотодельтапландар жəне көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе 

кемелері үшін – ұшып көтерілу мақсатында əуе кемелерінің қозғалысы басталған сəттен бастап 
ұшу аяқталғанға дейін оның тоқтаған сəтіне дейінгі жалпы уақыт;

тікұшақтар үшін – ұшып көтерілу мақсатында тірек бұрандалар қалақтарының айналуы 
басталған сəттен бастап ұшу жəне тірек қалақшалардың айналуы тоқтағаннан кейін тікұшақтың 
толық тоқтаған сəтіне дейінгі уақыт;

дирижабльдер үшін – ұшып көтерілу мақсатында дирижабль мачтадан босатылған сəттен 
бастап ұшу аяқталғаннан кейін дирижабль түпкілікті тоқтаған жəне мачтаға бекітілген сəтке 
дейінгі жалпы уақыт;

планерлер үшін – ұшып көтерілу процесінде планер жер үстімен екпін алуды бастаған 
сəттен бастап ұшу аяқталғанан кейін планердің тоқтаған сəтіне дейінгі буксирмен немесе 
буксирсіз ұшудың жалпы уақыты;

аэростаттар үшін – ұшып көтерілу мақсатында гондола жерден көтерілген сəттен бастап 
ұшу аяқталғанна кейін ол түпкілікті тоқтаған сəтке дейінгі жалпы уақыт;

41) ұшу шеберлігі – ұшудың мақсаттарына қол жеткізу үшін білімдерді, дағдыларды жəне 
машықтарды пайдалана отырпы, ƏК басқару бойынша ұдайы дұрыс шешімдер қабылдау 
жəне жүзеге асыру;

42) ұшу жоспары – əуе қозғалысына қызмет көрсету органдарына ұсынылатын əуе кемесінің 
белгіленген ұшуы немесе ұшуының бір бөлігі туралы белгілі бір мəліметтер;

43) ұшақ – ауадан ауыр, ұшу кезіндегі көтеру күші негізінен осы ұшу жағдайларында 
қозғалмаған күйінде қалатын үстіңгі беттердегі аэродинамикалық реакциялар есебінен 
қалыптасатын күш қондырғысы арқылы қозғалысқа келтірілетін əуе кемесі;

44) ұшу кезіндегі ахуал:
күрделі – ƏК экипажына елеулі жоғары психофизиологиялық жүктемемен немесе 

тұрақтылықтың, басқарушылықтың, ұшу сипаттамаларының нашарлауымен немесе ұшудың 
бір немесе бірнеше параметрлерінің пайдалану шектеулерінен шығуымен сипатталатын, 
бірақ ұшудың шекті шектеулеріне не есептік жағдайларына қол жеткізуінсіз ерекше ахуал;

ерекше – туындауы қолайсыз факторлардың əсерімен немесе ұшулардың қауіпсіздік 
деңгейін төмендетуге əкелетін ұшулардың кез келген сатысындағы олардың үйлесуімен 
байланысты авиациялық оқиға;

авариялық – ƏК экипажына елеулі жоғары психофизиологиялық жүктемемен, ұшу 
сипаттамаларының, тұрақтылықтың, басқарушылықтың нашарлауымен жəне ұшудың шекті 
шектеулеріне жəне есептік жағдайларына жетуге (арттыруға) əкелетін ерекше ахуал;

45) ұшуды имитациялаудың тренажерлік құрылғысы (бұдан əрі - тренажер) – олардың 
көмегімен жерде ұшу жағдайлары имитацияланатын құрылығылардың үш түрінің кез келгені:

ұшу тренажері, ол механикалық, электрлік, электрондық жəне басқарудың басқа да борттық 
жүйелерінің шынайы функцияларын имитациялауға мүмкіндік беретін белгілі бір əуе кемесі 
экипажының кабинасын, ұшу экипажының мүшелері үшін əдеттегі жағдайды жəне ƏК осы 
типінің ұшу сипаттамаларын дəл елестетуді қамтамасыз етеді;

рəсімдік тренажер, ол экипаждың кабинасындағы жағдайды шынайы елестетуді қамтамасыз 
етеді жəне аспаптардың көрсетулерін, механикалық, электрлік, электрондық жəне басқа да 
борттық жүйелерінің қарапайым функцияларын, сондай-ақ белгілі бір сыныптық ƏК ұшу - 
техникалық сипаттамаларын имитациялайды;

аспаптар бойынша ұшуға базалық даярлық тренажері, ол тиісті аспаптармен жабдықталған 
жəне аспаптар бойынша ƏК ұшу уақытындағы жағдайға ұқсас экипаждың кабинасындағы 
жағдайды имитациялайды; 

46) ұшу экипажының мүшесі – қызметтік ұшу уақытының ішінде əуе кемесін басқарумен 
байланысты міндеттер жүктелген авиациялық персоналдың куəлігі бар тұлға.

2-тарау. Аса жеңіл əуе кемесінің пилотына қойылатын біліктілік талаптары (планер, 
мотодельтаплан, автожир, еркін аэростат, дирижабль)

1-параграф. Мотодельтапланда, автожирде, планерде, еркін аэростатта жəне 
дирижабльде аса жеңіл əуе кемесінің пилотына жалпы біліктілік талаптары 

5. Аса жеңіл əуе кемесі - мотодельтапланның, автожирдің, планердің, беркін аэростаттың 
жəне дирижабльдің пилоты куəлігін алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады:

1) жасы –17 жастан жоғары;
2) жеңіл жəне аса жеңіл авиация класына жарамды медициналық қорытынды;
3) Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникациялар министрінің 2013 жылғы 28 

қыркүйектегі № 764 бұйрығымен бекітілген Ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын 
авиация персоналын кəсіптік даярлаудың үлгі бағдарламаларына (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8785 болып тіркелген) сəйкес 
əзірленген 100 сағаттан кем емес көлемде сертификатталған АОО-да теориялық даярлық 
курсынан өту жəне мынадай салаларда теориялық білім деңгейін көрсету:

аса жеңіл əуе кемесінің пилоты куəлігінің иесіне қатысты қағидалар мен ережелер, ұшу 
қағидалары, тиісті практика жəне əуе қозғалысына қызмет көрсету қағидалары;

аса жеңіл əуе кемесі пилотының ұшуларды орындауына қатысты халықаралық əуе заңна-
масының жəне Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі 
туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының негіздері; 

күштік қондырғыларды, жүйелерді жəне аспаптық жабдықты пайдалану жəне олардың 
жұмыс қағидаттары;

пайдаланудағы шектеулер; 
ұшуды пайдалану жөніндегі нұсқаудан немесе осы ақпаратты қамтитын басқа құжаттан 

тиісті пайдалану деректері;
бос аэростаттармен дирижабльдер үшін – пайдаланылатын газдардың физикалық 

сипаттамалары мен практикалық қолданылуы, газды қондырғыларды, жүйелерді жəне аспаптық 
жабдықты пайдалану жəне олардың жұмыс істеу қағидаттары;

жүктеменің жəне массаның таралуының ұшу сипаттамаларына əсері, массаны жəне 
орталықтандыруды есептеу;

ұшып көтерілу, қону жəне пайдалану құжаттамасында келтірілген басқа да ұшу-техникалық 
сипаттамаларды пайдалану жəне практикалық қолдану;

визуалдық ұшу қағидалары (бұдан əрі - ВҰҚ) бойынша ұшуларды орындау кезінде бағдар 
бойынша ұшу алдындағы даярлық жəне ұшуды жоспарлау, ƏҚО ұшу жоспарларын дайындауы 
жəне толтыруы, əуе қозғалысына қызмет көрсетудің тиісті қағидалары, орналасқан жері 
туралы жеткізу тəртібі, биіктікті өлшегішті орнату тəртібі, қарқынды қозғалысты аудандарда 
ұшуларды орындау;

орналасқан жері туралы жеткізу, əуе қозғалысы қарқынды аудандарда ұшуларды орындау 
тəртібі;

əуе қозғалысын ұйымдастыру;
қатерлер мен қателіктер факторларын бақылау қағидаттарын қоса алғанда, адамның 

мүмкіндіктері;
авиация метеорологиясының негіздерін жəне метеорологиялық ақпаратты алу жəне 

пайдалану, биіктікті өлшеу қағидаларын қолдану, қауіпті метеорологиялық жағдайлар;
қауіпті метео жағдайларды анықтау əдістері;
бос аэростат жəне дирижабль үшін – негізгі метеорологиялық құбылыстар жəне аэро-

синоптиктік процестер, аэростат пен дирижабльдік ұшуларды орындауына метеорология лық 
элементтердің əсері;

планер үшін – жоғары көтерілетін жəне төмен түсетін термикалық жəне таулық толқынды 
ағындарда қалықтау жағдайлары, бағдар бойынша қалықтап ұшу жəне бұлттар тізбегін 
пайдалану, бағдардың бағытымен сəйкес келмейтін жоғары көтерілетін ағындарды пайдалану, 
метеожағдайлармен байланысты қауіпті ахуалдар жəне бұл реттегі пилоттың іс-əрекеттері;

аэронавигацияның практикалық аспектілері жəне жолды санау əдістері, аэронавигациялық 
карталарды пайдалану;

аэронавигациялық құжаттаманы, авиациялық кодтарды жəне қысқартуларды пайдалану;
пайдалану жағдайында қатер жəне қателіктер факторларын бақылау əдістерін қолдану; 
биіктік өлшегішті орнату тəртібі;
аэронавигациялық құжаттаманы пайдалану: аэронавигациялық ақпарат жинағы, аэро-

навига циялық жағдайдағы елеулі өзгерістер, авиациялық кодтар мен қысқартулар;
тиісті сақтық шаралары жəне қауіпті метеожағдайларды, ƏК-ден жол ізіндегі турбуленттілікті 

жəне ұшу үшін қауіпті басқа да құбылыстарды айналып өту мақсатында алдын ала 
қабылданатын іс-əрекеттер;

авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер тəртібі жəне пайдаланылатын сигналдар, əдістер жəне 
соқтығысуларды болдырмау шаралары;

бос аэростат пен дирижабль үшін – газдың сыртқа шығуынан жылдам төмен түсу режимін 
тану жəне одан шығу; 

визуалдық метеорологиялық жағдайларда ұшу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
қағидалары;

ұшудың негіздері мен қағидаттары;
байланысты жүргізу қағидалары жəне ƏКП бойынша ұшуларда қолданылатын фразеология, 

байланыс істен шыққан кездегі іс-əрекеттер;
аса жеңіл əуе кемесіне ұшудың алдында жəне ұшудан кейін техникалық қызмет көрсету 

рəсімдері, жедел жəне мерзімдік қызмет көрсету, жөндеу, техникалық құжаттаманы жүргізу;
авиациялық жанар - жағармай материалдарының, пайдалануда қолданылатын арнайы 

сұйықтықтар мен газдардың негізгі түрлері;
4) мынадай салалардағы пайдалану тəжірибесі:
ƏК жинау жəне қарауды қоса алғанда ұшу алдындағы даярлық;
əуе жылдамдығының тиісті шектеулерін, авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер тəртібін 

жəне пайдаланылатын сигналдарды қоса алғанда, старттың пайдаланылатын əдісі кезінде 
қолданылатын техникалық тəсілдер мен қағидалар;

қозғалыс сызбалары бойынша ұшу, соқтығысуларды болдырмау үшін қолданылатын 
əдістер мен шаралар;

сыртқы визуалдық бағдарлардың көмегімен планерді басқару;
ұшу режимдерінің пайдалану диапазонында ұшу;
бастапқы жəне дамыған бірігуді тану жəне одан жəне бұранда бойынша күрт төмендеуден 

шығу;
қалыпты жағдайларда жəне бүйірлік жел жағдайларында ұшып кету, қонуға кіру жəне қону;
визуалдық бағдарлардың жəне жолды есептеу əдістерінің көмегімен бағдар бойынша ұшу;
авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер тəртібі.
2-параграф. Аса жеңіл əуе кемесі мотодельтаплан пилотының біліктілік белгісін 

енгузі кезінде қойылатын біліктілік талаптары
6. «Мотодельтоплан» ƏК түрі туралы біліктілік белгісі бар əуе кемесі пилотының куəлігін 

алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады:
1) 20 сағаттан кем емес ұшу, оның ішінде:
10 сағат нұсқаушымен бірге мотодельтапланда, онда дербес ұшуларға даярлық 

тексерілетін болады, олардың ішінде 3, 15, 30 жəне 50 метр биіктіктерде кемінде 25 ұшу жəне 
дроссельденген қозғалтқышпен 40 қону;

өте аз əуе жылдамдықтарында ұшу 1 сағат, ауытқудың, қанатты жинауды ескертудің 
бастапқы жəне дамыған сатыларында тану жəне шығару;

6 сағат дербес ұшу, олардың ішінде кемінде 40 километр (одан əрі - км) қашықтықта 
бағыттар бойынша кемінде 2 сағат дербес ұшулар;

2) мотодельтапланның пилоты ретінде мынадай салалардағы пайдалану тəжірибесі:
мотодельтапланды жинау жəне қарауды қоса алғанда, ұшу алдындағы даярлық;
қатерлер мен қателіктер факторларын тану, талдау жəне бақылау;
ұшуда ахуалды бағалаудың жəне жақсы ұшу дағдыларын білудің негізінде, күрделі, ерекше 

жəне авариялық жағдайлар туындаған кезде қалыпты ұшуда ұшу қауіпсіздігінің қолайлы 
деңгейін қамтамасыз ете отырып, дұрыс шешімдер қабылдау;

əуе жылдамдығының шектеулерін, авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер тəртібін сақтау; 
қозғалыс сызбалары бойынша ұшуларды орындау, соқтығысуларды болдырмау үшін 

қолданылатын əдістер мен шаралар;
сыртқы визуалдық бағдарлардың көмегімен бағдар бойынша мотодельтапланды басқару;
ұшу режимдерінің пайдалану диапазонында ұшуларды орындау;
бастапқы жəне дамыған ауытқуды тану жəне одан, қанатты жинаудан жəне ұшудың басқа 

да қауіпті режимдерінен шығу;
ұшудың қауіпті режимдеріне шығуды болдырмау;
түрлі жағдайларда ұшып көтерілу жəне қону (бүйір желдері, дроссельденген қозғалтқышпен, 

шектеулі ұшып көтерілу-қону жолағы);
визуальдық бағдарлар мен жолды есептеу əдістерінің көмегімен бағдар бойынша 

ұшуларды орындау;
авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер тəртібі;
ең төменгі жəне ең жоғары күрделі əуе жылдамдықтарында ұшу, қанаттың ауытқуын тану 

жəне бастапқы жəне дамыған сатыларынан шығару;
3) сертификатталған АОО-да тиісті даярлықтан өтіп, авиациялық жұмыстарды орындаудың 

алдында қосымша кемінде 50 сағат дербес ұшуының болуы.
7. Аса жеңіл əуе кемесінің пилоты мотодельтапланда ұшуларға рұқсаты бар мотодель-

тапланға жедел жəне кезеңдік қызмет көрсетуді орындай отырып, мотодельтапланның кез 
келген үлгісінде пилоттың функцияларын орындайды.

3-параграф. Аса жеңіл əуе кемесі автожирде пилоттың біліктілік белгілерін енгізу 
кезінде қойылатын біліктілік талаптары

8. «Автожир» ƏК түрі туралы біліктілік белгісі бар аса жеңіл əуе кемесі пилотының куəлігін 
алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады:

1) автожирде ұшу даярлығының барысында кемінде 25 сағат ұшу, оның ішінде:
15 сағат автожирде нұсқаушымен бірге, онда дербес ұшуларға даярлықты тексеру 

жүргізілетін болады, олардың ішінде кемінде дроссельденген қозғалтқышпен 10 қону;
өте аз əуе жылдамдықтарында 1 сағат ұшу, ротор айналымының баяулаудың бастапқы 

жəне дамыған сатыларында тану жəне шығару;
ұзындығы 100 км кем емес бағдар бойынша ұшып шығу аэродромынан ерекшеленетін 

басқа аэродромда толық тоқтағанға дейін бір қонумен 2 сағат ұшу;
6 сағат дербес ұшу, олардың ішінде кемінде 3 сағат бағдарлар бойынша дербес ұшу, 

оның ішінде 1 ұшу ұзындығы 100 км кем емес бағдар бойынша ұшып шығу аэродромы болып 
табылмайтын басқа аэродромда толық тоқтағанға дейін бір қонумен ұшу;

2) мынадай салаларда автожирде жеңіл əуе кемесінің пилоты ретінде пайдалану тəжірибесі:
автожирді жинауды жəне қарауды қоса алғанда, ұшу алдындағы даярлық;
қатерлер мен қателіктерді тану, талдау жəне бақылау;
ұшуда ахуалды бағалаудың жəне жақсы ұшу дағдыларын білудің негізінде, күрделі, ерекше 

жəне авариялық жағдайлар туындаған кезде қалыпты ұшуда ұшу қауіпсіздігінің қолайлы 
деңгейін қамтамасыз ете отырып, дұрыс шешімдер қабылдау;

əуе жылдамдығының шектеулерін, авариялық жағдайдағы іс-əрекетер тəртібін сақтау; 
қозғалыс сызбалары бойынша ұшуларды орындау, соқтығысуларды болдырмау үшін 

қолданылатын əдістер мен шаралар;
сыртқы визуалдық бағдарлардың көмегімен бағдар бойынша ƏК басқару;
ұшу режимдерінің пайдалану диапазонында ұшуларды орындау;
бастапқы жəне дамыған ауытқуды тану жəне одан, қанатты жинаудан жəне ұшудың басқа 

да қауіпті режимдерінен шығу;
ұшудың қауіпті режимдеріне шығуды болдырмау;
түрлі жағдайларда ұшып көтерілу жəне қону (бүйір желдері, дроссельденген қозғалтқышпен, 

шектеулі ұшып көтерілу-қону жолағы);
визуальдық бағдарлар мен жолды есептеу əдістерінің көмегімен бағдар бойынша 

ұшуларды орындау;
авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер тəртібі;
ең төменгі жəне ең жоғары күрделі əуе жылдамдықтарында ұшу, ротор айналымының 

баяулауының бастапқы жəне дамыған сатыларын тану жəне шығару;
9. Автожирде аса жеңіл кеменің пилоты автожирде ұшуларға рұқсаты бар автожирге жедел 

жəне кезеңдік қызмет көрсетуді орындай отырып, автожирдің кез келген үлгісінде пилоттың 
функцияларын орындайды.

4-параграф. Аса жеңіл əуе кемесі планерде пилоттың біліктілік белгілерін енгізу 
кезінде қойылатын біліктілік талаптары

10. «Планер» ƏК түрі туралы біліктілік белгісі бар аса жеңіл əуе кемесі пилотының куəлігін 
алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады:

1) планерде ұшу даярлығында кемінде 15 сағат ұшу, оның ішінде:
10 сағат планерде нұсқаушымен бірге, онда дербес ұшуларға əзірлікті тексеру жүргізілетін 

болады;
планердің пилоты ретінде кемінде 6 сағат ұшу;
2 сағат дербес ұшу;
45 старт жəне қону;
ұзындығы кемінде 50 км бағдар бойынша 1 дербес ұшу немесе қашықтығы кемінде 100 км 

бағдар бойынша нұсқаушымен 1 ұшу; 
2) мотопланерлер үшін – қосымша кемінде 6 сағат, ұшу нұсқаушысымен бірге 4 сағатта 

қоса алғанда, оның ішінде бір ұшу бағдар бойынша жəне 1 дербес ұшу ұзындығы кемінде 150 
км бағдар бойынша басқа аэродромда толық тоқтағанға дейін;

3) пайдалану тəжірибесі, планерде аса жеңіл əуе кемесінің пилоты ретінде мынадай 
салаларда:

қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
планердің шектеулері шегінде оны басқару;
барлық маневрлерді біртіндеп жəне дəл орындау;
дұрыс шешімдер қабылдау жəне ұшуда бақылауды білікті жүзеге асыру;
аэронавигация саласында білімдерді қолдану;
планерді басқаруды ұдайы ұшудың немесе маневрдің сызбасын табысты орындауды 

қамтамасыз ететіндей етіп жүзеге асыру;
11. Планерде аса жеңіл əуе кемесінің пилотында егер пайдаланылатын старт əдісін 

қолдану тəжірибесі бар болса, кез келген планердің командирінің фукцияларын орындайды.
5-параграф. Жеңіл əуе кемесі бос аэростатта пилоттың біліктілік белгілерін енгізу 

кезінде қойылатын біліктілік талаптары
12. «Бос аэростат» ƏК түрі туралы біліктілік белгісі бар аса жеңіл əуе кемесінің пилоты 

куəлігін алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады: 
1) бос аэростаттарда ұшу даярлығының кемінде 16 сағат ұшу, оның ішінде: 
12 сағат нұсқаушымен бірге ұшу;
10 толықтыру жəне 20 старт пен қону;
Ең аз уақыты 30 минуттан кем емес дербес бақыланатын ұшу;
2) пайдалану тəжірибесі, бос аэростат жеңіл əуе кемесінің пилоты ретінде мынадай 

салаларда:
қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
бос аэростаттың шектеулері шегінде оны басқару;
барлық маневрлерді біртіндеп жəне дəл орындау;
дұрыс шешімдер қабылдау жəне ұшуда бақылауды білікті жүзеге асыру;
аэронавигация саласында білімдерді қолдану;
бос аэростатты басқаруды ұдайы ұшудың немесе маневрдің сызбасын табысты орындауды 

қамтамасыз ететіндей етіп жүзеге асыру.
13. Бос аэростатта аса жеңіл əуе кемесінің пилотында егер тиісінше ыстық ауа немесе 

газ пайда ланылатын аэростаттарда ұшу тəжірибесі бар болса, кез келген бос аэростаттың 
командирінің фукцияларын жүзеге асырады.

6-параграф. Аса жеңіл əуе кемесі дирижабльде пилоттың біліктілік белгілерін енгізу 
кезінде қойылатын біліктілік талаптары

14. «Дирижабль» ƏК түрі туралы біліктілік белгісі бар аса жеңіл əуе кемесінің пилоты куəлігін 
алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады:

1) дирижабльдерде пилот ретінде кемінде 25 сағат ұшу, оның ішінде:
Жалпы ұзындығы кемінде 45 км бағдар бойынша ұшуды қоса алғанда, дирижабльде бағдар 

бойынша 3 сағат жаттығу ұшуы;
əрбір қонудың алдында аэродром аймағында қозғалыстың белгіленген сызбасы бойынша 

ұшудың орындауды қоса алғанда, аэродромда толық тоқтағанға дейін 5 ұшып көтерілуді жəне 
5 қонуды орындау;

аспаптар бойынша 3 сағат ұшу;
ƏКК бақылауымен ƏКК функциясын орындаушы пилот ретінде 5 сағат ұшу;
2) пайдалану тəжірибесі, мынадай салаларда:
қатер мен қателіктер факторларын тану жəне бақылау;
дирижабльдердің массасын жəне орталықтануын есептеуді, қарауды жəне қызмет көрсетуді 

қоса алғанда ұшу алдындағы даярлық
жерүсті бағдарлары бойынша маневрлерді орындау;
қозғалыс сызбалары бойынша əуеайлақтық қозғалыс жəне ұшулар, соқтығысуларды 

болдырмаумен байланысты қағидалар мен сақтық шаралары;
тиісті шектеулерді қоса алғанда, ұшып көтерілуді орындаудың əдістері мен рəсімдері, 

авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер тəртібі жəне пайдаланылатын сигналдар;
сыртқы визуалды бағдарлар бойынша дирижабльді басқару;
ұшып көтерілу, қонулар жəне екінші айналымға кету;
ең жоғары режимде ұшып көтерілу техникасы (кедергілерді ұшып өтуді ескере отырып);
көлденең жазықтықта 1800 бұрылуды орындауды қоса алғанда, тек аспаптар бойынша ұшу;
навигация, визуалдық бағдарлардың, жолды есептеудің жəне радионавигациялық 

құралдардың көмегімен бағыт бойынша ұшу;
дирижабль жабдығының істен шығуын имитациялауды қоса алғанда, авариялық жағдайдағы 

іс-əрекеттер тəртібі (сыртқа ағып кетуді тану);
байланыс жүргізу тəртібі жəне фразеология.

3-тарау. Жеңіл əуе кемесінің пилотына біліктілік талаптары (ұшақ)
15. Ұшақта жеңіл əуе кемесінің пилоты куəлігін алуға кандидатқа мынадай біліктілік 

талаптары қойылады:
1) ең төменгі жас –17 жастан жоғары;
2) жеңіл жəне аса жеңіл авиация класына жарамды медициналық қорытынды;
3) сертификатталған АОО-да кемінде 100 сағат көлемінде Үлгі бағдарламаларға сəйкес 

əзірленген теориялық даярлық курсынан өту жəне мына салаларда теориялық білімдерінің 
деңгейін көрсету:

жеңіл əуе кемесінің пилоты куəлігінің иесіне қатысты қағидалар мен ережелер, ұшу 
қағидалары, тиісті практика жəне əуе қозғалысына қызмет көрсету қағидалары;

аса жеңіл əуе кемесі пилотының ұшуларды орындауына қатысты халықаралық əуе 
заңнамасының жəне Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация 
қызметі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының негіздері; 

күштік қондырғыларды, жүйелерді жəне аспаптық жабдықты пайдалану жəне олардың 
жұмыс қағидаттары;

пайдаланудағы шектеулер; 
ұшуды пайдалану жөніндегі нұсқаудан немесе осы ақпаратты қамтитын басқа құжаттан 

тиісті пайдалану деректері;
жүктеменің жəне массаның таралуының ұшу сипаттамаларына əсері, массаны жəне 

орталықтандыруды есептеу;
ұшып көтерілу, қону жəне пайдалану құжаттамасында келтірілген басқа да ұшу-техникалық 

сипаттамаларды пайдалану жəне практикалық қолдану;
ВҰҚ бойынша ұшуларды орындау кезінде бағдар бойынша ұшу алдындағы даярлық жəне 

ұшуды жоспарлау, ƏҚО ұшу жоспарларын дайындауы жəне толтыруы, ƏҚҚ тиісті қағидалары, 
орналасқан жері туралы жеткізу тəртібі, биіктік өлшегішті орнату тəртібі, қарқынды қозғалысты 
аудандарда ұшуларды орындау;

орналасқан жері туралы жеткізу, əуе қозғалысы қарқынды аудандарда ұшуларды орындау 
тəртібі

əуе қозғалысын ұйымдастыру;
қатерлер мен қателіктер факторларын бақылау қағидаттарын қоса алғанда, адамның 

мүмкіндіктері;
авиация метеорологиясының негіздерін жəне метеорологиялық ақпаратты алу жəне 

пайдалану, биіктікті өлшеу қағидаларын қолдану, қауіпті метеорологиялық жағдайлар;
қауіпті метеожағдайларды анықтау əдістері;
аэронавигацияның практикалық аспектілеріжəнежолдысанау əдістері, аэронавигациялық 

карталарды пайдалану;
аэронавигациялық құжаттаманы, авиациялық кодтарды жəне қысқартуларды пайдалану;
пайдалану жағдайында қатер жəне қателіктер факторларын бақылау əдістерін қолдану; 
биіктік өлшегішті орнату тəртібі;
аэронавигациялық құжаттаманы пайдалану: аэронавигациялық ақпарат жинағы, 

аэронавигациялық жағдайдағы елеулі өзгерістер, авиациялық кодтар мен қысқартулар;
тиісті сақтық шаралары жəне қауіпті метеожағдайларды, ƏК-ден жол ізіндегі турбуленттілікті 

жəне ұшу үшін қауіпті басқа да құбылыстарды айналып өту мақсатында алдын ала 
қабылданатын іс-əрекеттер;

авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер тəртібі жəне пайдаланылатын сигналдар, əдістер жəне 
соқтығысуларды болдырмау шаралары;

авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер тəртібі жəне пайдаланылатын сигналдар, соқтығыс-
тарды болдырмаудың əдістері мен шаралары;

визуалдық метеорологиялық жағдайларда ұшу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
қағидалары;

ұшудың негіздері мен қағидаттары;
байланыс істен шыққан кездегі байланысты жүргізу қағидалары жəне ƏКП бойынша 

ұшуларда қолданылатын фразеология, байланыс істен шыққан кездегі іс-əрекеттер;
аса жеңіл əуе кемесіне ұшудың алдында жəне ұшудан кейін техникалық қызмет көрсету 

рəсімдері, жедел жəне мерзімдік қызмет көрсету, жөндеу, техникалық құжаттаманы жүргізу;
авиациялық жанар-жағармай материалдарының, пайдалануда қолданылатын арнайы 

сұйықтықтар мен газдардың негізгі түрлері.
4) ұшақтарда ұшу даярлығының кемінде 40 сағат ұшу, оның ішінде ұшақта нұсқаушымен 

25 сағат болу, онда дербес ұшуларға əзірлікке тексеру жүргізілетін болады;
тиісті аспаптармен жабдықталған ұшақта көлденең беттерде бұрылуды орындауды қоса 

алғанда, аспаптар бойынша 180º 1,5 сағат;
өте аз əуе жылдамдықтарында 1,5 сағат ұшу, ауытқудың, штопорға түсуді ескертудің бас-

тапқы жəне дамыған сатыларында тану жəне шығару;
бағдарлар бойынша 2 ұшу, оның ішінде бір ұшу ұзындығы кемінде 270 км бағдар бойынша 

ұшып көтерілу аэродромы болып табылмайтын 2 түрлі аэродромда толық тоқтағанға дейін 
қонулармен;

5) кемінде 10 сағат дербес ұшу, олардың ішінде: 
5 сағат шеңбер бойынша жəне аймаққа;
2 ұшу бағдарлар бойынша, оның ішінде 1 (бір) ұшу ұзындығы кемінде 270 км бағдар 

бойынша ұшу ұшып көтерілу аэродромы болып табылмайтын 2 түрлі аэродромда толық 
тоқтағанға дейін қонулармен;

6) пайдалану тəжірибесі, мынадай салаларда:
қатер мен қателік факторларын тану, талдау жəне бақылау;
ƏК сипаттамаларының шектеулері шегінде оны басқару;
көлденең жазықтықта 1800 бұрылуды орындауды қоса алғанда, аспаптар бойынша ƏК 

басқару;
барлық маневрлерді біртіндеп жəне дəл орындау;
дұрыс шешімдер қабылдау жəне ұшуда бақылауды білікті жүзеге асыру;
аэронавигация саласында білімдерді қолдану;
ƏК басқаруды ұдайы ұшудың немесе маневрдің сызбасын дəл орындауды қамтамасыз 

ететіндей етіп жүзеге асыру.
16. Ұшақта жеңіл əуе кемесінің пилоты жеңіл немесе аса жеңіл ұшақтарда ұшуларға рұқсаты 

бар жеңіл немесе аса жеңіл ұшаққа жедел қызмет көрсетуді орындай отырып, кез келген жеңіл 
жəне аса жеңіл ұшақтың командирі функцияларын жүзеге асырады.

4-тарау. Жеке пилотқа қойылатын біліктілік талаптары
1-параграф. Ұшақтың, тікұшақтың немесе көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе 

кемесінің жеке пилотына қойылатын жалпы біліктілік талаптары
17. Ұшақта, тікұшақта немесе көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемесінде жеке пилоттың 

куəлігін алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады:
1) жасы –17 жастан жоғары;
2) 2 класты жарамды медициналық қорытынды;
3) сертификатталған АОО-да кемінде 100 сағат көлемінде Үлгі бағдарламаларға сəйкес 

əзірленген теориялық курстан өту жəне мына салаларда теориялық білімдерінің деңгейін 
көрсету:

жеке пилот куəлігінің иесіне қатысты қағидалар мен ережелер, ұшу қағидалары, биіктік 
өлшегішті орнату тəртібі, тиісті практика жəне əуе қозғалысына қызмет көрсету қағидалары;

жеке пилоттың ұшуларды орындауына қатысты халықаралық əуе заңнамасының жəне 
Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы Қазақстан 
Республикасы заңнамасының негіздері; 

қозғалтқыштарды, жүйелерді жəне аспаптық жабдықты пайдалану жəне олардың жұмыс 
қағидаттары;

ƏК тиісті түрінің жəне қозғалтқыштардың пайдалану шектеулері, ƏК ұшуын пайдалану 
жөніндегі нұсқаудан немесе осы ақпаратты қамтитын басқа құжаттан тиісті пайдалану деректері;

тікұшақтар мен көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемелері: трансмиссия (күштік жетек);
жүктеменің жəне массаның таралуының ұшу сипаттамаларына əсері, массаны жəне 

орталықтандыруды есептеу;
ұшып көтерілу, қону жəне басқа да сипаттамаларды пайдалану жəне практикалық қолдану;
ВҰҚ бойынша ұшуларды орындау кезінде бағдар бойынша ұшу алдындағы даярлық жəне 

ұшуды жоспарлау, ƏҚО ұшу жоспарларын дайындауы жəне толтыруы, ƏҚҚ тиісті қағидалары, 
орналасқан жері туралы жеткізу тəртібі, биіктік өлшегішті орнату тəртібі, қарқынды қозғалысты 
аудандарда ұшуларды орындау;

қатерлер мен қателіктер факторларын бақылау қағидаттарын қоса алғанда, адамның 
мүмкіндіктері;

авиация метеорологиясының негіздерін жəне метеорологиялық ақпаратты алу жəне 
пайдалану, биіктікті өлшеу қағидаларын қолдану, қауіпті метеорологиялық жағдайлар;

аэронавигацияның практикалық аспектілері жəне жолды санау əдістері, аэронавигациялық 
карталарды пайдалану;

аэронавигациялық құжаттаманы: аэронавигациялық ақпарат жинағы, аэронавигациялық 
жағдайдағы елеулі өзгерістер, авиациялық кодтарды жəне қысқартуларды пайдалану;

пайдалану жағдайында қатер жəне қателіктер факторларын бақылау əдістерін қолдану; 
биіктік өлшегішті орнату тəртібі;
қауіпті метеожағдайларды, іздегі турбуленттілікті жəне ұшу үшін қауіпті басқа да құбылыс-

тарды айналып өту мақсатында алдын ала қабылданатын іс-əрекеттерді қоса алғанда; тиісті 
сақтық шаралары жəне авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер;

тікұшақтар жағдайында жəне егер қолданылатын болса, көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе 
кемелері: жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштарда ауытқу, жер резонансі, шегіну қалақшасындағы 
үзілу, динамикалық бүйір крені жəне пайдалану кезіндегі басқа қауіпті ахуалдар; 

визуалдық метеорологиялық жағдайларда ұшу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
қағидалары;

ұшудың негіздері;
байланысты жүргізу қағидалары жəне ƏКП бойынша ұшуларда қолданылатын фразеология, 

байланыс істен шыққан кездегі іс-əрекеттер;
4) ƏКК ретінде ұшулар мен маневрлердің тиісті түрін орындау қабілеті, жеке пилоттарға 

берілетін тиісті құқықтар құзыреті дəрежесімен, сондай-ақ:
қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
əуе кемесінің шектеулері шегінде оны басқару;
барлық маневрлерді біртіндеп жəне дəл орындау;
дұрыс шешімдер қабылдау жəне ұшуда бақылауды білікті жүзеге асыру;
аэронавигация саласында білімдерді қолдану;
əуе кемесін басқаруды ұдайы ұшудың немесе маневрдің сызбасын табысты орындауды 

қамтамасыз ететіндей етіп жүзеге асыру.
18. Түнгі уақытта немесе аспаптар бойынша ұшуларды жүзеге асыру үшін жеке пилоттың 

куəлігін алуға кандидат пилот-нұсқаушымен бірге қосарлы басқаруы бар тиісті түрдегі əуе 
кемесінде ұшып көтерілуді, қонуды жəне навигацияны қамтитын түнгі уақытта немесе аспаптар 
бойынша ұшуларды орындау жөніндегі оқытудан өтуі тиіс.

19. Жеке пилот коммерциялық авиацияда қамтылмаған тиісті түрдегі жəне типтегі əуе 
кемесінің командирі немесе екінші пилотының функцияларын, сондай-ақ тиісті біліктілік белгісі 
болған жағдайда нұсқаушының функцияларын жүзеге асырады. 

2-параграф. Ұшақтың жеке пилотына біліктілік талаптары
20. «Ұшақ» ƏК түрі туралы біліктілік белгісі бар жеке пилот куəлігін алуға кандидатта:
1) бекітілген бағдарлама бойынша кемінде 45 сағат даярлықтан өту курсының барысында 

ұшақ пилоты ретінде ұшу, оның ішінде ұшудың кемінде 5 сағаты сертификатталған тренажерде 
ұшу болып есептеледі, оның ішінде, кем емес:

қосарлы басқаруы бар ұшақта пилот-нұсқаушымен бірге 25 сағат ұшу, онда дербес ұшуларға 
əзірлікті тексеру жүргізілетін болады;

көлденең жазықтықта 1800 бұрылуды қоса алғанда, аспаптар бойынша 3 сағат ұшу;
сұралатын біліктілік белгісіне сəйкес пилот-нұсқаушының басшылығымен ұшақтарда 

дербес ұшудың 10 сағаты, бағдар бойынша 5 сағат дербес ұшуды қоса алғанда, бұл ретте 
ұзындығы кемінде 270 км бағдар бойынша ұшып көтерілу аэродромы болып табылмайтын екі 
түрлі аэродромда толық тоқтағанға дейін қонумен ұшу;

2) жеке пилотқа қойылатын талаптардың деңгейінде пайдалану тəжірибесі мынадай 
салаларда:

қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
массаны жəне орталықтауды қоса алғанда, ұшу алдындағы даярлық, ұшақты қарау жəне 

қызмет көрсету;
қозғалыс сызбалары, соқтығысуларды болдырмау əдістері мен шаралары бойынша 

əуеайлақтық қозғалыс жəне ұшулар;
сыртқы визуалды бағдарлардың көмегімен ұшақты басқару;
өте төмен əуе жылдамдықтарында ұшу; бастапқы жəне дамыған ауытқуды тану жəне 

одан шығу;
өте жоғары əуе жылдамдықтарында ұшу жəне бұрандамен тік төмендеуді белгілеу жəне 

одан шығу;
қалыпты жағдайларда жəне бүйір желдерінде ұшып көтерілу жəне қону;
қысқа екпінмен ұшып көтерілу (қысқартылған ұшу жолағы бар жəне кедергіден ұшып өту 

биіктігін ескере отырып);
шектеулі көлемдегі аэродромға қону;
тиісті аспаппен жабдықталған тікұшақта көлденең жазықтықта 1800 бұрылуды орындауды 

қоса алғанда, аспаптар бойынша ұшу;
визуалдық бағдарларды, жолды есептеу əдістерін жəне болған жағдайда радионавигациялық 

құралдарды пайдалана отырып, бағдар бойынша ұшу;
борттық жабдықтың ақауларын имитациялауды қоса алғанда, авариялық режимде 

жұмыс істеу;
Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрі міндетін атқарушының 2010 

жылғы 15 қазандағы № 454 бұйрығымен бекітілген Ұшуды орындау жəне əуе қозғалысына 
қызмет көрсету кезінде радиоалмасу фразеологиясының ережелеріне (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6635 болып тіркелген) сəйкес бақыланатын аэро-
дромға ұшу, бақыланатын аэродромнан ұшып көтерілу, бақыланатын аэродромнан ұшып өту.

3-параграф. Тікұшақтың жеке пилотына қойылатын біліктілік талаптары
21. «Тікұшақ» ƏК түрі туралы біліктілік белгісі бар жеке пилот куəлігін алуға кандидатта:
 1) кемінде 45 сағат тікұшақтарда ұшу даярлығының ұшуы, оның ішінде ұшудың кемінде 5 

сағаты сертификатталған тренажерде ұшу болып есептеледі, оның ішінде, кем емес:
қосарлы басқаруы бар тікұшақта пилот-нұсқаушымен бірге 25 сағат;
бағдар бойынша 5 сағат дербес ұшуды қоса алғанда пилот-нұсқаушының басшылығымен 

тікұшақтарда 10 сағат дербес ұшу, бұл ретте екі түрлі пункттерде кемінде 180 км ұзындықтағы 
бағдар бойынша бір рет ұшу;

көлденең жазықтықта 1800 бұрылуды орындауды қоса алғанда, аспаптар бойынша ұшу 
3 сағат ұшу;

Пилот-нұсқаушымен 35 сағат ұшу, оларға дербес ұшуларға əзірлікті тексеру жүргізілетін 
болады.

2) жеке пилотқа қойылатын талаптар деңгейінде пайдалану тəжірибесі, мынадай салаларда:
қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
массаны жəне орталықтауды есептеуді, тікұшақты қарау жəне қызмет көрсетуді қоса 

алғанда, ұшу алдындағы даярлық;
əуеайлақтық қозғалыс жəне ұшулар қозғалыс сызбасына, соқтығысуларды болдырмаудың 

əдістері мен шаралары;
сыртқы визуалдық бағдарлардың көмегімен тікұшақты басқару;
жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштарда опырылу режимінен бастапқы кезеңге шығару; 

қозғалтқыш айналымдарының қалыпты диапозонының шегінде бұранданың аз айналымдары 
режимінен шығару əдістері;

жерде маневрлеу жəне қозғалтқышты сынау; ілініп тұру; ұшып көтерілу жəне қону –қалыпты 
жағдайларда, ілеспе желмен жəне еңіс алаңдардан;

барынша аз тұтыну тартымымен ұшып көтерілу жəне қону; ең жоғары 
режимде ұшып көтерілу жəне қону техникасы;
көлденең жазықтықта 1800 бұрылуды орындауды қоса алғанда, тек аспаптар бойынша ұшу;
шектеулі көлемдегі алаңдардан ұшуды жүргізу; жылдам тоқтау;
визуалдық бағдарлардың, жолды есептеу əдістерінің жəне олар болған жағдайда 

радионавигациялық құралдарды пайдалана отырып, ең болмағанда 1 сағаттық ұшуды қоса 
алғанда, бағдар бойынша ұшу;

борттық жабдықтың ақауларын имитациялауды қоса алғанда, авариялық жағдайдағы іс-
əрекеттер; авторотация режимінде қонуға кіру;

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрі міндетін атқарушының 2010 
жылғы 15 қазандағы № 454 бұйрығымен бекітілген Ұшуды орындау жəне əуе қозғалысына 
қызмет көрсету кезінде радиоалмасу фразеологиясының ережелеріне (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6635 болып тіркелген) сəйкес бақыланатын 
аэродромға ұшу, бақыланатын аэродромнан ұшып көтерілу, бақыланатын аэродромнан 
ұшып өту.

4-параграф. Көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемесінің жеке пилотына 
қойылатын біліктілік талаптары

22. «Көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемесі» ƏК түру туралы біліктілік белгісі бар жеке 
пилоттың куəлігін алуға кандидат:

1) көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемелерінде кемінде 40 сағат ұшу, кемінде:
қосарлы басқарумен көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемелерінде пилот-нұсқаушымен 

бірге 20 сағат; 
көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемелерінде пилот-нұсқаушының басшылығымен 10 

дербес ұшу, бағдар бойынша 5 сағат дербес ұшуды қоса алғанда, ұзындығы кемінде 270 км 
бағдар бойынша ұшып көтерілу аэродромы болып табылмайтын екі түрлі аэродромда толық 
тоқтағанға дейін қонумен мұндай ұшуды қоса алғанда; 

2) жеке пилотқа қойылатын талаптардың деңгейінде пайдалану тəжірибесі мынадай 
салаларда:

қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
массаны жəне орталықтауды қоса алғанда, ұшу алдындағы даярлық, көтеру күшін 

арттырудың энергетикалық жүйесі бар əуе кемесін қарау жəне қызмет көрсету;
қозғалыс сызбалары, соқтығысуларды болдырмау əдістері мен шаралары бойынша 

əуеайлақтық қозғалыс жəне ұшулар;
сыртқы визуалды бағдарлардың көмегімен көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемесін 

басқару;
жерде маневрлеу жəне қозғалтқыштарды сынау; ілініп тұру жəне тоқтаусыз ұшып көтерілуді 

жəне биіктікті алуды орындау; ілініп тұру жəне
қонуға үздіксіз кіру жəне қону –қалыпты жағдайларда, ілеспе желмен жəне еңіс алаңдардан;
барынша аз тұтыну тартымымен ұшып көтерілу жəне қону; ең жоғары режимде ұшып 

көтерілу жəне қону техникасы; шектеулі көлемдердегі алаңдардан ұшударды жүргізу; жылдам 
тоқтаулар;

көлденең жазықтықта 1800 бұрылуды орындауды қоса алғанда, тек аспаптар бойынша ұшу;
жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштарда опырылу режимінен бастапқы кезеңге шығару; 

қозғалтқыш айналымдарының қалыпты диапозонының шегінде бұранданың аз айналымдары 
режимінен шығару əдістері;

визуалдық бағдар бойынша ұшу, жолды есептеу əдістері жəне олар болған жағдайда 
радионавигациялық құралдарды пайдалану, ең болмағанда 1 сағат ішінде ұшуды орындау-
ды қоса алғанда;

көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемесі жабдығының істен шығуын имитациялауды 
қоса алғанда, авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер; авторотациялау үшін тартымды қалпына 
келтіру жəне бұл қолданылатын орында авторотация режимінде қонуға кіру; бұл қолданылатын 
орында трансмиссияның жəне жалғау білегінің істен шығуы;

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрі міндетін атқарушының 2010 
жылғы 15 қазандағы № 454 бұйрығымен бекітілген Ұшуды орындау жəне əуе қозғалысына 
қызмет көрсету кезінде радиоалмасу фразеологиясының ережелеріне (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6635 болып тіркелген) сəйкес бақыланатын 
аэродромға ұшу, бақыланатын аэродромнан ұшып көтерілу, бақыланатын аэродромнан 
ұшып өту.

5-тарау. Коммерциялық авиация пилотына қойылатын біліктілік талаптары         
(ұшақ, тікұшақ)

1-параграф. Ұшақтың жəне тікұшақтың коммерциялық авиация пилотына қойылатын 
жалпы біліктілік талаптары

23. Ұшақта немесе тікұшақта коммерциялық авиация пилотының куəлігін алуға кандидатқа 
мынадай біліктілік талаптары қойылады:

1) жасы –18 жастан жоғары;
2) 1 класты жарамды медициналық қорытынды;
3) сертификатталған АОО-да кемінде 750 сағат көлемінде Үлгі бағдарламаларға сəйкес 

əзірленген теориялық курстан өту жəне мына салаларда теориялық білімдерінің деңгейін 
көрсету:

авиакомпанияның желілік пилоты куəлігінің иесіне қатысты қағидалар мен ережелер;
аспаптар бойынша ұшу қағидалары (бұдан əрі – АҰҚ) бойынша ұшуға қатысты қағидалар 

мен ережелер;
ƏҚО тиісті практикасы жəне қағидалары;
ұшуларды орындауға қатысты халықаралық əуе заңнамасының жəне 
Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы 

Қазақстан Республикасы заңнамасының негіздері; 
жалпы сипаттамалар жəне электрлік, гидравликалық жүйелердің шектеулері, үрлеу 

жүйелері жəне əуе кемесінің басқа жүйелері; автопилотты жəне автотұрақтандыруды қоса 
алғанда, басқару жүйелерін тұрақтандыру;

жұмыс қағидаттары, əуе кемелері қозғалтқыштарын пайдалану жəне шектеу қағидалары; 
қозғалтқыштардың сипаттамаларына атмосфералық жағдайлардың əсері; ұшуды пайдалану 
жөніндегі нұсқаудан немесе осы ақпаратты қамтитын басқа құжаттан тиісті пайдалану деректері;

АҰҚ бойынша жəне аспаптар бойынша метеорологиялық жағдайларда ұшу кезінде əуе 
кемесін басқару жəне навигациясы үшін қажетті борттық электрондық жабдықты, электр 
қондырғылары мен аспаптарды пайдалану, шектеу жəне пайдалануға жарамдылығы, 
автопилотты пайдалану жəне шектеу;

əуе кемелерінің тиісті түрлерін пайдалану жəне шектеу қағидалары; 
ұшуда пайдалану нұсқауынан тиісті пайдалану деректеріне сəйкес əуе кемелерінің ұшу-

техникалық сипаттамаларына атмосфералық жағдайлардың əсері;
тиісті əуе кемелерінің жабдығы мен жүйелерін пайдалану жəне ақаусыздығын тексеру;
пилотаждық аспаптар, компастар, бұрылыс қателігі жəне жеделдетудің əсерінен қателік;
гироскопиялық аспаптар, эксплуатациялық шектеулер жəне прецессияның əсері, түрлі 

пилотаждық аспаптар мен электрондық индикаторлар істен шыққан кездегі қағидалар мен 
іс-əрекеттер тəртібі;

тиісті əуе кемелерінің планерлеріне, жүйелері мен қозғалтқыштарына техникалық қызмет 
көрсету қағидалары;

тікұшақтар үшін, егер қолданылса, көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемелері үшін: 
трансмиссия (күштік жетек);

жүктеменің жəне массаны таратудың ұшу-техникалық сипаттамаларға жəне əуе кемесінің 
басқарылу сипаттамасына əсері; массаны жəне орталықтануды есептеу;

крейсерлік режимде басқару қағидаларын қоса алғанда, ұшып көтерілу, қону жəне басқа 
да сипаттамалардың параметрлерін пайдалану жəне практикалық қолдану;

АҰҚ бойынша ұшуға сəйкес келетін ұшу алдындағы даярлық жəне тексеру;
Бағдар бойынша ұшу алдындағы даярлық жəне ұшуды жедел жоспарлау, ƏҚО ұшу 

жоспарларын дайындауы жəне толтыруы, əуе қозғалысына қызмет көрсетудің тиісті 
қағидалары;

ұшуды жедел жоспарлау; АҰҚ бойынша ұшу жоспарларын даярлау жəне ƏҚО мақсаттары 
үшін ұсыну;

биіктік өлшегішті орнату тəртібі;
тікұшақтар мен көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемелері 
жағдайында – басқарушылық сипаттамасына сыртқы ілудегі жүктердің əсері;
қатер мен қателіктер факторларын бақылау қағидаттарын қоса алғанда, адамның 

мүмкіндіктері;
қатер мен қателіктер факторларын бақылау қағидаттарын қоса алғанда, аспаптар бойынша 

əуе кемелерінде ұшуларға қатысты адамның мүмкіндіктері;
авиациялық метеорологиялық ақпарларды, карталар мен болжамдарды түсіну жəне 

қолдану; кодтар мен қысқартулар; ұшу алдында жəне ұшу уақытында метеорологиялық 
ақпаратты алу жəне пайдалану қағидалары, биіктікті өлшеу;

авиациялық метеорология, оның авиацияға əсерін тұрғысынан тиісті аудандардың 
климатологиясы, төмен жəне жоғары қысым аудандарының орын ауыстыруы, фронттардың 
құрылымы, ұшып көтерілу, бағдар бойынша ұшу жəне қону жағдайларына əсер ететін ауа 
райының ерекше құбылыстарының туындауы жəне сипаттамалары;

қозғалтқыштар мен планерлердің мұздану себептері, оларды тану жəне зардаптары, 
фронттық аймақтардың өту қағидалары, қауіпті метеожағдайлары бар аудандарды айналып өту;

тікұшақтар мен көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемелері үшін: негізгі бұранданың 
мұздануының зардаптары;

тікұшақтар мен көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемелері жағдайында: метеоақпар-
ларды, карталар мен болжамдардың, шапшаң ағындарды қоса алғанда, үлкен биіктіктерде 
метеорологияны практикалық білу; 

аэронавигациялық карталарды, радионавигациялық құралдарды жəне аймақтық навигация 
жүйелерін пайдалануды қоса алғанда практикалық аэронавигация, үлкен ұзындықтағы 
бағдарлар бойынша ұшуларға қатысты ерекше навигациялық талаптар;

əуе кемесін басқару жəне навигация үшін қажетті авиацияның электрондық жəне аспаптық 
жабдығын пайдалану, шектеулер жəне эксплуатациялық сенімділігі;

ұшып көтерілу, бағдар бойынша ұшу, қонуға кіру жəне қону кезеңдерінде қолданылатын 
навигациялық жүйелерді пайдалану, олардың дəлдігі жəне сенімділігі, радионавигациялық 
құралдарды тану;

автономдық навигациялық жүйелер мен сыртқы құралдарға бағдарланған жүйелердің 
қағидаттары мен сипаттамалары, борттық жабдықтың жұмысы;

эксплуатациялық жағдайдағы қатер мен қателер факторларын бақылау əдістерін қолдану;
аэронавигациялық ақпарат жинағы сияқты аэронавигациялық құжаттаманы түсіну жəне 

пайдалану, аэронавигациялық жағдайдағы елеулі өзгерістер, авиациялық кодтар мен 
қысқартулар, ұшып көтерілу, бағдар бойынша ұшу, төмендеу жəне аспаптар бойынша қонуға 
кіру карталары;

сақтық шаралары жəне авариялық жағдайдағы іс-əрекеттер; қауіпсіздік қағидалары;
АҰҚ бойынша ұшумен байланысты қауіпсіздік шаралары, кедергілерден ұшып өту өлшем 

шарттары;
жүк тасымалдарының жəне қауіпті жүктерді тасымалдаудың эксплуатациялық қағидалары;
əуе кемесіне отырғызу жəне түсіру кезіндегі сақтық шараларын қоса алғанда, қауіпсіздік 

мəселелері бойынша жолаушыларға нұсқама талаптары жəне практикасы;
тікұшақтар жəне егер қолданылатын болса, көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемелері 

жағдайында: жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштарда ауытқу, жер резонансі, шегіну қалақша-
сындағы үзілу, динамикалық бүйір крені жəне эксплуатация кезіндегі басқа қауіпті ахуалдар; 
визуалдық метеорологиялық жағдайларда ұшу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары;

ұшудың негіздері;
ƏҚО жəне АҰҚ бойынша əуе кемелерінің ұшулары кезінде қолданылатын байланысты 

жүргізу қағидалары жəне фразеология, байланыс істен шыққан кездегі іс-əрекеттер.
4) көпмүшелі экипажда өзара іс-қимыл курсынан өту көлемі кемінде 25 сағат теориялық 

даярлық жəне кемінде 20 сағат практикалық даярлық; 
5) коммерциялық авиация пилотының құқықтарына сəйкес келетін құзырет дəрежесімен ƏКК 

ретінде белгіленген рəсімдер мен маневрлерді орындау қабілеті, сондай-ақ мыналарды білуі:
қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
ƏК шектеулері шегінде оны басқару;
барлық маневрлерді біртіндеп жəне дəл орындау;
дұрыс шешімдер қабылдау жəне ұшуда бақылауды жəне қадағалауды білікті жүзеге асыру;
аэронавигация саласында білімдерді қолдану;
ƏК басқаруды ұдайы ұшудың немесе маневрдің сызбасын табысты орындауды қамтамасыз 

ететіндей етіп жүзеге асыру.
6) жұмыс істемейтін бір қозғалтқышпен немесе жұмыс істемейін бір қозғалтқышты имита-

ция лаумен тек аспаптар бойынша тиісті түрдегі көпқозғалтқышты əуе кемелерінде ұшуды 
орындау қабілеті;

24. Түнгі уақытта немесе аспаптар бойынша ұшуларды жүзеге асыру үшін коммерциялық 
пилоттың куəлігін алуға кандидат пилот-нұсқаушымен бірге қосарлы басқаруы бар тиісті түрдегі 
əуе кемесінде ұшып көтерілуді, қонуды жəне навигацияны қамтитын түнгі уақытта немесе 
аспаптар бойынша ұшуларды орындау жөніндегі оқытудан өтуі тиіс.

25. ƏК типі туралы біліктілік мынадай жағдайларда қойылады, егер кандидат:
1) ƏК тиісті типінде жəне/немесе тиісті пилотаждық тренажерде тиісті түрдегі бақылаумен 

мынадай тəжірибені алса:
ұшудың əдеттегі сызбалары жəне ұшудың барлық кезеңдеріндегі маневрлер;
жабдықтың істен шығуы жəне жұмыс істемей қалуымен байланысты ерекше жəне авариялық 

рəсімдер мен маневрлер;
қажет болуына қарай, қонуға кіруді, екінші айналымға кетуді жəне қалыпты, ерекше жəне 

авариялық жағдайларда, оның ішінде қозғалтқыштың істен шығуын имитациялаумен аспаптар 
бойынша қонуды қоса алғанда, аспаптар бойныша ұшуларды орындау;

ұшақ үшін тип туралы біліктілік белгісін беру үшін күрделі кеңістіктік жағдайларды болдырмау 
жəне олардан шығу бойынша даярлықтан өтсе;

экипаждың еңбекке қабілеті жоғалған кездегі іс-əрекеттер тəртібі жəне пилоттың ұшуы 
бойынша міндеттерді бөлуді қоса алғанда, экипаждың іс-əрекетін үйлестіру тəртібі; экипаж 
мүшелерінің өзара іс-қимылы жəне бақылау карталарын қолдану;

2) ƏКК немесе екінші пилоттың міндеттеріне жауап беретін əуе кемелерінің тиісті типінде 
ұшуларды қауіпсіз орындауды қамтамасыз ету үшін талап етілетін дағдылар мен білімдерді 
көрсетсе, мыналардың талап етілуіне қарай: 

3) ұшақтың пилоты үшін - көрсетті, авиакомпанияның желілік пилоты куəлігінің деңгейінде, 
білім көлемі осы Біліктілік талаптарының 23-тармағының 3) тармақшасына сəйкес.

26. Коммерциялық авиация пилоты:
Ұшақта жеке пилоттың жəне жеңіл əуе кемесі пилотының;
коммерциялық əуе тасымалдарымен байланысты емес ұшулар кезінде тиісті түрдегі ƏКК;
бір пилотпен ұшулар үшін сертификатталған коммерциялық əуе тасымалдары кезінде 

тиісті түрдегі ƏКК;
эксплуатациялау үшін екінші пилоттың болуы талап етілетін тиісті түрдегі əуе кемесінде 

екінші пилоттың функцияларын жүзеге асырады.
2-параграф. Ұшақтың коммерциялық авиацияпилотына 

қойылатын біліктілік талаптары
27. «Ұшақ» əуе кемесінің түрі туралы біліктілік белгісі бар коммерциялық пилот куəлігін 

алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады:
1) ұшақта кемінде 200 сағат ұшу, олардың ішінде ƏҰҚ бойынша 150 сағат жəне бекітілген 

бағдарлама бойынша ұшақтың пилоты ретінде даярлықтан өту курсының барысында ƏҰҚ 
бойынша 50 сағат ұшудан, оның ішінде ұшудың кемінде 10 сағаты тренажерде ұшу болып 
есептеледі;

ƏКК ретінде 100 сағат немесе егер кандидат сертификатталған АОО-да бекітілген бағдар-
лама бойынша ƏКК ретінде 70 сағат оқыту курсынан өтсе, оның ішінде 50 сағатұзақтығы кемінде 
540 км бағдар бойынша бір ұшуды қоса алғанда, бағдар бойынша ұшуларды орындап, осы 
ұшудың барысында ұшып көтерілу аэродромы болып табылмайтын екі түрлі аэродромдарда 
толық тоқтағанға дейін қонулар орындаумен;

10 сағат пилот-нұсқаушының басшылығымен қосарлы басқарумен сұрау салынатын типтегі 
ƏК-де аспаптар бойынша ұшу; 

5 сағат түнгі уақытта ұшу, олардың ішінде кемінде 3 сағат қосарлы басқарумен ұшақта 
пилот-нұсқаушымен бірге ұшу, ұзақтығы кемінде 50 км бағдар бойынша кемінде 1 сағат 
ұшуды қоса алғанда, сондай-ақ ƏКК ретінде бес ұшып көтерілуді жəне бес қонуды орындау;

2) коммерциялық пилотқа қойылатын талаптардың деңгейінде эксплуатациялық тəжірибе, 
мынадай салаларда:

қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
массаны жəне орталықтауды есептеуді, тікұшақты қарау жəне қызмет көрсетуді қоса 

алғанда, ұшу алдындағы даярлық;
əуеайлақтық қозғалыс жəне ұшулар қозғалыс сызбасына, соқтығысуларды болдырмаудың 

əдістері мен шаралары;
сыртқы визуалдық бағдарлардың көмегімен ұшақты басқару;
өте төмен əуе жылдамдықтарында ұшу, штопор болдырмау; бастапқы жəне дамыған 

ауытқуды тану жəне одан шығару;
бірнеше қозғалтқышы бар ұшақтардың типі мен класының куəліктерін немесе біліктілік 

белгілерін пилоттарға беру кезінде ассимитриялық тартыммен ұшу;
өте жоғары əуе жылдамдықтарында ұшу, бұранда бойынша күрт төмендеуді анықтау 

жəне шығару;
қалыпты жағдайларда жəне бүйірлік желде ұшып көтерілу жəне қону;
қысқа екпінмен ұшып көтерілу (қысқартылған ұшу жолағы бар жəне кедергіден ұшып өту 

биіктігін ескере отырып);
көлемі шектеулі əуеайлаққа қону;
негізгі маневрлер жəне тек негізгі пилотаждық аспаптардың көмегімен əдеттен тыс 

бұрыштық жағдайлардан шығу;
визуалдық бағдарларда, жолды есептеу жəне радионавигациялық құралдарды пайдалана 

отырып, бағыт бойынша ұшу; бағытты өзгерту қағидалары;
борттық жабдықтың істен шығуын имитациялауды қоса алғанда, ерекше жəне авариялық 

жағдайлардағы іс-əрекет тəртібі жəне маневрлер;
Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрі міндетін атқарушының 2010 

жылғы 15 қазандағы № 454 бұйрығымен бекітілген Ұшуды орындау жəне əуе қозғалысына 
қызмет көрсету кезінде радиоалмасу фразеологиясының ережелеріне (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6635 болып тіркелген) сəйкес бақыланатын аэро-
дромға ұшу, бақыланатын аэродромнан ұшып көтерілу, бақыланатын аэродромнан ұшып өту;

ұшуда эксплуатациялау жөніндегі нұсқауды немесе оған эквивалентті құжатты жəне АҰҚ 
бойынша ұшу жоспарын дайындау кезінде əуе қызметіне қызмет көрсету жөніндегі тиісті 
құжаттарды қоса алғанда, ұшу алдындағы даярлық;

ұшу алдындағы қарау, бақылау тізбелерін пайдалану, рульді бұру жəне ұшып көтерілу 
алдындағы тексерулер;

ең болмағанда, мыналарды қоса алғанда, қалыпты, ерекше жəне авариялық жағдайларда 
АҰҚ бойынша ұшуларды орындау кезіндегі іс-əрекеттер мен маневрлердің тəртібі:

ұшып көтерілгеннен кейін аспаптар бойынша ұшуға ауысу;
ұшып көтерілудің жəне аспаптар бойынша келудің стандарттық сызбалары;
бағыт бойынша АҰҚ бойынша ұшудың сызбасы;
күту аймағында ұшу;
белгіленген минимумдарда аспаптар бойынша қонуға кіру;
екінші айналымға кету тəртібі;
аспаптар бойынша қонуға кіруді орындағаннан кейін қону;
ұшудағы маневрлер жəне нақты ұшу сипаттамалары.
28. Бірнеше қозғалтқышы бар əуе кемесінде аспаптар бойынша ұшуларды орындау 

құқығына біліктілік белгілерін алу кезінде, кандидат пилот-нұсқаушының басшылығымен 
қосарлы басқаруы бар тиісті түрдегі осындай əуе кемесінде ұшу даярлығынан өтуге тиіс. Пилот-
нұсқамашы жұмыс істемейтін бір қозғалтқышы бар немесе бір жұмыс істемейтін қозғалтқышты 
имитациялаумен аспаптар бойынша тиісті түрдегі əуе кемесін басқару бойынша кандидаттың 
эксплуатациялық тəжірибе алуын қамтамасыз етеді.

29. Класы туралы біліктілік белгісі, егер кандидат дағды деңгейін, ол бойынша біліктілік 
белгісін алу ниеті бар əуе кемесінің класы үшін тиісті куəлігін көрсетсе.

3-параграф. Тікұшақтың коммерциялық авиация пилотына 
қойылатын біліктілік талаптары

30. «Тікұшақ» əуе кемесінің түрі туралы біліктілік белгісі бар коммерциялық пилот куəлігін 
алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады:

1) кемінде 150 сағат ұшу немесе тікұшақтардың пилоты ретінде бекітілген курс бойынша 
даярлық уақытында 100 сағат ұшқан, оның ішінде ұшудың кемінде 10 сағаты сертификатталған 
тренажерде ұшу болып есептеледі, оның ішінде кемінде:

35 сағат ƏКК ретінде;
10 сағат, ƏКК ретінде бағыт бойынша ұшуды орындай отырып, осы ұшудың барысында 

екі түрлі пунктте қонуларды орындаумен;
10 сағат, аспаптар бойынша ұшуларды орындай отырып, олардың ішінде кемінде 5 сағатты 

аспаптар бойынша жерүсті жаттығуларының уақыты құрауы мүмкін;
егер осы куəліктің құқықтарын жүзеге асыру көзделеді, онда 5 сағат түнгі уақытта, ұшып 

көтерілудің 5 сызбасын жəне ƏКК ретінде қондың 5 сызбасын орындауды қоса алғанда;
2) коммерциялық авиацияның пилотына қойылатын талаптардың деңгейінде эксплуата-

циялық тəжірибе, мынадай салаларда:
қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
массаны жəне орталықтауды есептеуді, тікұшақты қарау жəне қызмет көрсетуді қоса 

алғанда, ұшу алдындағы даярлық;
əуеайлақтық қозғалыс жəне қозғалыс сызбалары бойынша ұшулар, соқтығысуларды 

болдырмаумен байланысты қағидалар мен шаралар;
сыртқы визуалдық бағдарлардың көмегімен тікұшақты басқару;
жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштар жағдайында ауытқу режимінен бастапқы кезеңде шығару, 

қозғалтқыш айналымының қалыпты диапазоны шегінде негізгі бұранданың аз айналымы 
режимінен шығару əдістері;

(Соңы 20-бетте) 
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жерде маневрлеу жəне қозғалтқышты сынау, ілініп тұру, ұшып көтерілу жəне қону – қалыпты 
жағдайларда, ілеспе желмен жəне еңіс алаңдардан, күрт траекториялар бойынша қонуға кіру;

барынша аз тұтыну тартымымен ұшып көтерілу жəне қону; ең жоғары режимде ұшып 
көтерілу жəне қону техникасы;

шектеулі көлемдегі алаңдардан ұшуды жүргізу; жылдам тоқтау;
 жердің əсерінен тыс ілініп тұру, қажет болуына қарай, сыртқы ілінуде жүкпен ұшу;
үлкен биіктікте ұшу;
ұшудағы негізгі маневрлер жəне тек негізгі пилотаждық аспаптарды пайдаланып, əдеттен 

тыс бұрыштық жағдайлардан шығу;
визуалдық бағдарлардың, жолды есептеудің жəне радионавигациялық құралдардың 

көмегімен бағыт бойынша ұшу, бағытты өзгерту қағидалары;
борттық жабдықтың ақауларын имитациялауды қоса алғанда, ерекше жəне авариялық 

жағдайлардағы іс-əрекет тəртібі, авторотация режимінде қонуға кіру жəне қону;
Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрі міндетін атқарушының 2010 

жылғы 15 қазандағы № 454 бұйрығымен бекітілген Ұшуды орындау жəне əуе қозғалысына 
қызмет көрсету кезінде радиоалмасу фразеологиясының ережелеріне (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6635 болып тіркелген) сəйкес бақыланатын 
аэродромға ұшу, бақыланатын аэродромнан ұшып көтерілу, бақыланатын аэродромнан 
ұшып өту.

 6-тарау. Көпмүшелі экипаждың пилотына қойылатын біліктілік талаптары (ұшақ)
31. Ұшақта көпмүшелі экипаждың пилоты куəлігін алуға кандидатқа мынадай біліктілік 

талаптары қойылады:
1) жасы –18 жастан жоғары;
2) 1 класты жарамды медициналық қорытынды;
3) көлемі осы Біліктілік талаптарының 23-тармағының 3) тармақшасына сəйкес теориялық 

даярлық курсынан өту жəне теориялық білім деңгейін көрсету;
4) ИКАО конвенциясына 1-қосымшаның 3-толықтыруында көрсетілген барлық біліктілік 

блоктары бойынша қосарлы басқаруы бар ұшақтарда даярлығы аспаптар бойынша ұшуларды 
орындайтын пилот үшін талап етілетін біліктілік блоктарын қоса алғанда, көпмүшелі экипаж 
пилотының куəлігін беруге талаптарға жауап беретін деңгейде;

5) ИКАО конвенциясына 1-қосымшаның 3-толықтыруында көрсетілген барлық біліктілік 
блоктарын орындау үшін қажетті дағдылар, əуе кемесін басқаратын пилот ретінде жəне əуе 
кемесін басқармайтын пилот ретінде, құрамында екі пилоттан кем емес экипажбен ВҰҚ жəне 
АКҰ бойынша ұшуларды орындау үшін сертификатталған газды турбиналық қозғалтқыштары 
бар ұшақтарда екінші пилоттың функцияларын орындау үшін талап етілетін деңгейде, сондай-
ақ мыналарды білуі:

қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
ұшақты басқаруды ұшу немесе маневр сызбаларын табысты орындауды қамтамасыз 

ететіндей етіп ұдайы негізде оның шектеулері шегінде қолмен басқаруды біртіндеп жəне 
дəл жүзеге асыру;

ұшудың кезеңіне сəйкес келетін режимде ұшақты басқару жəне автоматтандырудың 
белсенді режимінде болу;

ұшудың барлық кезеңдерінде қалыпты, ерекше жəне авариялық жағдайлардағы іс-
əрекеттер тəртібін дəл орындау;

ұшу экипажының басқа мүшелерімен пəрменді қарым-қатынасты ұстап тұру жəне экипаж 
мүшелері еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда рəсімдерді тиімді орындау қабілетін көрсету 
жəне пилоттың ұшуы бойынша міндеттерді бөлуді қоса алғанда, экипаж мүшелерінің іс-əрекетін 
үйлестіруді қамтамасыз ету, экипаж мүшелерінің ынтымақтастығы, штаттық эксплуатациялық 
рəсімдерді сақтау жəне бақылау карталарын пайдалану.

6) кемінде 240 сағат ұшты, бекітілген курс бойынша, пилоттаушы ретінде жəне шынайы 
ұшуларды орындау кезінде жəне тренажерде бақылаушы пилот ретінде;

7) шынайы жағдайлардағы ұшу тəжірибесі осы Біліктілік талаптарының 20-тармағында 
көрсетілген, ИКАО конвенциясына 1-қосымшаның 3-толықтыруының 4-тармағына сəйкес 
уəкілетті орган бекіткен тəжірибеге барлық талаптарды сақтауды, күрделі кеңістіктік 
жағдайларды болдырмау жəне олардан шығу бойынша даярлықты, түнгі уақыттағы ұшуларды 
жəне газды турбиналық қозғалтқышы бар, құрамында кемінде екі пилот бар экипаждың тек 
аспаптар бойынша ұшуларды орындауына арналған сертификатталған ұшақта немесе ұшу 
жағдайларын имитациялайтын тренажерде ұшуларды қамтиды, Халықаралық азаматтық 
авиация туралы конвенцияға 1-қосымшаның 3-толықтыруында белгіленген тиісті біліктілік 
деңгейін алу үшін қажетті тəжірибе.

32. Бір пилотты ұшақта аспаптар бойынша ұшуға құқық туралы біліктілік белгісі иесінің 
құқықтарын жүзеге асыру кезінде, көпмүшелі экипаждың пилоты тек аспаптар бойынша бір 
пилотты ұшуларды орындау кезіндегі ƏКК функцияларын орындау қабілетін көрсетеді жəне 
аспаптар бойынша ұшу құқығы туралы біліктілік белгісін енгізу кезінде қойылатын талаптарға 
жауап береді. 

33. Бір пилотты ұшақта ұшуларды орындау үшін коммерциялық авиация пилотының 
функцияларын жүзеге асырудан бұрын, көпмүшелі экипаждың куəлігі бар пилот:

ƏКК ретінде ұшақтарда 70 сағат немесе ƏКК ретінде кемінде 10 сағат жəне ƏКК ретінде 
қосымша ұшудың талап етілетін сағаттарын бақылауда ұшу;

ƏКК ретінде 20 сағат ұшу, бағыт бойынша ұшуларды орындау, оның ішінде кемінде 10 сағат 
ƏКК ретінде жəне 10 сағат ƏКК ретінде бақылаумен, оның ішінде ұзындығы кемінде 540 км бағыт 
бойынша ұшу, оның барысында екі аэродромда толық тоқтағанға дейін қонулар орындалады;

ұшақтың тиісті түріне қатысты коммерциялық пилоттың куəлігін беру кезінде қойылатын 
басқа талаптарға өзінің сəйкестігін қамтамасыз етуі қажет.

34. Ұшақтың көпмүшелі экипажының пилоты:
ұшақтың жеке пилотына талаптарды сақтаған жағдайда ұшақтың жеке пилотының;
көпмүшелі экипаждың құрамында аспаптар бойынша ұшуға құқық туралы біліктілік белгісі 

бар пилоттың;
эксплуатациялау үшін екінші пилоттың болуыталап етілетін ұшақта ұшуларды орындау 

кезінде екінші пилоттың функцияларын жүзеге асырады.
7-тарау. Желілік пилотқа біліктілік талаптары

1-параграф. Ұшақтың жəне тікұшақтың желілік пилотына жалпы біліктілік 
талаптары

35. Ұшаққа немесе тікұшаққа желілік пилоттың куəлігін алуға кандидатқа мынадай біліктілік 
талаптары қойылады:

1) жасы –21 жастан жоғары;
2) 1 класты жарамды медициналық қорытынды;
3) осы Біліктілік талаптарының 23-тармағының 3) тармақшасына сəйкестеориялық даярлық 

курсынан өту жəне теориялық білім деңгейін көрсету;
4) тікұшақ үшін–эксплуатациялау екінші пилоттың болуын талап ететін тиісті түрдегі ƏКК 

ретінде келесі рəсімдер мен маневрлерді орындау қабілетін көрсетті, ұшақ үшін – бірнеше 
қозғалтқышы бар ұшақтың командирі ретінде əрекеттер мен маневрлерді орындау қабілетін 
көрсетті:

ұшудың эксплуатациялық жоспарын дайындауды қоса алғанда ұшу алдындағы даярлық 
жəне ƏҚО ұшу жоспарын ұсыну;

ұшудың барлық кезеңдерінде ұшулар мен маневрлердің əдеттегі сызбалары;
ерекше жəне авариялық жағдайлардағы іс-əрекеттер тəртібі жəне қозғалтқыштар, жүйелер 

жəне планер сияқты жабдықтың істен шығуы мен ақауларына байланысты маневрлер;
экипаж мүшелерінің еңбекке қабілеті жоғалған жағдайлардағы іс-əрекеттер тəртібі жəне 

пилоттың ұшуы, экипаж мүшелерінің іс-əрекетін үйлестіру бойынша міндеттерді бөлуді қоса 
алғанда, экипаждағы өзара іс-қимыл жəне бақылау карталарын пайдалану.

5) құқықтарға сəйкес желілік пилотқа берілетін құзыреттің дəрежесімен рəсімдер мен 
маневрлерді орындау қабілеті, сондай-ақ мыналарды білу:

қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
ұшақты қолмен басқаруды ұшу немесе маневр сызбаларын табысты орындауды 

қамтамасыз ететіндей етіп ұдайы негізде оның шектеулері шегінде біртіндеп жəне дəл 
жүзеге асыру;

ұшудың кезеңіне сəйкес келетін автоматтандыру режимінде ұшақты басқару жəне 
автоматтандырудың белсенді режимінің курсында болу;

ұшудың барлық кезеңдерінде қалыпты, ерекше жəне авариялық жағдайлардағы іс-
əрекеттер тəртібін дəл орындау;

өлшенген шешімдер қабылдау процесін қоса алғанда, дұрыс шешімдер қабылдау жəне 
білікті жүзеге асыру жəне əуе жағдайы туралы хабардар болу;

ұшу экипажының басқа мүшелерімен пəрменді қарым-қатынасты ұстап тұру жəне экипаж 
мүшелері еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда рəсімдерді тиімді орындау қабілетін көрсету 
жəне пилоттың ұшуы бойынша міндеттерді бөлуді қоса алғанда, экипаж мүшелерінің іс-əрекетін 
үйлестіруді қамтамасыз ету;

экипаж мүшелерінің іс-əрекетін үйлестіру, штаттық эксплуатациялық рəсімдерді сақтау 
жəне бақылау карталарын пайдалану.

36. Желілік пилот:
жеке пилоттың жəне коммерциялық авиацияның тиісті түрдегі əуе кемесі пилотының, ұшақ 

жəне көтеру күшін арттыру жүйесі бар əуе кемесі үшін куəлікке қатысты – аспаптар бойынша 
ұшуға құқық туралы біліктілік белгісі бойынша құқықтың жəне коммерциялық əуе тасымалдары 
кезінде тиісті түрдегі ƏКК функцияларын орындайды жəне бір пилоттан көп ұшуларға арналған 
сертификатталған кез келген ƏК функцияларын жүзеге асырады.

2-параграф. Ұшақтың желілік пилотына қойылатын біліктілік талаптары
37. «Ұшақ» біліктілік белгісі бар желілік пилоттың куəлігін алуға кандидатқа мынадай 

біліктілік талаптары қойылады:
1) ұшақтың пилоты ретінде кемінде 1500 сағат ұшу, жалпы ұшуға енгізілетін сертификат-

талған тренажерде ұшу уақыты 100 сағаттан аспайды, олардың ішінде кемінде 25 сағатты 
рəсімдік тренажерде немесе аспаптар бойынша ұшуларға базалық даярлауға арналған 
тренажерде ұшу құрауы мүмкін;

500 сағат ƏКК ретінде бақылаумен немесе 250 сағат не ƏКК ретінде, не осы уақыттың 
кемінде 70 сағаты ƏКК ретінде, ал ұшудың қажетті қосымша уақыты бақылаумен ƏКК ретінде;

200 сағат, бағыт бойынша ұшуларды орындау, оның ішінде кемінде 100 сағат бақылаумен 
ƏКК ретінде;

75 сағат, аспаптар бойынша ұшуларды орындау, олардың ішінде аспаптар бойынша жерүсті 
жаттығуларының уақыты 30 сағаттан аспайды;

100 сағат, ƏКК немесе екінші пилот ретінде түнде ұшуларды орындау;
2) қосарлы басқаруы бар ұшақта ұшу даярлығынан жəне ұшақтың коммерциялық авиация 

пилотына немесе көпмүшелі экипаждың пилотына арналған талаптарға сəйкес аспаптар 
бойынша ұшуларға рұқсат туралы біліктілік белгісі.

3-параграф. Тікұшақтың желілік пилотына біліктілік талаптары
38. «Тікұшақ» біліктілік белгісі бар желілік пилоттың куəлігін алуға кандидатқа мынадай 

біліктілік талаптары қойылады:
1) тікұшақтың пилоты ретінде кемінде1000 сағат ұшу, жалпы ұшуға енгізілетін 

сертификатталған тренажерде ұшу уақыты 100 сағаттан аспайды, олардың ішінде кемінде 
25 сағатты рəсімдік тренажерде немесе аспаптар бойынша ұшуларға базалық даярлауға 
арналған тренажерде ұшу құрауы мүмкін;

250 сағат ƏКК ретінде немесе 70 сағаты ƏКК ретінде жəне ұшудың қажетті қосымша 
уақыты бақылаумен ƏКК ретінде;

200 сағат бағыт бойынша, оның ішінде кемінде 100 сағат бақылаумен ƏКК ретінде;
30 сағат аспаптар бойынша, олардың ішінде кемінде 10 сағат аспаптар бойынша 

тренажерлік даярлық;
50 сағат ƏКК немесе екінші пилот ретінде түнде.
2) тікұшақтың коммерциялық авиация пилотына талаптарға сəйкес ұшу даярлығынан өту.

8-тарау. Штурманға біліктілік талаптары
39. Штурманның куəлігін алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады:
1) жасы –18 жастан жоғары;
2) 2 класты жарамды медициналық қорытынды;
3) сертификатталған АОО-да кемінде 500 сағат көлемінде немесе 170 сағаттан кем емес 

(тəжірибесі болған жағдайда). Үлгі бағдарламаларға сəйкес əзірленген теориялық даярлық 
курсынан өту жəне мына салаларда теориялық білімдерінің деңгейін көрсету:

штурман куəлігінің иесіне қатысты қағидалар мен ережелер; тиісті практика жəне əуе 
қозғалысына қызмет көрсету қағидалары;

ұшуларды орындауға қатысты бөлігінде халықаралық əуе заңнамасының жəне Қазақстан 
Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы Қазақстан Респуб-
ликасы заңнамасының негіздері; 

əуе кемесінің ұшу-техникалық сипаттамаларына жүктеменің жəне массаның таралуының 
əсері;

крейсерлік режимде басқару қағидаларын қоса алғанда, ұшып көтерілу-қону жəне басқа 
сипаттамаларды пайдалану;

бағдар бойынша ұшу алдындағы даярлық жəне ұшуды жоспарлау, ВҰҚ мақсаттары үшін 
ұшу жоспарларын дайындау жəне ұсыну, əуе қозғалысына қызмет көрсетудің тиісті қағидалары, 
биіктік өлшегішті орнату тəртібі;

қатерлер мен қателіктер факторларын бақылау қағидаттарын қоса алғанда, штурманға 
қатысты адамның мүмкіндіктері;

авиациялық метеорологиялық ақпарларды, карталар мен болжамдарды түсіну жəне 
қолдану; кодтар мен қысқартулар; ұшу алдында жəне ұшу уақытында метеорологиялық 
ақпаратты алу жəне пайдалану қағидалары, биіктікті өлшеу;

авиациялық метеорология, оның авиацияға əсерін тұрғысынан тиісті аудандардың 
климатологиясы, төмен жəне жоғары қысым аудандарының орын ауыстыруы, фронттардың 
құрылымы, ұшып көтерілу, бағдар бойынша ұшу жəне қону жағдайларына əсер ететін ауа 
райының ерекше құбылыстарының туындауы жəне сипаттамалары;

жолды есептеу əдістері, изобариялық беткі қабаттарда ұшу жəне астронавигация 
қағидалары, аэронавигациялық карталарды, радионавигациялық құралдарды жəне аймақтық 
навигация жүйелерін пайдалану, үлкен ұзындықтағы бағдарлар бойынша ұшуларға қатысты 
ерекше навигациялық талаптар;

əуе кемесін навигациялау үшін қажетті авиацияның электрондық жəне аспаптық жабдығын 
пайдалану, шектеулер жəне эксплуатациялық сенімділігі;

ұшып көтерілу, бағдар бойынша ұшу, қонуға кіру кезеңдерінде қолданылатын навигациялық 
жүйелерді пайдалану, олардың дəлдігі жəне сенімділігі, радионавигациялық құралдарды тану;

автономдық жүйелер мен сыртқы құралдарға бағдарланған жүйелердің қағидаттары мен 
сипаттамалары жəне оларды пайдалану; борттық жабдықтың жұмысы;

аспан əлемі, аспандағы жарықтардың қозғалысын қоса алғанда, ұшу кезінде əуе кемесінің 
орналасқан орнын анықтау мақсатында оларды таңдау жəне тану; сектанттарды таралау; 
навигациялық құжаттаманы толтыру;

аэронавигацияда пайдаланылатын анықтамалар, өлшем бірліктері жəне формулалар;
аэронавигациялық ақпарат жинағы сияқты аэронавигациялық құжаттаманы түсіну жəне 

пайдалану, аэронавигациялық жағдайдағы елеулі өзгерістер, авиациялық кодтар, қысқартулар 
жəне ұшып көтерілу, бағдар бойынша ұшу, төмендеу жəне аспаптар бойынша қонуға кіру 
карталары;

ұшудың негіздері;
байланыс жүргізу қағидалары жəне фразеология;
4) құқықтарына сəйкес келетін штурманға ұсынылған құзырет дəрежесімен ƏК штурманының 

міндеттерді орындау қабілеті, сондай-ақ мыналарды білуі:
қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
дұрыс шешімдер қабылдау жəне ұшуда қадағалауды білікті жүзеге асыру;
аэронавигация саласында білімдерді қолдану;
біртұтас экипаж мүшесінің барлық міндеттерін орындау;
ұшу экипажының басқа мүшелерімен пəрменді қарым-қатынасты жүзеге асыру.
5) кемінде 200 сағат ұшу, бағыт бойынша ұшуларды орындайтын əуе кемелерінде 

штурманның функцияларын орындай отырып, кемінде 30 сағат түнгі уақытта ұшуды қоса 
алғанда.

6) ұшудағы ƏК орналасқан орнын қанағаттанарлық анықтау жəне осы ақпаратты мынадай 
түрде əуе кемесін навигациялауды жүзеге асыру үшін пайдалану қабілеті:

түнде – астрономиялық бақылау əдісімен кемінде 25 рет;
күндіз – автономдық навигациялық жүйелерді жəне сыртқы құралдарға бағдарланған 

навигациялық жүйелерді пайдаланумен үйлестірілген астрономиялық бақылау əдісімен 
кемінде 25 рет.

40. Штурман əуе кемесінің кез келген типінде функцияларды жүзеге асырады, радио-
телефон байланысын жүзеге асыру кезінде штурман радиотелефон байланысында пайдала-
нылатын тілде сөйлеу қабілетін көрсетуі тиіс.

 9-тарау. Бортинженерге (бортмеханикке) қойылатын біліктілік талаптары
41. Бортинженердің (бортмеханиктің) куəлігін алуға кандидатқа мынадай біліктілік 

талаптары қойылады:
1) жасы – 18 жастан жоғары;
2) 2 класты жарамды медициналық қорытынды;
3) сертификатталған АОО-да кемінде 200 сағат көлемінде Үлгі бағдарламаларға сəйкес 

əзірленген теориялық даярлық курсынан өту жəне мына салаларда теориялық білімдерінің 
деңгейін көрсету:

бортинженер куəлігінің иесіне қатысты қағидалар мен ережелер; бортинженердің міндеттері 
бөлігінде азаматтық əуе кемелерін эксплуатациялауды реттейтін қағидалар мен ережелер;

қозғалтқыштардың, газды турбиндік жəне/немесе поршеньді қозғалтқыштардың 
құрылымының негізгі қағидаттары, отынның сипаттамасы, отынды беруді реттеуді қоса 
алғанда, отын жүйелері, жағармай материалдары жəне майлау жүйелері, форсаждық 
камералар жəне бүрку жүйелері, тұтану жəне қозғалтқышты іске қосу жүйелерінің мақсаты 
жəне жұмыс қағидаттары;

əуе кемелері қозғалтқыштарының жұмыс қағидаттары, эксплуатациялау қағидалары 
жəне шектеулері; қозғалтқыштардың сипаттамаларына атмосфералық жағдайлардың əсері;

планерлер, басқару органдары, конструкциялар, доңғалақ шассилері, тежегіштер мен 
сырғанауға қарсы құрылғылар, материалдардың коррозиясы жəне шаршауы бойынша ресурс; 
конструкцияның бүлінулері мен ақауларын табу;

мұздануға қарсы жəне су жұқтырмайтын жүйелер;
ауаны үрлеу жəне баптау жүйелері, оттегі жүйелері;
гидравликалық жəне пневматикалық жүйелер;
электротехника негіздері, тұрақты жəне ауыспалы токтың электр жүйелері, əуе кемелерінің 

электр өткізгіштік жүйелері, металлизация жəне экрандау;

аспаптық жабдықтың, компастардың, автопилоттардың, байланыс радиожабдығының, 
радионавигациялық жəне радиолокациялық құралдардың, ұшуды басқару жүйелерінің, 
дисплейлердің жəне авиацияның электрондық жабдықтың жұмыс істеу қағидаттары;

тиісті əуе кемелерінің шектеулері;
өрт сигнализациясы жүйесі жəне өртке қарсы жүйелер;
тиісті əуе кемелерінің жабдығы мен жүйелерін пайдалану жəне ақаусыздығын тексеру;
жүктеменің жəне массаны таратудың ұшу-техникалық сипаттамаларға жəне əуе кемесінің 

басқарылу сипаттамасына əсері; массаны жəне орталықтануды есептеу;
крейсерлік режимде басқару қағидаларын қоса алғанда, ұшу-техникалық сипаттамалар 

туралы деректерді пайдалану жəне практикалық қолдану;
метеорологияның эксплуатациялық аспектілері;
навигация негіздері, автономдық жүйелердің жұмыс қағидаты жəне эксплуатациялау;
қатерлер мен қателіктер факторларын бақылау қағидаттарын қоса алғанда, бортинженерге 

қатысты адамның мүмкіндіктері;
техникалық қызмет көрсету қағидаттары, ұшу жарамдылығын ұстап тұру қағидалары, 

дефектация, ұшу алдындағы қарау, отын құю жəне сыртқы қорек көздерін қолдану кезіндегі 
сақтық шаралары; орнатылған жабдық жəне кабинаның жүйесі;

қалыпты, ерекше жəне авариялық жағдайлардағы іс-əрекеттер тəртібі;
жүк тасымалдарының жəне қауіпті жүктерді тасымалдаудың эксплуатациялық қағидалары;
аэродинамика негіздері;
байланысты жүргізу қағидалары жəне фразеология.
4) бортинженер (бортмеханик) – нұсқаушының бақылауымен бортинженердің (бортмеха-

никтің) міндеттерін орындау кезінде жинақталған эксплуатациялық жұмыс тəжірибесі, мынадай 
салаларда:

ұшу алдындағы қарау;
отын құю қағидалары, отынды жұмсауды реттеу;
техникалық қызмет көрсету бойынша құжаттарды тексеру;
ұшудың барлық кезеңдерінде экипаждың кабинасындағы əдеттегі іс-əрекеттер;
экипаж мүшелерінің іс-əрекетін үйлестіру жəне экипаж мүшелері еңбек қабілетін жоғалтқан 

жағдайдағы іс-əрекеттер тəртібі;
дефектация;
борттық жүйелердің жұмыс істеуіндегі ауытқуларды тану;
ерекше жəне баламалы (резервтік) рəсімдерді қолдану;
авариялық жағдайды тану;
авариялық жағдайда іс-əрекеттердің тиісті тəртібін қолдану;
5) бортинженердің (бортмеханиктің) құқықтарына сəйкес келетін құзырет деңгейімен 

əуе кемесінің бортинженері (бортмеханигі) ретінде міндеттер мен қағидаларды орындау 
қабілеті, сондай-ақ:

қатер мен қателік факторларын тану жəне бақылау;
əуе кемесінің сипаттамалары мен шектеулерін есепке алып, борттық жүйелерді пайдалану;
дұрыс шешімдер қабылдау жəне ұшуда қадағалауды білікті жүзеге асыру;
аэронавигация саласында білімдерді қолдану;
біртұтас экипаж мүшесінің барлық міндеттерін табысты нəтижелерге кепілдік беретіндей 

етіп орындау;
ұшу экипажының басқа мүшелерімен пəрменді қарым-қатынасты жүзеге асыру.
42. Бортинженер (бортмеханик) ƏК осы типтерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

қолданылатын білімдер мен машықтардың деңгейін көрсеткен ƏК кез келген типтерінде 
функцияларды жүзеге асырады.

10-тарау. Бортрадиске біліктілік талаптары
43. Бортрадистің куəлігін алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары қойылады:
1) жасы –18 жастан жоғары;
2) 2 класты жарамды медициналық қорытынды;
3) сертификатталған АОО-да кемінде 100 сағат көлемінде Үлгі бағдарламаларға сəйкес 

əзірленген теориялық даярлық курсынан өту жəне мына салаларда теориялық білімдерінің 
деңгейін көрсету:

бортрадист куəлігінің иесіне қатысты қағидалар мен ережелер;
ұшуларды орындауға жəне техникалық қызмет көрсетуге қатысты бөлігінде халықаралық 

əуе заңнамасының жəне Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация 
қызметі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының негіздері; 

радиожабдық жəне оны эксплуатациялау;
ƏК электр жабдығы жəне оны эксплуатациялау;
ұшу ақпаратын жинау құралдарының, олар шешетін міндеттердің мақсаты, эксплуата-

циялау қағидалары;
ƏК авариялық-құтқару жарағының мақсаты, эксплуатациялау қағидалары;
негізгі метеорологиялық элементтер, құбылыстар жəне олармен байланысты эксплуата-

циялық аспектілер;
ұшу үшін қауіпті метеорологиялық құбылыстар, ауа райының ерекше жағдайлары жəне 

олармен байланысты эксплуатациялық аспектілер;
метеорологиялық кодтармен жəне болжамдармен практикалық жұмыс;
қатерлер мен қателіктер факторларын бақылау қағидаттарын қоса алғанда, бортрадиске 

қатысты адамның мүмкіндіктері;
байланысты жүргізу қағидалары жəне фразеология;
телеграф əліппесі, Морзе əліппесінің сигналдарын естіп қабылдау;
телеграфтық кілтті қолдану жəне хат-хабарларды беру.
4) ƏК-де бортрадист ретінде кемінде 100 сағат ұшу, оған ұшудың шынайы жағдайларын 

имитациялайтын ұшу тренажерінде алынған кемінде 50 сағат ұшу кіреді.
44. Бортрадист осы Біліктілік талаптарында көрсетілген білімдер мен машықтарды 

көрсеткен ƏК кез келген типтерінде функцияларды жүзеге асырады.
11-тарау. Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі

маманға біліктілік талаптары
45. ƏК ТҚК жөніндегі маманның куəлігін алуға кандидатқа мынадай біліктілік талаптары 

қойылады:
1) жасы – 18 жастан жоғары;
2) кəсіби функцияларын орындауға денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығына 

медициналық комиссиядан өту;
3) уəкілетті орган сертификаттаған авиациялық оқу орталықтарында оқу арқылы, үлгі 

бағдарламаларда ұсынылған модульдер түрінде теориялық жəне практикалық элемент терді 
қамтитын бастапқы даярлық курстарынан өту немесе уəкілетті органда немесе сертификат-
талған оқу орталығында емтихан арқылы теориялық білімдерінің деңгейін көрсетіп өз бетінше, 
сондай-ақ сертификатталған АОО-да оқу кезінде аттестаттаушы маманның (бағалаушының), 
кемінде 200 сағат көлемінде Үлгі бағдарламаларға сəйкес əзірленген даярлық курсынан өту 
жəне мына салаларда теориялық білімдерінің деңгейін көрсету:

ƏК техникалық қызмет көрсету, ƏК ұшу жарамдылығын ұстап тұру, ƏК ТҚК тартылған 
персоналды оқыту, ƏК ТКҚ жөніндегі мамандарға куəліктер беру, ұзарту жəне оларға біліктілік 
белгілерін (10RK модулі) бөлігінде əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы жəне халықаралық авиация заңнамасы; 

математика негіздері, өлшем бірліктері, ƏК ТҚК қатысы бар физика мен химияның іргелі 
қағидаттары жəне теориялық негіздері;

материалдың сипаттамасы жəне ƏК жобалау кезінде оларды қолдану, ƏК конструкцияларын 
жобалау жəне жүйелерінің жұмыс істеу қағидаттарын қоса алғанда, жинау əдістері, 
қозғалтқыштар жəне олармен байланысты жүйелер, механикалық, гидравликалық, электрлік 
жəне электрондық қорек көздері; ƏК аспаптық жабдығы жəне индикация жүйелері, ƏК басқару 
жүйелері жəне навигациялық жəне байланыс жабдығының борттық жүйелері;

орындалуы ƏК ұшу жарамдылығын ұстап тұру үшін қажет жұмыстар, ƏК конструкцияларын, 
оның компоненттері мен жүйелерін ТҚК жəне АТЖ бойынша тиісті нұсқауларда көзделген 
əдістемелерге жəне осы жағдайда ұшу жарамдылығының қолданылатын стандарттарына 
сəйкес, күрделі жөндеудің, ағымдық жөндеудің, тексерудің, ауыстырудың, модификациялаудың 
немесе ақауларын жоюдың əдістері мен рəсімдерін қоса алғанда;

қатерлер мен қателіктер факторларын бақылау қағидаттарын қоса алғанда, ƏК ТҚК қатысты 
адамның мүмкіндіктері (9 модуль);

4) Үлгі бағдарламаларда ұсынылған базалық дағдылар бағдарламасына сəйкес ƏК ТҚК 
тəжірибесі, куəлік алуға кандидатта осы тармақтың 5) жəне 6) тармақтарының анықтамасына 
кірмейтін орта білім (мектеп) немесе кез келген білім не кəсіби даярлық болған кезде: 

«А», «B1.2», «B1.4» санаттары үшін – эксплуатациядағы ƏК ТҚК 3 жыл практикалық 
тəжірибесі;

«B2» санаты жəне «B1.1» жəне «B1.3» кіші санаттары үшін - эксплуатациядағы ƏК ТҚК 5 
жыл практикалық тəжірибесі;

5) Үлгі бағдарламаларда ұсынылған базалық дағдылар бағдарламасына сəйкес ƏК 
ТҚК базалық тəжірибесі куəлік алуға кандидатта уəкілетті органның маманды техникалық 
мамандықта тəжірибелі қызметкер ретінде қарауға мүмкіндік беретін жоғары немесе орта 
техникалық білім болған кезде: 

«А» жəне «B3» санат жəне «B1.2», «В1.4» кіші санаттары үшін – эксплуатациядағы ƏК 
ТҚК 2 жыл практикалық тəжірибесі;

«B2» санаты жəне «B1.1», «В1.3» кіші санаттары үшін – эксплуатациядағы ƏК ТҚК 3 жыл 
практикалық тəжірибесі;

6) сертификатталған авиациялық оқу орталығында «А», «В1» жəне «В2» санаттарының 
ƏК ТҚК жөніндегі мамандардың бағдарламалар бойынша кандидат бастапқы даярлық алған 
кезде үлгі бағдарламаларда ұсынылған базалық дағдылар бағдарламасы бойынша алынған 
ƏК ТҚК базалық тəжірибе:

«А» санаты, «B1.2», «B1.4» кіші санаттары үшін – эксплуатациядағы ƏК ТҚК 1 жыл 
практикалық тəжірибесі;

«B2» санаты жəне «B1.1» жəне «B1.3» кіші санаттары үшін - эксплуатациядағы ƏК ТҚК 2 
жыл практикалық тəжірибесі.

7) куəлікке қосымшада белгілер алуға кандидатқа (XV тармақ) көпқозғалтқышты ƏК үшін «С» 
санаты, ол бұл санатты «B1.1», «B1.3» немесе «B2» біліктілік белгілері арқылы - «B1.1», «B1.3» 
немесе «B2» санатының сертификатталатын персоналының артықшылықтарын пайдалана 
отырып, тəжірибесі кемінде 3 жыл немесе осы кіші санаттарда/санаттарда немесе олардың 
комбинацияларында қолдаушы персонал алады;

8) куəлікке қосымшада белгілер алуға кандидатқа (XV тармақ) көпқозғалтқышты ƏК 
үшін «С» санаты, ол бұл санатты жоғары техникалық білім арқылы алады – ТҚК жəне АТЖ 
ұйымында ƏК ТҚК тікелей байланысты міндеттер бойынша кемінде 3 жыл жұмыс тəжірибесі, 
базалық (кезеңдік) ƏК ТҚК байланысты ортада міндеттерді бақылау жөніндегі жұмыстың 6 
айын қоса алғанда;

9) «Rating» деген XII бағанға «С» санатының бірінші белгісін алу үшін ƏК сұрау салынатын 
типінің осы тармақтың 7) жəне 8) тармақшаларында көрсетілген мамандардың кез келгені 
үшін – талап етілген типтік ƏК типіне оқыту курсы бойынша теориялық элементтің өтуі, əрбір 
келесі белгі үшін – үлгі бағдарламаға сəйкес ƏК типі бойынша жалпы танысу курсынына өту; 

10) куəлікке қосымшада «С» санаты бойынша белгі алуға кандидатқа (XV тармақ) көп 
қозғалтқыштылардан өзге ƏК үшін, ол бұл санатты «B1.2» немесе «B1.4» біліктілік белгілері 
арқылы - «В1.2» немесе «В1.4» санатының сертификатталатын персоналының немесе осы кіші 
санаттарда немесе олардың комбинацияларында қолдаушы персоналдың артықшылықтарын 
пайдалана отырып, кемінде 5 жыл жұмыс тəжірибесі; 

11) куəлікке қосымшада «С» санатының белгісін алатын мамандар үшін (XV тармақ) 
жоғары техникалық білім арқылы – базалық (кезеңдік) ƏК ТҚК байланысты ортада 12 айды 
қоса алғанда, ТҚК жəне АТЖ жөніндегі ұйымда кемінде 3 жыл тəжірибесі; 

12) базалық (кезеңдік) ƏК ТҚК бақылау ƏК ТҚК жоспарлау, сапаға кепілдік беру, ƏК ТҚК 
бойынша жазбаларды жүргізу жəне сақтау/ұшу жарамдылығын ұстап тұру, қосалқы бөлшектерді 
мақұлдауды, техникалық сервис бөлімінде/техникалық бөлімде жұмысты бақылау бойынша 
ТҚК жəне АТЖ ұйымының бөлімшелерінде маманның міндеттерді орындауын қамтиды. 

46. ТҚ жəне ƏК маманының куəлігіне белгіні алғашқы алу кезінде өтініш беруші үміттенген 
санаттар/кіші санаттар бойынша ƏК ƏК ҚК 1 жылдан кем емес тəжірибесі талап етіледі (бірінші 
рейтингті алу кезінде).

ƏК ҚК бойынша маманның куəлігіне санаттар/кіші санаттарының кейінгі толықтырулары 
үшін ƏК ҚК қосымша соңғы тəжірибесі бір жылдан аспауы тиіс, бірақ үш айдан кем емес (екінші 
жəне одан кейінгі рейтингтерді алу кезінде). Талап етілетін тəжірибе ƏК ҚК бойынша маман 
үміт еткен қолданыстағы санаттар/кіші санаттар арасындағы айырмашылықтарға байланысты 
болуы тиіс. Ондай қосымша тəжірибе ƏК ҚК бойынша маман куəлігінің сұрау салынатын жаңа 
санаттар кіші санаттары үшін негізгісі болуы тиіс. 

47. Соңғы тəжірибе ретінде талап етілген 12 айдың ішінен 6 айдан кем емес кезеңінде 
қаралады, ол ƏК ҚК бойынша маманның куəлігіне өтінішті беру күніне дейін 12 айдың 
ішінде жинақталады. Соңғы тəжірибенің қалдығы өтінішті беру күніне дейін 7 айдың ішінде 
жинақталады. Қалған негізгі тəжірибе өтінішті беру күніне дейін 10 жылдың ішінде жинақталады.

48. ƏК ҚК тəжірибе бойынша қойылған талаптарға қарамастан, мемлекеттік жəне 
эксперименттік авиацияда алынған тəжірибе талап етілетінге баламасы болып табылатын 
осындай ƏК ҚК болған жағдайда қаралуға жатады. 

49. «А» санаты үшін ƏК ҚК қосымша тəжірибе 6 айдан кем емес, «В1» жəне «В2» санаттары 
үшін - кемінде 12 ай болуы тиіс.

50. ƏК ҚК бойынша маман қозғалтқышты, қосалқы агрегаттарды, аспаптарды жəне немесе 
жабдық бірліктерін санкцияланған жөндеуден, модификациялаудан немесе монтаждаудан 
кейін əуе кемені немесе оның бөлшектерін пайдалануға жарамдылығын куəландырады жəне 
қарап- тексеруден, техникалық қызмет көрсетуден жəне немесе кезеңдік қызмет көрсетуден 
кейін пайдалануға рұқсат алуға қол қояды жəне мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) мыналарға қатысты:
оның куəлігінде не жалпы түріне өзінің қажеттілігі бойынша көрсетілген əуе кемелер үшін; 
немесе
оның куəлігінде не жалпы түріне өзінің қажеттілігі бойынша көрсетілген планерлер, 

қозғалтқыштар, борттық жүйелер немесе элементтер үшін;
жəне/немесе
оның куəлігінде көрсетілген əуе кемелер үшін не жалпы түріне өзінің қажеттілігі бойынша 

көрсетілген борттық электрондық жүйелер немесе элементтер үшін;
2) ƏК ҚК бойынша маман белгілі бір əуе кемесіне тхникалық қызмет көрсету жəне ұшу 

жарамдылығына қатысты барлық қажетті ақпарат белгісімен болған жағдайда, онда ƏК ҚК 
бойынша маман қызмет көрсету немесе планер, қозғалтқыш, борттық жүйелер немесе оның 
элементі, борттық электрондық жүйелер немесе оның элементі туралы куəлікке қол қояды, 
пайдалануға жарамдылығын ƏК ҚК бойынша маман куəландырады;

3) ƏК ТҚ жөніндегі маман 24 айдың алдындағы 6 ай ішінде куəліктің иеленушісі ретінде 
оған берілген құқықтарға сəйкес ƏК немесе құрауыштарын қарау, қызмет көрсету немесе 
техникалық пайдалану бойынша тəжірибесі бар болған немесе осы Біліктілік талаптарға сəйкес 
тиісті құқықтарды берумен оған куəлікті беру шартын сақтаған жағдайда.

6 айдың тəжірибесін есепке алу кезінде 180 жазбаға немесе 100 күнге теңестіріледі, оны 
маман жеке журналда тіркейді. Маман техникалық көрсету туралы куəлікті беру құқығын 
дəлелдеу үшін сомадағы талап етілетін цифрды құрайтын ƏК ұқсас үлгілері назарға алынады. 

 12-тарау. Ұшуды қамтамасыз ету/ұшу бойынша диспетчер қызметкеріне 
қойылатын біліктілік талаптары

51. Ұшуды қамтамасыз ету/ұшу бойынша диспетчер қызметкері куəлігін алушы үміткерге 
мынадай бiлiктiлiк талаптары қойылады:

1) жасы –21 жастан үлкен;
2) 3 сыныптағы қолданыстағы медициналық қорытындысы;
3) 500 сағаттан немесе 150 сағаттан кем емес (тəжірибесі болған жағдайда) көлемде 

сертификатталған АОО Үлгілік бағдарламаларға сəйкес əзірленген теориялық дайындық кур-
сынан өту жəне теориялық білім деңгейін көрсету, мынадай салаларда:

ƏК техникалық қызмет көрсету, ƏК ұшу жарамдылығын күтіп-ұстау, ƏК ҚК бойынша 
мамандардың куəліктерін беру, ұзарту жəне олардың біліктілік белгілеріне енгізу бөлігінде əуе 
кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі саласында Қазақстан Республикасының заңнамасы 
жəне халықаралық авиациялық заңнамасы;

диспетчердің ұшуын/ұшуларын қамтамасыз ету бойынша қызметкер куəлігінің иеленушісіне, 
əуе қозғалысына қызмет көрсету қағидалары мен рəсімдеріне, ұшақтардың күш қондырғылары 
жұмысының қағидаттарына, жүйелерге жəне аспаптық жабдықтарға қатысты бөлігінде 
Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамасы;

ƏК пайдаланушылық шектеулері жəне күш қондырғылары;
əуе кемесінің барынша аз жабдығының тізбесі;
ƏК ұшу-техникалық сипаттамасына салмағын тиеу жəне тарату əсері, салмағын есептеу 

жəне орталықтандыру бойынша; 
ұшуды жедел жоспарлау; отынның шығысын есептеу бойынша жəне отын бойынша 

ұшу ұзақтығы; қосалқы əуежайды таңдау, бағыт бойынша крейсерлік ұшуды, ұлғайтылған 
ұзақтығына ұшуларды басқару рəсімі;

əуе қозғалысын ұйымдастыру үшін ұшу жоспарын дайындау жəне ұсыну;
компьютерлердің көмегімен жоспарлау жүйесінің негізгі қағидаттары;
диспетчердің міндеттеріне қолданылатын адамның мүмкіндіктері;
авиациялық метеорология, төмен жəне жоғары қысым салаларының орын ауысуы, 

фронттардың құрылымы, туындауы жəне бағыт бойынша ұшып көтерілу, ұшу жəне қону 
жағдайларына əсер ететін ауа райының ерекше құбылыстарының сипаттамасы; 

авиациялық метеорологиялық жиынтықтарды, карталар мен болжамдарды, кодтар мен 
қысқартуларды, метеорологиялық ақпаратты алу мен пайдалану қағидаларын қолдану бойынша;

аэронавигация қағидаттары, аспаптар бойынша ұшуды орындау қағидалары;
аэронавигациялық құжаттаманы пайдалану;
қарапайым жəне қауіпті жүктерді тасымалдаудың пайдаланушылық рəсімдері;
авариялық оқиғалар мен инциденттерге қатысты рəсімдер, авариялық жағдайдағы ұшу 

қағидалары;
азаматтық авиация қызметіне заңсыз араласу актілерімен байланысты рəсімдер жəне 

ƏК қатысты диверсиялармен;
əуе кемесінің тиісті түріне қатысты ұшу қағидаттарын;
əуе кемелерімен жəне тиісті жер үсті станцияларымен байланысты жүргізу қағидалары;
нақты есептеулерді жүргізу жəне күн сайынғы синоптикалық карталар жəне ауа райы 

жиынтықтары бойынша ауа райына талдау жүргізу, əуе трассасының нақты аудандарында ауа 
райы жағдайлары туралы нұсқама жүргізу, мақсатты əуежайларда жəне қосалқы əуежайларда 
əуе тасымалдарын жүзеге асыру кезінде ауа райын болжау;

осы учаскеге ұшудың оңтайлы траекториясын айқындау жəне ұшу жоспарларын дайындау;
қолайсыз метеорологиялық жағдайларында ұшу кезінде жедел бақылау жүргізу жəне ұшу 

экипажына көмек көрсету;

4) бір немесе бірнеше (кез келген үйлесімде) функцияларды орындау бойынша 2 жылдан 
кем емес тəжірибенің бар болуы, егер кез келген үйлесімде жұмыс кезеңіндегі тəжірибе 
төмендегі кез келген лауазымдарында 1 жылдан кем еместі құраса: 

коммерциялық əуе тасымалдарында жұмылдырылған əуе кемесінің ұшу экипажының 
мүшесі; немесе

коммерциялық əуе тасымалдарында жұмылдырылған ƏК ұшуын қамтамасыз ететін 
ұйымдарда метеорологты; немесе

коммерциялық əуе тасымалдарында жұмылдырылған ƏК ұшуын қамтамасыз ету бойынша 
қызметкерлердің немесе ұшуды жүргізу қызметінің əуе қозғалысына қызмет көрсету диспетчері 
немесе техникалық басшысы; немесе

əуе тасымалдарын жүзеге асыру кезінде ƏК ұшуын қызмет көрсетуде көмек көрсететін 
қызметкер ретінде 1 жылдан кем емес жұмыс өтілінің болуы; немесе

бекітілген бағдарлама бойынша дайындық курсынан өту жəне өтінішті беру алдында 
тікелей 6 ай ішінде кемінде 90 жұмыс күні ұшуларды қамтамасыз ету бойынша қызметкердің 
бақылауында пысықтау.

5) мыналарға қабілеттілігі бар:
күн сайынғы синоптикалық карталар сериялары жəне ауа айы жиынтықтары негізінде ауа 

райын талдаудың нақты жəне қолайлы пайдаланушылық көз қарастарын жүргізу;
 əуе трассасының нақты аудандарында болатын ауа райы жағдайлары туралы нұсқаманың 

негізделген пайдаланушылық көзқарастарын жүргізуді қамтамасыз ету; мақсатты əуежайларға 
жəне қосалқы əуежайларға аса назар аудара отырып көлік авиациясы үшін ауа райын болжау; 

осы учаскеге ұшудың оңтайлы траекториясын айқындау жəне ұшу жоспарларын қолмен 
жəне/немесе компьютердің көмегімен толтырылған нақты дайындау;

ұшуды қамтамасыз ету бойынша қызметкер куəлігінің иеленушісі міндеттеріне сəйкес 
қолайсыз метеорологиялық жағдайларында ұшу кезінде жедел бақылауды қамтамасыз ету 
жəне көмектің барлық түрін көрсету;

қауіп жəне қателіктер факторларын тану жəне бақылау.
52. Диспетчердің ұшуын/ұшуларын қамтамасыз ету бойынша қызметкер қызметті жүзеге 

асыруға қажетті білімі бар өңірде диспетчердің ұшуын/ұшуларын қамтамасыз ету бойынша 
қызметкердің функцияларын жүзеге асырады. 

13-тарау. Əуе қозғалысына қызмет көрсету диспетчеріне
қойылатын біліктілік талаптар

53. ƏҚҚ диспетчері куəлігінің алушы үміткерге мынадай бiлiктiлiк талаптары қойылады:
1) жасы – 21 жастан үлкен;
2) 3 сыныптағы қолданыстағы медициналық қорытындысы;
3) сертификатталған АОО Үлгілік бағдарламаларға сəйкес əзірленген теориялық дайындық 

курсынан өту жəне теориялық білім деңгейін көрсету, мынадай салаларда:
əуе қозғалысына қызмет көрсетуге, оның ішінде ƏҚҚ диспетчерінің біліктілік белгілері 

иеленушісінің құқықтарына, міндеттеріне жəне жауапкершілігіне қатысты бөлігінде Қазақстан 
Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамасы, қағидалар мен ережесі;

ƏҚҚ қолданылатын жабдықты пайдалану жəне шектеу қағидаттары, сөз байланысы, 
ақпаратты тіркеу, деректерді беру, радионавигациялық құралдар, бақылау жəне радиолока-
циялық жүйелер, автоматты тəуелді бақылаулар, ұшу жоспарларын өңдеу, дисплей (пайдала-
нушының интерфейсі), жедел деректер жəне пайдалану шарттары туралы деректер;

ұшу қағидаттары, ƏК, ƏҚҚ қатысы бар ƏК күш қондырғылары мен жүйелердің, сипатта-
малардың пайдалану жəне жұмыс істеу қағидаттары;

қауіп жəне қателіктер факторларын бақылау, сондай-ақ топтың жұмысын оңтайландыру 
бойынша дайындаудың қағидаттарын қоса алғанда адамның мүмкіндіктері;

авиациялық метеорология, метеорологиялық құжаттаманы жəне ақпаратты қолдану жəне 
түсіндіру, ұшулардың орындалуына жəне олардың қауіпсіздігіне əсер ететін ауа райының ерек-
ше құбылыстарының туындауы жəне сипаттамасы, барометрлік биіктікті өлшеу қағидаттары; 

аэронавигация қағидаттары, навигациялық жүйелер мен көзге көрінетін құралдарды 
шектеу мен нақты қағидаттары;

ƏҚҚ, байланыс, радиотелофон жəне фразеологиямен алмасу (штаттық, штаттық емес жəне 
авариялық), тиісті авиациялық құжаттаманы пайдалану рəсімдері, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудің практикалық əдістері;

54. ƏҚҚ диспетчері куəлігінің алушы үміткер мынадай салаларда білім деңгейін көрсетті:
1) əуеайлақ диспетчерінің біліктілік белгілері үшін:
 əуе айлақтың бас жоспары, физикалық сипаттамалары;
 əуе кеңiстiгiнiң құрылымы; 
 қолданылатын қағидалар, рəсімдер жəне ақпарат көздерi;
 аэронавигациялық құралдар;
 əуе қозғалысын басқару жабдығы жəне оларды қолдану;
 жергiлiктi жер бедерi жəне жердегi сипатты бағдарлар;
 əуе қозғалысының сипатты ерекшелiктерi;
 ерекше ауа райы құбылыстары;
авариялық жағдайдағы жəне iздестiру-құтқару операцияларындағы iс-қимылдар жоспары;
2) жақындаудың рəсімдік бақылау диспетчерінің немесе ƏҚҚ ауданының рəсімдік бақылау 

диспетчерінің біліктілік белгісі үшін:
əуе кеңiстiгiнiң құрылымы;
 қолданылатын қағидалар, рəсімдер жəне ақпарат көздерi;
 аэронавигациялық құралдар;
 əуе қозғалысын басқару жабдығы жəне оларды қолдану;
 жергiлiктi жер бедерi жəне жердегi сипатты бағдарлар;
 əуе қозғалысының жəне қозғалыс ағынының сипатты ерекшелiктерi;
 ерекше ауа райы құбылыстары;
 авариялық жағдайдағы жəне iздестiру-құтқару операцияларындағы iс-қимылдар жоспары;
3) қадағалау құралдарын пайдалана отырып, ƏҚҚ ауданының бақылау диспетчері, қада-

ғалау құралдарын пайдалана отырып жақындаудың бақылау диспетчерінің біліктілік белгісі үшін:
 əуе кеңiстiгiнiң құрылымы;
 қолданылатын қағидалар, рəсімдер жəне ақпарат көздерi;
 аэронавигациялық құралдар;
 əуе қозғалысын басқару жабдығы жəне оларды қолдану;
 жергiлiктi жер бедерi жəне жердегi сипатты бағдарлар;
 əуе қозғалысының жəне қозғалыс ағынының сипатты ерекшелiктерi;
 ерекше ауа райы құбылыстары;
 авариялық жағдайдағы жəне iздестiру-құтқару операцияларындағы iс-қимылдар жоспары;
ƏҚҚ қадағалаудың тиісті жүйелерін жəне олармен байланысты жабдықты пайдалану 

жəне шектеу қағидатттары;
жердің үстінен ұшудың тиісті биіктігін ұстап қалу қағидаларын қоса алғанда, қажет болғанда 

қадағалаудың негізінде ƏҚҚ қызмет көрсетуді ұсыну рəсімдері;
4) ƏҚҚ аттестатталған нұсқаушының (диспетчердің) басшылығымен сəтті қамтамасыз етті:
əуеайлақ диспетчерінің біліктілік белгісіне қатысты кемінде 140 сағат ішінде рульдеу 

диспетчерлік пунктінде немесе кемінде 280 сағат ішінде старттық диспетчерлік пунктінде 
немесе кемінде 430 сағат ішінде мұнара диспетчерлік пунктінде əуеайлақтық диспетчерлік 
қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

жақындаудың рəсімдік бақылау диспетчерінің біліктілік белгісіне қатысты 280 сағаттан кем 
емес сағат ішінде жақындау диспетчерлік пунктінде əуе қозғалысының рəсімдік бақылауын 
жүзеге асыру;

қадағалау құралдарын пайдалана отырып жақындауды бақылау диспетчерінің біліктілік 
белгісіне қатысты кемінде 350 сағат ішінде жақындау диспетчерлік пунктінде немесе шеңбер дис-
петчерлік пунктінде жақындаудың əуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

жақындаудың рəсімдік бақылау диспетчерінің біліктілік белгілерін бір уақытта алумен 
қадағалау құралдарын пайдалана отырып жақындауды бақылау диспетчерінің біліктілік 
белгісіне қатысты кемінде 430 сағат ішінде жақындау диспетчерлік пунктінде немесе шеңбер 
диспетчерлік пунктінде жақындаудың əуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсетуді жəне 
рəсімдік бақылауды жүзеге асыру;

ƏҚҚ ауданының рəсімдік бақылау диспетчерінің біліктілік белгісіне қатысты кемінде 280 
сағат ішінде аудандық диспетчерлік пунктіндегі/аудандық диспетчерлік орталығындағы жұмыс 
орнында рəсімдік бақылауды жүзеге асыру;

ƏҚҚ ауданын бақылау диспетчерінің біліктілік белгісіне қатысты кемінде 380 сағат ішінде 
аудандық диспетчерлік пунктіндегі/аудандық диспетчерлік орталығындағы жұмыс орнында 
қадағалау жүйелерін пайдалана отырып əуе қозғалысына аудандық диспетчерлік қызмет 
көрсетуді жүзеге асыру;

ƏҚҚ ауданының рəсімдік бақылау диспетчерінің біліктілік белгілерін бір уақытта алумен 
қадағалау құралдарын пайдалана отырып ƏҚҚ ауданын бақылау диспетчерінің біліктілік 
белгісіне қатысты кемінде 460 сағат ішінде аудандық диспетчерлік пунктіндегі/аудандық 
диспетчерлік орталығындағы жұмыс орнында қадағалау жүйелерін жəне пайдалана отырып əуе 
қозғалысына аудандық диспетчерлік қызмет көрсетуді жəне рəсімдік бақылауды жүзеге асыру;

жергілікті диспетчерлік пунктте біліктілік белгісіне (рұқсатына) қатысты кемінде 280 сағат 
ішінде бар радиотехникалық құралдарды пайдалана отырып жергілікті əуе желілерінде əуе 
қозғалысына аудандық диспетчерлік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

55. Біліктілік белгілер мынадай диспетчерлік пункттерге сəйкес келеді:
1) əуеайлақ диспетчерінің біліктілігі рульдеу диспетчерлік пунктінде жəне/немесе старттық 

диспетчерлік пунктінде жəне/немесе мұнара диспетчерлік пунктінде өзіндік жұмысқа рұқсаты 
бар адамдары үшін беріледі;

2) жақындаудың рəсімдік бақылау диспетчерінің жəне байқау құралдарын пайдалана 
отырып жақындаудың бақылау диспетчерінің біліктілігі жақындау диспетчерлік пунктінде өзіндік 
жұмысқа рұқсаты бар адамдары үшін жəне/немесе басқа да диспетчерлік пункттерінде өзіндік 
жұмысқа рұқсаты бар адамдары үшін беріледі (диспетчерлік пункттерді біріктіру кезінде);

3) байқау құралдарын пайдалана отырып ƏҚҚ ауданының рəсімдік бақылау диспетчерінің 
жəне ƏҚҚ ауданының бақылау диспетчерінің біліктілігі аудандық диспетчерлік пунктіндегі/
аудандық диспетчерлік орталығындағы жəне/немесе жергілікті диспетчерлік пунктіндегі жұмыс 
орнында рұқсаты бар адамдары үшін беріледі.

56. Бірнеше біліктілік белгілерді бір уақытта алған кезде əрбір біліктілік белгісіне қатысты 
талаптар қолданылады.

57. ƏҚҚ нұсқаушының арнайы біліктілік белгісін (рұқсатын) алу үшін 
үміткерге мыналар талап етіледі:
ƏҚҚ жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;
сертификатталған АОО арнайы дайындықтан өту;
кемінде 8 сағат ішінде аттестатталған нұсқаушының басшылығымен сұрау салынатын 

біліктілік белгісіне қатысты функцияларды жүзеге асыру.
58. Ұшу басшысының (ауысымның аға диспетчері) арнайы біліктілік белгісін (рұқсатын) алу 

үшін үміткерге мыналар талап етіледі:
ƏҚҚ жұмыс өтілі кемінде 3 жыл – ауысымның аға диспетчері үшін, алты жылдан кем емес 

– ұшу басшысы үшін;
сертификатталған АОО арнайы дайындықтан өту;
бақылау жүзеге асырылатын диспетчерлік пункттің ең болмаса бірінде рұқсат; 
кемінде 180 сағат ішінде аттестатталған нұсқаушының басшылығымен (ұшу басшысының/

ауысымның аға диспетчерінің) сұрау салынатын біліктілік белгісіне қатысты функцияларды 
жүзеге асыру.

59. Халықаралық ұшуға диспетчерлік қызмет көрсетумен байланысты біліктілікті алуға 
үміткер радиотелефон байланысында пайдаланылатын авиациялық ағылшыл тілінде сөйлеуі 
тиіс жəне оны жұмысшы деңгейінен төмен емес деңгейде түсінуі тиіс (ИКАО бойынша 4 деңгей). 

60. ƏҚҚ диспетчері (диспетчерлік пунктінде рұқсаты бар) 6 ай ішінде кемінде 24 сағат ішінде 
осы біліктілік белгісімен көзделген əуе қозғалысына қызмет көрсету бойынша функцияларды 
жүзеге асырады.

61. Егер ƏҚҚ диспетчері 6 ай ішінде біліктілік белгісімен көзделген функцияларды жүзеге 
асырмаса, біліктілік белгісі күшін жояды. 

62. ƏҚҚ диспетчері куəлікке енгізілген бір немесе бірнеше төменде көрсетілген біліктілік 
белгілермен (рұқсаттармен) мынадай функцияларды жүзеге асырады:

əуеайлақ диспетчерінің біліктілік белгісі берілген куəлік иеленушісі аттестатталған бойынша 
сол əуеайлақта əуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді немесе 
қамтамасыз етуді бақылайды;

жақындаудың рəсімдік бақылау диспетчерінің біліктілік белгісі жақындаудың диспетчерлік 
қызмет көрсетілуін қамтамасыз ететін диспетчерлік органның заңдық құзырында болатын əуе 
кеңістігі немесе осы əуе кеңістігінің бөлігі шегінде берілген куəлік иеленушісі аттестатталған 
бойынша əуеайлақта немесе əуеайлақтарда жақындаудың диспетчерлік қызмет көрсетуін 
қамтамасыз етеді немесе қамтамасыз етуді бақылайды;

байқау құралдарын пайдалана отырып жақындаудың бақылау диспетчерінің біліктілік белгісі 
жақындаудың диспетчерлік қызмет көрсетілуін қамтамасыз ететін диспетчерлік органның 
заңдық құзырында болатын əуе кеңістігі немесе осы əуе кеңістігінің бөлігі шегінде берілген 
куəлік иеленушісі аттестатталған бойынша əуеайлақта немесе əуеайлақтарда ƏҚҚ байқаудың 
тиісті жүйелерін пайдалана отырып жақындаудың диспетчерлік қызмет көрсетуін қамтамасыз 
етеді жəне немесе қамтамасыз етуді бақылайды;

ƏҚҚ ауданының рəсімдік бақылау диспетчерінің біліктілік белгісі берілген куəлік иеленушісі 
аттестатталған бойынша диспетчерлік аудан немесе осы диспетчерлік аудан бөлігі шегінде 
аудандық диспетчерлік қызмет көрсетуін қамтамасыз етеді жəне немесе қамтамасыз етуді 
бақылайды;

байқау құралдарын пайдалана отырып ƏҚҚ ауданының бақылау диспетчерінің біліктілік 
белгісі берілген куəлік иеленушісі аттестатталған бойынша əуе кеңістігі немесе осы əуе 
кеңістігінің бөлігі шегінде ƏҚҚ байқаудың тиісті жүйелерін пайдалана отырып ƏҚҚ ауданының 
диспетчерлік қызмет көрсетуін қамтамасыз етеді жəне/немесе қамтамасыз етуді бақылайды.

14-тарау. Авиациялық станция операторына қойылатын біліктілік талаптар 
(теңіз қондырғысында орналасқан)

63. Авиациялық станция операторы куəлігінің алушы үміткерге (теңіз қондырғысында 
орналасқан) мынадай бiлiктiлiк талаптары қойылады:

1) жасы –18 жастан үлкен;
2) техникалық білімі бар;
3) сертификатталған АОО Үлгілік бағдарламаларға сəйкес əзірленген теориялық дайындық 

курсынан өту жəне теориялық білім деңгейін көрсету, мынадай салаларда:
радиотелефон байланыс, фразеология, электр байланыс желісінің рəсімдері;
теңіз қондырғысында жұмыстардың орындалуын реттейтін Қазақстан Республикасының 

заңнамасы жəне нормативтік актілер;
əуе қозғалысына қызмет көрсету;
авиациялық станция операторына қолданылатын қағидалар мен ережелер;
ұшу қағидалары жəне əуе навигациясының негіздері;
авиациялық метеорологияның негізгі теориялық мəселелері жəне авицияның метеоқамта-

масыз етілуін регламенттейтін құжаттардың негізгі ережелері;
радионавигациялық жабдық жұмысының негіздері мен қағидаттары;
радионавигациялық жабдықтың жəне авиациялық электр байланыс құралдарының тактика 

техникалық сипаттамалары;
авиациялық станцияда электр байланыс жабдығын пайдалану жəне шектеу қағидаттары;
қызмет көрсетілетін ƏК негізгі деректері жəне тактика техникалық сипаттамалары;
4) жұмыс тəжірибесі:
12 айлық кезеңнің ішінде бекітілген бағдарлама бойынша дайындық курсын сəтті аяқтады, 

өтінішті тікелей берген жəне 2 айдан кем емес авиациялық станцияның аттестатталған 
операторының басшылығымен сəтті пысықтады; немесе

өтінішті берудің тікелей алдын алатын 12 айдың ішінен 6 айдан кем емес авиациялық 
станцияның аттестатталған операторының басшылығымен сəтті пысықтады; 

5) өзінің құзыреттілігін көрсетті:
пайдаланылатын электр байланыс жабдығын пайдалануда;
радиотелефондық хабарламаларды сапалы жəне нақты беру мен қабылдауда.

15-тарау. «Нұсқаушы» біліктілік белгісін алу үшін ұшу персоналына
қойылатын жалпы біліктілік талаптары

64. Нұсқаушылар мынадай санаттарға бөлінеді:
1) ƏК пилот-нұсқаушысы;
2) ƏК үлгісінің нұсқаушысы;
3) ƏК сыныбы бойынша нұсқаушысы;
4) аспаптар бойынша ұшуға рұқсат үшін нұсқаушы;
5) пилотаждық жаттығу құрылғылары бойынша нұсқаушы;
6) көп мүшелі ƏК экипажы мүшелерінің өзара іс-қимылы бойынша нұсқаушы;
7) кешендік ұшу дайындығы бойынша нұсқаушы.
65. «Нұсқаушы» біліктілік белгісін алушы үміткерге мынадай бiлiктiлiк талаптары қойылады:
1) жасы- 18 жастан үлкен;
2) Жеңіл жəне асажеңiл ƏК куəлігін алуға дайындықты қоспағанда ƏК түріне сəйкес 

коммерциялық авиация пилотының куəлігін алу кезінде ұсынылатын білім мен тəжірибеге 
қойылатын талаптарға жауап береді, мұндай жағдайда үміткер жеңіл жəне асажеңiл ƏК 
тиісті түрінің пилотының куəлігін алу кезінде ұсынылатын білім мен тəжірибеге қойылатын 
талаптарға жауап береді;

3) сертификатталған АОО Үлгілік бағдарламаларға сəйкес əзірленген теориялық дайындық 
курсынан өту жəне теориялық білім деңгейін көрсету, мынадай салаларда:

теориялық жəне практикалық оқыту əдістемесі;
жер үстіндегі дайындық жүзеге асырылатын пəндер бойынша студенттердің, оқушылар 

мен тыңдаушылардың үлгерімділігін бағалау бойынша;
материалды игеру процесі;
тиімді оқыту элементтері;
студенттердің, оқушылардың немесе тыңдаушылардың білім деңгейін бағалау жəне тексеру 

бойынша, оқыту теориялары;
дайындық бағдарламаларын əзірлеу бойынша;
сабақты жоспарлау;
аудиторлық оқыту əдістемелері;
қажет болған жағдайда жаттығу құрылғыларын қоса алғанда оқу құралдарын пайдалану бойынша; 
студенттердің, оқушылардың жəне тыңдаушылардың қателіктеріне талдау жəне түзету 

жүргізу бойынша; 
қауіптер мен қателіктер факторларының бақылау қағидаттарын қоса алғанда ұшу 

дайындығына қолданылатын адамның мүмкіндіктері;
ƏК жүйелер мен бас тартулардың істен шығу имитациясына байланысты қауіптер;
4) тағайындалған пилот-нұсқаушының басшылығымен үміткер:
операцияларды таныстыруды, практикалық оқыту əдістерін, курсанттардың едəуір көп 

таралған қателіктерін табу жəне түзетуді қоса алғанда ұшу дайындығын жүргізу əдістемесі 
бойынша оқу курсынан өтті;

ұшу дайындығын жүргізуге ниетті ол практикада маневрлеу мен ұшу схемаларын 
орындаудың əдістемесін қолданды.

5) тиісті жағдайларда ұшу алдындағы нұсқаманы, ұшуды талдауды жəне жер үсті 
дайындығын қоса алғанда, пилот-нұсқаушының функцияларын жүзеге асыруды көздейтіндер 
бойынша ƏК түрлерінде жəне сыныптарында ұшу дайындығын жүргізуге ниетті ол сол сала-
ларда оқыту қабілеттілігін көрсетті;

6) куəлікте көрсетілген ƏК түріне сəйкес бекітілген бағдарлама бойынша дайындығы бар;
7) ұшу-əдістемелік дағдыларға ие:
тыңдаушыны даярлау процесінде қауіптер мен қателіктер факторларын тану, талдау 

жəне бақылау;
оның сипаттамаларының шектеулері шегінде əуе кемесін басқару жəне ұшу қауіпсіздігінің 

қолайлы деңгейінде тыңдаушыны əдістемелік сауатты оқыту;
барлық маневрлерді баяу жəне нақты орындау жəне оларды тыңдаушыға епті көрсете білу;
ұшуда уақтылы шешімдерді қабылдау жəне бақылауды білікті жүзеге асыру;
оқушылардың қателіктерін талдау жəне түзету;
тыңдаушыға ұшу схемасын немесе маневрді нақты орындау мен көрсетуді қамтамасыз 

ететіндіктен əуе кемесін басқару;
оқыту кезінде қауіптер мен қателіктер факторларын тану жəне бақылау;
оның сипаттамасының шектеулері шегінде əуе кемесін басқару;
барлық маневрлерді баяу жəне нақты орындау жəне тыңдаушыға əуе кемесінің ұшуын 

басқару кезінде қозғалыстарды үйлестіруді əдістемелік дұрыс түсіндіру;
аэронавигация (ұшақты жүргізу) саласында білімді қолдану жəне оларды тыңдаушыға жеткізу;
тыңдаушыны əдістемелік сапалы жəне қауіпсіз оқыту. 
66. Нұсқаушының біліктілік белгісінің қолданылу мерзімі уəкілетті органның шешімі бойынша 

анықталады, бірақ 3 жылдан аспайды.
67. Пилот мыналар бар болғанда ƏК жəне/немесе жаттығу құрылғысында пилот-

нұсқаушының функцияларын жүзеге асырады:
осы Біліктілік талаптарға сəйкес берілген «нұсқаушы» біліктілік белгісімен (тиісті санаттағы) 

пилоттың, штурманның немесе борт инженерінің (борт механиктің) куəлігі;
осы Біліктілік талаптарға сəйкес тиісті біліктілік белгілермен жаттығу құрылғысы 

нұсқаушының сертификаты (куəлігі).
1-параграф. Пилот-нұсқаушының біліктілік белгілерін енгізу кезінде

қойылатын біліктілік талаптар
68. «Ұшқыш» пилот-нұсқаушының біліктілік белгісін алушы үміткерге мынадай бiлiктiлiк 

талаптары қойылады:
1) Ұшып көтерілуі кемінде 200 сағат, олардың ішінде 150 сағат КВС ретінде;
2) ƏК түріне сəйкес коммерциялы авиацияда пилоттарды дайындау үшін нұсқаушы ретінде 

ұшып көтерілуі 200 сағатты қоса алғанда, ƏК осы түрінде ұшып көтерілуі кемінде 500 сағат;
3) пилоттың қоланыстағы куəлігінің болуы;
4) ұшу нұсқаушысының курсына түсу алдында ұшу тексерісінің алдын алатын 6 ай ішінде 

поршеньді күш қондырғысымен бір қозғалтқышы бар ұшақта ұшып көтерілуі 5 сағаттан кем емес; 
5) ұшу нұсқаушыларының курстарынан өту: 
ұшуды оқыту əдістемесі 50 сағат;
теориялық оқыту əдістемесі бойынша 25 сағат;
ƏК тиісті үлгісіндегі ұшуды пайдаланудың бейінді пəндері бойынша 10 сағат;
бір пилотты ƏК ұшу-əдістемелік дайындықтың кемінде 15 сағатты қамтиды.
69. «Тікұшақ» пилот-нұсқаушының біліктілік белгісін алушы үміткерге мынадай бiлiктiлiк 

талаптары қойылады:
1) тікұшақта ұшып көтерілуі кемінде 250 сағат, олардың ішінде тікұшақтың командирі 

ретінде кемінде 100 сағат;
2) коммерциялы тікұшақ пилотының куəлігі болуы;
3) ұшу нұсқаушысының курсына түсу алдында ұшу тексерісінің алдын алатын 6 ай ішінде 

бір қозғалтқышы бар тікұшақта ұшып көтерілуі кемінде 5 сағат;
4) тікұшақтың ұшу нұсқаушыларының курстарынан өту:
ұшуды оқыту əдістемесі 50 сағат;
теориялық оқыту əдістемесі бойынша 25 сағат;
ƏК тиісті үлгісіндегі ұшуды пайдаланудың бейінді пəндері бойынша 10 сағат; 
бір пилотты ƏК ұшу-əдістемелік дайындықтың кемінде 15 сағатты қамтиды.
70. «Мотодельтаплан» немесе «автожир» пилот-нұсқаушының біліктілік белгісін алушы 

үміткерге мынадай бiлiктiлiк талаптары қойылады:
1) КВС ретінде 100 сағаттан кем емес;
2) «Мотодельтаплан» немесе «автожир» пилот-нұсқаушының курстарынан өту:
ұшуды оқыту əдістемесі 50 сағат;
теориялық оқыту əдістемесі бойынша 25 сағат;
ƏК тиісті үлгісіндегі ұшуды пайдаланудың бейінді пəндері бойынша 10 сағат; 
ұшу-əдістемелік дайындықтың кемінде 10 сағатты қамтиды.
71. «Планер» пилот-нұсқаушының біліктілік белгісін алушы үміткерге мынадай бiлiктiлiк 

талаптары қойылады:
1) КВС ретінде ұшып көтерілуі кемінде 100 сағат жəне 200 ұшу (іске қосу);
2) планер ұшу нұсқаушыларының курстарынан өту:
ұшуды оқыту əдістемесі 50 сағат;
теориялық оқыту əдістемесі бойынша 25 сағат;
ƏК тиісті үлгісіндегі ұшуды пайдаланудың бейінді пəндері бойынша 10 сағат; 
ұшу-əдістемелік дайындықтың кемінде 10 сағатты қамтиды.
72. «Бос аэростат» пилот-нұсқаушының біліктілік белгісін алушы үміткерге мынадай 

бiлiктiлiк талаптары қойылады:
1) КВС ретінде кемінде 75 сағат;
2) «Бос аэростатұшу нұсқаушыларының курстарынан өту; 
ұшуды оқыту əдістемесі 50 сағат;
теориялықоқыту əдістемесі бойынша 25сағат;
ƏК тиісті үлгісіндегі ұшуды пайдаланудың бейінді пəндері бойынша 10 сағат; 
ұшу-əдістемелік дайындықтың кемінде 10сағатты қамтиды.
73. «Дирижабль» пилот-нұсқаушының біліктілік белгісін алушы үміткерге мынадай бiлiктiлiк 

талаптары қойылады:
1) КВС ретінде кемінде 100 сағат;
2) «Дирижабль» ұшу нұсқаушыларының курстарынан өту:
ұшуды оқыту əдістемесі 50 сағат;
теориялық оқыту əдістемесі бойынша 25 сағат;
ƏК тиісті үлгісіндегі ұшуды пайдаланудың бейінді пəндері бойынша 10 сағат; 
ұшу-əдістемелік дайындықтың кемінде 10 сағатты қамтиды.
2-параграф. ƏК үлгісі бойынша нұсқаушының біліктілік белгісін енгізу кезінде 

қойылатын біліктілік талаптар
74. Бір мүшелі ұшақ немесе көп мүшелі ұшақтың үлгісі бойынша нұсқаушының біліктілік 

белгісін алушы үміткерге мынадай бiлiктiлiк талаптары қойылады:
1) коммерциялы ұшақ пилотының, көп мүшелі ұшақ экипажының немесе желілік ұшақ 

пилотының куəлігінің бар болуы; 
2) бір мүшелі ƏК нұсқаушысы үшін - бір мүшелі ұшақта ұшып көтерілуі кемінде 500 сағат, 

оның ішінде осы үлгідегі КВС ретінде кемінде 30 сағат немесе нұсқаушының біліктілік белгісі 
жəне аспаптық рейтингісі бар; 

3) көп мүшелі ƏК нұсқаушысы үшін - көп мүшелі ұшақта ұшып көтерілуі кемінде 1500 сағат, 
оның ішінде осы үлгідегі КВС ретінде бағыт бойынша 30 учаске, олардың ішінде ұшу жаттығу 
құрылғысында өтінімде болжанған 12 ай ішінде орындалған 15 астам емес ұшуға рұқсат етіледі; 

4) сұрау салынатын ƏК үлгісі бойынша нұсқаушыларды дайындау курсынан өту (кəсіби 
деңгейін қолдау кезінде нұсқаушыларды дайындау бойынша өткен курс есептелінеді).

75. Тікұшақ үлгісі бойынша нұсқаушының біліктілік белгісін алушы үміткерге мынадай 
бiлiктiлiк талаптары қойылады:

1) коммерциялы тікұшақ пилотының немесе желілік тікұшақ пилотының куəлігінің бар болуы;
1) бір пилотпен бір қозғалтқышы бар тікұшақтарда ұшып көтерілу 250 с; 
2) бір пилотпен көп қозғалтқышы бар тікұшақтарда ұшып көтерілу 500 с;
3) бір пилотпен көп мүшелі экипажы бар тікұшақтарда кемінде 350 сағатты қоса алғанда 

көп мүшелі экипажы бар тікұшақтарда ұшып көтерілу 1000 сағат немесе бір пилотпен көп 
қозғалтқышы бар тікұшақтар үшін – көп мүшелі экипажы бар тікұшақтарда кемінде 100 сағат;

4) ƏК үлгісі бойынша нұсқаушыларды дайындау курстарынан өту (кəсіби деңгейін қолдау 
кезінде нұсқаушыларды дайындау бойынша өткен курс есептелінеді).

3-параграф. Ұшақ сыныбы бойынша нұсқаушының біліктілік белгісін енгізу кезінде 
қойылатын біліктілік талаптар

76. Ұшақ сыныбы бойынша нұсқаушының біліктілік белгісін алушы үміткерге мынадай 
бiлiктiлiк талаптары қойылады:

1) бір қозғалтқышы бар ұшақтарда - ұшып көтерілу пилот ретінде кемінде 300 сағат, 
олардың ішінде нақты үлгідегі немесе сыныбындағы ұшақтың КВС ретінде ұшып көтерілу 
кемінде 30 сағат;

2) көп қозғалтқышы бар ұшақтарда - ұшып көтерілу пилот ретінде кемінде 500 сағат, 
олардың ішінде нақты үлгідегі немесе сыныбындағы ұшақтың КВС ретінде ұшып көтерілу 
кемінде 30 сағат;

3) ƏК үлгісі бойынша нұсқаушылардың курстарынан өту (ұшу нұсқаушыны дайындау 
бойынша өткен курс есептелінеді):

ұшуды оқыту əдістемесі 50 сағат;
теориялық оқыту əдістемесі бойынша 25 сағат;
ƏК тиісті үлгісіндегі ұшуды пайдаланудың бейінді пəндері бойынша 10 сағат; 
бір қозғалтқышы бар ұшақта ұшу дайындығына 3 сағат немесе екі қозғалтқышы бар ұшақта 

5 сағатты қамтиды.
77. Ұшақтардың сыныбы бойынша нұсқаушы күрделі, жедел, жоғары ұшу сипаттамалары 

бар ұшақтарды қоспағанда, бір пилотпен пилотталатын бір немесе екі қозғалтқышы бар ұшақ-
тарда ұшуға рұқсатты алу, ұзарту жəне жаңарту үшін ұшу дайындығын жүргізеді.

4-параграф. Аспап бойынша ұшуға рұқсат алу үшін нұсқаушының біліктілік белгісін 
енгізу кезінде қойылатын біліктілік талаптар

78. Аспап бойынша ұшуға рұқсат алу үшін нұсқаушыныңбіліктілік белгісін алушы үміткерге 
мынадай бiлiктiлiк талаптары қойылады:

1) аспап бойынша ұшып көтерілуі кемінде 500 сағат, олардың ішінде ұшақтың аспаптық 
біліктілігінің нұсқаушысы үшін ұшақта ұшып көтерілу 400 сағат;

2) аспап бойынша ұшып көтерілуі кемінде 500 сағат, олардың ішінде тікұшақтың аспаптық 
біліктілігінің нұсқаушысы үшін тікұшақта ұшып көтерілу 250 сағат;

3) аспаптық біліктілігінің нұсқаушыларының курстарынан өту: 
ұшуды оқыту əдістемесі кемінде 50 сағат, ұшу нұсқаушысының біліктілігі бар үміткерге 

толығымен есептеледі;
теориялықоқыту əдістемесі (оқыту жəне зерделеу) кемінде 25 сағат, ұшу нұсқаушысының 

біліктілігі бар үміткерге толығымен есептеледі;
ƏК тиісті үлгісіндегі ұшуды пайдаланудың бейінді пəндері бойынша білімді қайталау кемінде 

10 сағат, ұшу нұсқаушысының біліктілігі бар үміткерге толығымен есептеледі;
4) оқу ұшулары ƏК, ұшу жаттығу құрылғысында немесе рəсімдік жаттығу құрылғысында 

ұшып көтерілу кемінде 10 сағат, ұшу нұсқаушысы үшін оқу ұшуларының көлемі кемінде 5 
сағатты қамтиды. 

79. Аспап бойынша ұшуға рұқсат алу үшін нұсқаушы əуе кемелерінің тиісті түрлерінде/
санаттарында ұшуға рұқсатты алу, ұзарту жəне жаңарту үшін өтініш берушілерді дайындауды 
жүргізеді.

5-параграф. Пилотаждық жаттығу құрылғылары бойынша нұсқаушының біліктілік 
белгісін енгізу кезінде қойылатын біліктілік талаптар

80. Пилотаждық жаттығу құрылғылары бойынша нұсқаушының біліктілік белгісін алушы 
үміткерге мынадай бiлiктiлiк талаптары қойылады:

1) коммерциялық ұшақ пилотының, көп мүшелі ұшақ экипажының немесе ƏК нақты ұшақ 
түрінің желілік пилотының куəлігінің бар болуы немесе болғаны; 

2) аспаптық рейтингісі біліктілік белгісінің бар болуы немесе болғаны; 
3) аспаптық біліктілік нұсқаушысының оқу курсын сəтті аяқтаған;
4) 12 ай ішінде ұшу жаттығу құрылғысында ƏК тиісті үлгісі бойынша біліктілік тексерісінен 

өткен;
5) көп мүшесі бар экипажбен ұшақтар үшін жаттығу құрылғысы нұсқаушысының біліктілік 

белгісін алу үшін мыналар қажет: 
көп мүшелі экипажы бар ұшақтардың немесе көтергіш күшін ұлғайту жүйесі бар ƏК пилоты 

ретінде ұшу уақыты кемінде 1500 сағат;
пилот немесе байқаушы ретінде, 12 ай ішінде;
тиісті үлгідегі ƏК бортында бағыт бойынша 3 сектор; немесе
білікті ұшу экипажымен жүргізілген тиісті үлгідегі ƏК жаттығу құрылғысында ұшу 

дайындығының 2 сызықтық-бағдарланған сессиясы. 
Осы жаттығу құрылғысының сессиялары 2 əртүрлі əуеайлақтар арасында 2 сағат бойынша 

2 бағытты, сондай-ақ тиісті ұшу алдындағы нұсқама жəне ұшудан кейінгі іріктеуді қамтиды;
6) бір пилотпен жоғары ұшу сипаттамасы бар ұшақтар үшін жаттығу құрылғысы 

нұсқаушысының біліктілік белгісін алу үшін мыналар қажет:
тиісті үлгідегі ƏК ретінде ұшу уақыты кемінде 500 сағат;
нұсқаушы рейтингісі бар ұшақтың нұсқаушысы біліктілігінің болуы немесе болғаны;
7) тікұшақтар үшін жаттығу құрылғысы нұсқаушысының біліктілік белгісін алу үшін 

мыналар қажет:
тиісті үлгідегі тікұшақтың бортында 12 ай ішінде пилот ретінде немесе байқаушы ретінде 

ұшу 1 сағат; жəне 
көп мүшелі экипажы бар тікұшақтар үшін тікұшақтарда пилот ретінде ұшу ұшып көтерілу 

кемінде 1000 сағат, оның ішінде көп мүшелі экипажы бар тікұшақтар үшін тікұшақтарда пилот 
ретінде ұшу ұшып көтерілу кемінде 350 сағат;

бір пилоты бар көп қозғалтқышты тікұшақтар үшін пилот ретінде 500 сағаттан, оның ішінде 
КВС ретінде кемінде 100 сағат;

бір пилоты бар бір қозғалтқышты тікұшақтар үшін тікұшақ пилоты ретінде кемінде 250 сағат:
8) жаттығу құрылғысы нұсқаушысының біліктілік белгісін атап айтқанда базалық дайындығы 

бар жаттығу құрылғысында алу үшін практикалық дайындықтан өтуі жəне осы мақсаттарда 
уəкілетті орган белгілеген білікті нұсқаушының бақылауымен 3 сағаттан кем емес көлемде 
тексеруден өтуі қажет.

6-параграф. Көп мүшелі əуе кемесінің экипажы мүшелерінің 
өзара іс-қимылы бойынша нұсқаушының біліктілік белгісін енгізу кезінде қойылатын 

біліктілік талаптар
81. Көп мүшелі əуе кемесінің экипажы мүшелерінің өзара іс-қимылы бойынша нұсқаушының 

біліктілік белгісін алушы үміткерге мынадай бiлiктiлiк талаптары қойылады:
1) коммерциялы немесе сызықты пилот куəлігінің болуы жəне болғаны; 
2) ұшақтар мен дирижабльдер үшін көп мүшелі ƏК пилоты ретінде ұшып көтерілу кемінде 

1500 сағат, тікұшақтар үшін - кемінде 1000 сағат;
3) көп мүшелі экипажды үйлестіру бойынша нұсқаушылар үшін бекітілген курс шеңберінде 

рəсімдік жаттығу құрылғысында немесе ұшу жаттығу құрылғысында оқыту:
ұшуды оқыту əдістемесі – 25 сағат (ұшу нұсқаушыны, ƏК үлгісіндегі нұсқаушыны, ƏК 

сыныбындағы нұсқаушыны, аспаптық рейтингінің нұсқаушысын, жаттығу құрылғысының 
нұсқаушысын дайындау бойынша өткен курс есептелінеді);

теориялық оқыту əдістемесі (оқыту жəне зерделеу) – 25 сағат ұшу нұсқаушыны, ƏК 
үлгісіндегі нұсқаушыны, ƏК сыныбындағы нұсқаушыны, аспаптық рейтингінің нұсқаушысын, 
жаттығу құрылғысының нұсқаушысын дайындау бойынша өткен курс есептелінеді);

пайдаланылатын жаттығу құрылғысын зерделеу бойынша техникалық оқу;
ƏК үлгісіндегі нұсқаушыны, жаттығу құрылғысының нұсқаушысын немесе көп мүшелі 

экипажды үйлестіру бойынша нұсқаушыны осы мақсаттарда уəкілетті орган белгілеген 
бақылауымен жəне талаптарды орындай отырып тиісті жаттығу құрылғысында барлық курс-
тың шеңберінде көп мүшелі экипажды үйлестіру бойынша практикалық дайындық/нұсқама 
3 с кем емес.

7-параграф. Кешенді ұшу дайындығын жүргізу бойынша нұсқаушының біліктілік 
белгісін енгізу кезінде қойылатын біліктілік талаптар

82. Кешенді ұшу дайындығын жүргізу бойынша нұсқаушының біліктілік белгісін алушы 
үміткерге мынадай бiлiктiлiк талаптары қойылады:

1) тиісті курстардың талаптарына жауап беретін нұсқаушы біліктілігін көрсете отырып 
қолданыстағы пилоттың куəлігі алдыңғы 3 жыл ішінде;

2) осы мақсаттарда уəкілетті органбелгілеген бақылауымен жəне талаптарды орындай 
отырып кешенді ұшу дайындығын жүргізу бойынша нұсқаушының функцияларымен байланысты 
пилотаждық жаттығу құрылғысында ұшу дайындығы 3 сағаттан кем емес немесе егер кешенді 
ұшу дайындығын жүргізу бойынша нұсқаушы оқытуды тек аспаптар бойынша ұшудың оқу 
стендінде жүргізуге ниетті болғанда, оған нұсқаушының осы мақсаттарда уəкілетті орган 
белгілеген бақылауымен жəне талаптарды орындай отырып 3 сағаттан кем емес ұшу 
дайындығын жүргізу қажет;

3) 12 ай ішінде өтінім берудің алдында қолданыстағы сыныпқа сəйкес немесе болжанатын 
оқытуға сəйкес үлгіде ұшу дайындығын тексеруден өту, ол оқытуды тек аспаптар бойынша 
ұшудың оқу стендінде жүргізуге ниетті болғанда, оған 12 ай ішінде өтінім берудің алдында 
ұшу дайындығын жүргізу қажет;

4) кешенді ұшу дайындығын жүргізу бойынша нұсқаушының біліктілік белгісін (рейтингісін) 
ұзарту үшін ізденушіге соңғы 12 ай ішінде пилотаждық жаттығу құрылғысында 3 сағаттан кем 
емес оқытуды жүргізу, сондай-ақ пилотаждық жаттығу құрылғысында əуе кемесінің тиісті үлгісі 
немесе сыныбы үшін кəсіби жарамдылықты тексеруді орындау қажет.

83. Үлгінің біліктілік белгісін (рейтингісін) алу үшін оқытатын нұсқаушыға мыналар талап 
етіледі:

1) осы елде тіркелген əуе кемесі бойынша оқытуды жүргізу үшін басқа елдің талаптарына 
сəйкес, ИКАО сəйкес берілген куəлік жəне біліктілік белгілер (рейтингілер);

2) үлгінің біліктілік белгісінің (рейтингісінің) нұсқаушысы ретінде ұқсас жаттығу 
құрылғыларында 100 сағат ұшып көтерілу немесе оқытуды орындау;

3) рұқсаттың жарамдылық мерзімі уəкілетті органның қарау бойынша айқындалады, бірақ 
3 жылдан аспайды;

4) рұқсат мыналармен шектеледі:
оқыту қандай да бір нұсқаушы біліктілік белгісін (рейтингісін) беру үшін жүзеге асырылмайды;
оқуға тілді білетін курсанттар жіберіледі, онда оқыту жүргізіледі;
көп мүшелі экипаждың экипаж мүшелерімен өзара іс-қимылы бойынша нұсқаушыны 

оқытпайды. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 17 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15506 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 19-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 19 шілде           №484            Астана қаласы 

«Авиация персоналы куәлiктерiн беру және қолданылу 
мерзімін ұзарту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Көлiк және коммуникация министрiнiң 

2013 жылғы 26 қыркүйектегі № 750 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сəуірдегі Заңының 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлiк жəне коммуникация министрiнiң 2013 жылғы 26 
қыркүйектегі № 750 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
8782 болып тіркелген, 2014 жылғы 1 ақпанда «Казахстанская правда» газетінде №22 (27643) 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықтың атауы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін 
өзгермейді:

«Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне олардың қолданылу мерзімін ұзарту қағидала-
рын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне олардың қолданылу 

мерзімін ұзарту қағидалары бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу 

мерзімін ұзарту қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
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 тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде көшірмесінің мерзімді 
басылымдарына ресми жариялауға оның көшірмелерін 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 жүктелсiн. 

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Ұлттық экономика министрі
Д. Абаев    Т. Сүлейменов
2017 жылғы 24 шілде  2017 жылғы 28 шілде

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникациялар министрінің
2013 жылғы 26 қыркүйектегі №750 бұйрығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 19 шілдедегі № 484 бұйрығының қосымшасы

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне олардың қолданылу
мерзімін ұзарту қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне олардың қолданылу мерзімін ұзарту 

қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану 
жəне авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
(бұдан əрі – Заң) 54-бабының 3-тармағына сəйкес əзірленіп, авиация персоналы куəлiктерiн 
(бұдан əрі – Куəлік) беру жəне олардың қолданылу мерзімін ұзарту тəртібін анықтайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай терминдер, анықтамалар пайдаланылады:
1) авиациялық персонал – əуе кемелерінің ұшуын, əуе тасымалдарын жəне авиациялық 

жұмыстарды орындау жəне қамтамасыз ету, əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету, əуе 
қозғалысын ұйымдастыру жəне оған қызмет көрсету, əуе қозғалысын басқару бойынша қызметті 
жүзеге асыратын, арнайы жəне (немесе) кəсіптік даярлығы бар жеке тұлғалар;

2) авиациялық персонал куəлігі – авиациялық персоналдың біліктілігі мен өкілеттігін рас-
тайтын құжат; 

3) өтініш беруші – авиациялық персонал куəлігін алу үшін азаматтық авиация саласындағы 
уəкілетті органға жүгінген жеке немесе заңды тұлға (азаматтық авиация ұйымы); 

4) авиациялық персонал куəліктерін беру тізілімі (бұдан əрі – Тізілім) –авиациялық персо-
нал куəліктерін беру туралы жазба жазылатын құжат;

5) біліктілік белгісі – куəлікке жазылған немесе оған қатысы бар, оның бөлігі болып санала-
тын, осы куəлікке қатысты ерекше жағдайлар, құқықтар немесе шектеулері көрсетілетін жазба; 

6) азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) – азаматтық 
жəне эксперименттік авиация қызметі мен əуе кеңістігін пайдалану саласындағы басшылықты 
жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

7) азаматтық авиация ұйымы (бұдан əрі – АА ұйымы) – азаматтық авиация саласындағы 
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға;

8) бақылаудағы əуе кемесінің командирі – уəкілетті орган үшін қолайлы бақылау əдістемесі 
мен пайдаланушының стандартты процедураларына сəйкес, əуе кемесі командирінің/
нұсқаушының бақылауымен əуе кемесі командирінің (бұдан əрі – ƏКК) функциясы мен міндетін 
орындайтын екінші пилот;

9) ұшу экипажының мүшесі – ұшу уақыты барысында əуе кемесін басқаруға қатысты 
міндеттер жүктелген, авиациялық персоналдың қолданыстағы куəлігі бар, авиациялық 
персоналға жататын тұлға.

3. Куəліктер төмендегі авиациялық персоналға беріледі:
1) ұшу экипажының мүшелері: 
аса жеңіл əуе кемесінің ұшқышы (планер, мотодельтаплан, автожир, жеңіл аэростат, 

дирижабль); 
жеңіл əуе кемесінің ұшқышы (ұшақ)
жеке ұшқыш (ұшақ, тікұшақ, дирижабль немесе көтеру күшін ұлғайту жүйесі бар əуе 

кемесінің); 
коммерциялық авиация ұшқышы (ұшақ, дирижабль, тікұшақ немесе көтеру күшін ұлғайту 

жүйесі бар əуе кемесінің); 
көпмүшелі экипаж ұшқышы (ұшақ); 
авиакомпанияның желілік ұшқышы (ұшақ, тікұшақ немесе көтеру күшін ұлғайту жүйесі 

бар əуе кемесінің);
2) ұшқыштардан ерекшелетін ұшу экипажының мүшелері: 
штурман;
бортинженер;
3) басқа авиациялық персонал:
əуе қозғалысының диспетчері;
əуе кемесіне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персонал; 
жеңіл жəне аса жеңіл əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персонал;
ұшуды қамтамасыз ету жөніндегі қызметкер/ұшу диспетчері; 
авиациялық станция операторы.

2-тарау. Авиациялық персонал куəліктерін беру жəне
олардың қолданылу мерзімін ұзарту тəртібі

1-параграф. Жалпы ережелер
4. Куəлік мөлшері 8,7 х 12 сантиметр (бұдан əрі – см) кітапша түріндегі құжат, осы 

Қаиғдаларға 1-Қосымшаға сəйкес нысандағы мөлшері 85,72 х 54,03 миллиметр кітап түріндегі 
Куəлік, осы Қаиғдаларға 2-Қосымшаға сəйкес нысандағы пластик карточка түріндегі Куəлік 
болып табылады. 

5. Куəліктер авиациялық персоналдың санатына жатқызылуына қарай түс гаммасы мен 
серия-əріптік кодтау бойынша ерекшеленеді. 

Авиациялық персонал куəліктерінің əріптік кодтары мен түстерінің кестесі осы Қағидаларға 
3-қосымшада келтірілген. 

6. Куəлік берілген күннен бастап, ал мерзімін ұзартқан жағдайда оны уəкілетті органның 
ұзартқан күнінен бастап бес жылдан аспайтын кезеңге жарамды болып саналады. 

Куəліктің қолданылу мерзімі оның ішіндегі Куəліктің қолданылу мерзімін шектейтін біліктілік 
белгілері мен медициналық қорытындының жарамдылығы бойынша анықталады. 

Біліктілік белгісінің əрекет ету мерзімі біліктілік тексеру күнінен бастап саналады, ал əуе 
кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персонал үшін Куəлікке біліктілік белгісін 
енгізу күнінен бастап саналады. 

Егер Куəлікті ұзартуға арналған құжаттар оның мерзімі аяқталғанға дейін жиырма екі 
жұмыс күні бұрын берілсе, Куəліктің қолданылу мерзімі үзілмейді. Бұндай жағдайда уəкілетті 
орган Куəлікті оны берген күннен бастап (бірінші рет ұзартқанда) немесе куəліктің қолданылуы 
аяқталған күннен бастап (екінші рет жəне келесі ұзарту кезінде) ұзартады. 

Егер осы тармақтың талаптары орындалмайтын болса, Куəліктің қолданылу мерзімі Куəлікті 
ұзартудың жаңа күнімен анықталады. 

7. Өзінде қолданыстағы Куəлігі жоқ авиациялық персоналға əуе кемесінің ұшу экипажы 
мүшесінің функцияларын орындауға рұқсат етілмейді. 

8. Куəліктер куəліктің иесіне, АА ұйымының бірінші басшысына немесе оның сенім жүктелген 
тұлғаларына беріледі. 

9. Куəліктердің берілуі Тізілімде тіркеледі. 
10. Осы Қаиғдалардың 3 - тармағында көрсетілген Куəліктерді беруді уəкілетті орган 

жүзеге асырады. 
11. Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персоналды санамағанда, бүкіл 

авиациялық персонал үшін Куəлікті беру немесе қолданылу мерзімін ұзарту Заңның 54 - бабы 
3 – тармағына сəйкес берілген медициналық қорытынды бар болған кезде жүргізілуі мүмкін. 

12. Куəлікті беру немесе қолданылу мерзімін ұзарту мерзімі жиырма екі жұмыс күнін 
құрайды. 

13. Куəлікті беруден немесе қолданылу мерзімін ұзартудан төмендегі жағдайларда бас 
тартылады: 

1) Куəлікті алу немесе қолданылу мерзімін ұзарту үшін өтініш беруші ұсынған құжаттардың 
жəне (немесе) олардың ішіндегі деректедің (мəліметтердің) дерексіздігінің анықталуы; 

2) өтініш берушінің жəне (немесе) Куəлікті беру немесе қолданылу мерзімін ұзартуға қажетті 
материалдардың, объектілердің, деректер мен мəліметтердің осы Қағидаларда белгіленген 
талаптарға сəйкес келмеуі; 

3) өтініш беруші қатынасында Куəлік алуды немесе оның қолданылу мерзімін ұзартуды 
талап ететін қызмет етуге немесе қызметтің жеке түрімен айналысуға тыйым салу туралы 
заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) бар болса; 

4) өтініш берушінің қатынасында өтініш берушіні Куəлік алуға немесе оның қолданылу 
мерзімін ұзартуға байланысты арнайы құқықтан айыратын заңды күшіне енген сот шешімі 
бар болса. 

14. Куəлікті беру немесе қолданылу мерзімін ұзарту кезінде уəкілетті орган ақпараттық 
жүйелерден алуға болатын құжаттарды талап етпейді. Осы Қағидаларда көзделген ұсынылатын 
құжаттардың көшірмелері нотариус арқылы немесе өтініш берушінің мөрімен (бар болған 
жағдайда) куəландырылады. 

15. Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персоналдар үшін ескі Куəліктің 
«Ratings» бөліміне енгізілген барлық жазбалар көшіріп жазуға жатқызылады. «Special 
Remarks» бөлімінде жазылған жазбалар, Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
персоналдың куəлігіне қосымша беру туралы деректерді (XV тармақ) есептемегенде, жаңа 
Куəлікке жазуға жатқызылмайды. 

2-параграф. Ұшу экипажы мүшелерінің Куəліктерін беру ж əне
қолданылу мерзімін ұзарту

16. Ұшу экипажы мүшелерінің куəлігін алу үшін өтініш беруші уəкілетті органға төмендегі 
құжаттарды ұсынады: 

1) өтініш:
ұшқыш үшін – жеке ұшқыш (ұшақ, тікұшақ, дирижабль немесе көтеру күшін ұлғайту жүйесі 

бар əуе кемесінің); коммерциялық авиация ұшқышы (ұшақ, дирижабль, тікұшақ немесе көтеру 
күшін ұлғайту жүйесі бар əуе кемесінің); көп мүшелі экипаж ұшқышы (ұшақ); авиакомпанияның 
желілік ұшқышы (ұшақ, тікұшақ немесе көтеру күшін ұлғайту жүйесі бар əуе кемесінің), ұшқыш 
немесе біліктілік куəлігін беру, қолданылу мерзімін ұзарту үшін осы Қағидаларға 4-қосымшаға 
сəйкес нысандағы өтініш; 

жеңіл жəне аса жеңіл əуе кемелерінің ұшқыштары үшін өтініш жеке сəйкестендіру нөмірі 
(бұдан əрі – ЖСН) көрсетіліп, сонымен қатар ақпараттық жүйелерде бар болатын, заңмен 
қорғалатын құпия болып табылатын мəліметтерді қолдануға келісім жазылып, ерікті нысан-
да жазылады; 

штурман куəлігін немесе біліктілік белгісін беру, қолданылу мерзімін ұзарту үшін штурман 
өтініші осы Қағидалардың 5-Қосымшасына сəйкес нысан бойынша; 

бортинженер куəлігін немесе біліктілік белгісін беру, қолданылу мерзімін ұзарту үшін бор-
тинженер өтініші осы Қағидалардың 6-Қосымшасына сəйкес нысан бойынша;

2) авиациялық оқу орталығын (бұдан əрі – АОО) немесе авиациялық оқу орнын аяқтау 
туралы құжаттардың көшірмелері; 

3) кешенді жаттықтыру құрылғысында (LPС) соңғы тексеру нəтижелері туралы 
актінің (нысанның) көшірмесі, ұшақ немесе тікұшақ ұшқыштары үшін осы Қағидалардың 
7-Қосымшасына сəйкес нысан бойынша ұшу тексерісінің актісі немесе осы Қағидалардың 
8-Қосымшасына сəйкес нысан бойынша ұшу тексерісі актісінің көшермесі; 

4) осы Қағидалардың 9-қосымшасына сəйкес нысан бойынша АА ұйымының қолымен 
жəне мөрімен (бар болған жағдайда) куəландырылған ұсыну (ұшу экипажының мүшелеріне); 

5) шетел азаматтары үшін жеке тұлғаны куəландыратын құжаттың нотариус куəландырған 
көшірмесі; 

6) екі фотосурет (түрлі-түсті, күңгірт, мөлшері 3,5 х 4,5 см, фотоға қараған жақтан оң 
жағында бұрышы бар);

7) тиісті медициналық қорытынды көшірмелері; 
8) радиотелефон байланысында қолданылатын ағылшын тілін білуге тестілеуден өтуін 

растайтын сертификат көшірмесі (халықаралық ұшуларды орындайтын ұшу экипажының 
мүшелері үшін); 

9) «Қауіп пен қателіктер факторларын бақылау принциптерін қосқанда адам мүмкіндіктері» 
курсын өтуді растайтын құжат көшірмелері; 

10) ұшу кітапшасынан үзінділердің көшірмелері (мемлекеттік авиациядан келгендер үшін); 
11) толтырылған Сəйкестік парағы, осы Қағидалардың 10-қосымшасына сəйкес нысан 

бойынша əскери есепті есепке алу (мемлекеттік авиациядан келгендер үшін); 
12) Куəліктің түпнұсқасы (Куəлік бүлінген жағдайда). 
17. Аса жеңіл немесе жеңіл əуе кемесі ұшқышының Жеңіл жəне аса жеңіл авиациясының 

авиациялық персоналының куəлігін шетел азаматына беру, егер шетел азаматы Қазақстан 
Республикасының АОО-да арнайы немесе кəсіби дайындықтан өткен жағдайда жүргізіледі. 

18. Азаматтық авиацияға мемлекеттік авиациядан жұмысқа қабылданған авиациялық 
персоналға Куəлік беруді уəкілетті орган ол АОО-да қайта даярлаудан өткен соң ғана жүзеге 
асырады. 

Куəліктер білімі, іскерлігі жəне бұрын игерген əуе кемелерінің типтеріндегі дағдыларын 
есепке ала отырып беріледі. 

19. Ұшу экипажы мүшелерінің куəлігін қолданылу мерзімін ұзарту үшін өтініш беруші уəкілетті 
органға төмендегі құжаттарды ұсынады: 

1) өтініш:
ұшқыш үшін – жеке ұшқыш (ұшақ, тікұшақ, дирижабль немесе көтеру күшін ұлғайту жүйесі 

бар əуе кемесінің); коммерциялық авиация ұшқышы (ұшақ, дирижабль, тікұшақ немесе көтеру 
күшін ұлғайту жүйесі бар əуе кемесінің); көп мүшелі экипаж ұшқышы (ұшақ); авиакомпанияның 
желілік ұшқышы (ұшақ, тікұшақ немесе көтеру күшін ұлғайту жүйесі бар əуе кемесінің), ұшқыш 
немесе біліктілік куəлігін беру, қолданылу мерзімін ұзарту үшін осы Қағидаларға 4-қосымшаға 
сəйкес нысандағы өтініш;

жеңіл жəне аса жеңіл əуе кемелерінің ұшқыштары үшін өтініш жеке сəйкестендіру нөмірі 
(бұдан əрі – ЖСН) көрсетіліп, сонымен қатар ақпараттық жүйелерде бар болатын, заңмен 
қорғалатын құпия болып табылатын мəліметтерді қолдануға келісім жазылып, ерікті нысан-
да жазылады; 

штурман куəлігін немесе біліктілік белгісін беру, қолданылу мерзімін ұзарту үшін штурман 
өтініші осы Қағидалардың 5 - Қосымшасына сəйкес нысан бойынша; 

бортинженер куəлігін немесе біліктілік белгісін беру, қолданылу мерзімін ұзарту үшін бор-
тинженер өтініші осы Қағидалардың 6-Қосымшасына сəйкес нысан бойынша;

2) кешенді жаттықтыру құрылғысында (LPС) соңғы тексеру нəтижелері туралы 
актінің (нысанның) көшірмесі, ұшақ немесе тікұшақ ұшқыштары үшін осы Қағидалардың 
7-Қосымшасына сəйкес нысан бойынша ұшу тексерісінің актісі немесе осы Қағидалардың 
8-Қосымшасына сəйкес нысан бойынша ұшу тексерісі актісінің көшермесі; 

3) теориялық білімдерін тексеру нтəтижелерінің бланкісі (нысаны) көшірмесі; 
4) радиотелефон байланысында қолданылатын ағылшын тілін білуге тестілеуден өтуін 

растайтын сертификат көшірмесі (халықаралық ұшуларды орындайтын ұшу экипажының 
мүшелері үшін);

5) тиісті медициналық қорытындының көшірмесі; 
6) «Қауіп пен қателіктер факторларын бақылау принциптерін қосқанда адам мүмкіндіктері» 

курсын өтуді растайтын құжат көшірмелері;
7) Куəліктің түпнұсқасы (егер Куəлікке қосымша парақ берілетін болса, Куəліктің көшірмесі).
Егер кешенді жаттықтыру құрылғысында дағдыларын тексеру Part-FCL Ұшулар қауіпсіздігі 

жөніндегі Еуропалық агенттік қағидалары бойынша жүргізілсе, бұндай жағдайда куəліктердің 
біліктілік белгілерінің қолданылу мерзімін ұзарту олардың қағидалары бойынша (ұшу 
экипажының мүшелері үшін) жүргізіледі. 

3-параграф. 
Əуе қозғалысы диспетчерінің куəлігін беру жəне 

қолданылу мерзімін ұзарту 
20. Əуе қозғалысы диспетчерінің куəлігін алу үшін өтініш беруші уəкілетті органға тмендегі 

құжаттарды ұсынады: 
1) ЖСН көрсетілген ерікті нысандағы өтініш жəне ақпараттық жүйелерде болатын, заңмен 

қорғалатын құпия болып табылатын мəліметтерді қолдануға келісім; 
2) АОО-ны немесе авиациялық оқу мекемесін аяқтағаны туралы құжаттардың көшірмелері 

жəне осы Қағидалардың 11-қосымшасына сəйкес нысан бойынша Біліктілік емтиханын жүргізу 
хаттамасының көшірмесі; 

3) осы Қағидалардың 12-қосымшасына сəйкес нысан бойынша АА ұйымының қолымен 
жəне мөрімен (бар болған жағдайда) куəландырылған ұсыну (ƏК ТҚ жөніндегі персоналдан 
басқа авиациялық персонал үшін); 

4) екі фотосурет (түрлі-түсті, күңгірт, мөлшері 3,5 х 4,5 см, фотоға қараған жақтан оң 
жағында бұрышы бар);

5) тиісті медициналық қорытынды көшірмелері; 
6) «Қауіп пен қателіктер факторларын бақылау принциптерін қосқанда адам мүмкіндіктері» 

курсын өтуді растайтын құжат көшірмелері; 
7) Куəліктің түпнұсқасы (Куəлік бүлінген жағдайда). 
21. Əуе қозғалысы диспетчерінің куəлігінің қолданылу мерзімін ұзарту үшін өтініш беруші 

уəкілетті органға төмендегі құжаттарды ұсынады: 
1) ерікті нысандағы өтініш;
2) осы Қағидалардың 11-қосымшасына сəйкес нысан бойынша Біліктілік емтиханын жүргізу 

хаттамасының көшірмесі; 
3) Куəліктің түпнұсқасы; 
4) тиісті медициналық қорытындының көшірмесі;
5) мамандығы бойынша біліктілігін қолдау жөніндегі уақыт бойынша соңғы курстардан өту 

туралы құжаттардың көшірмелері; 
6) «Қауіп пен қателіктер факторларын бақылау принциптерін қосқанда адам мүмкіндіктері» 

курсын өтуді растайтын құжат көшірмелері. 
4-параграф. 

Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персоналдың 
куəліктерін беру жəне мерзімін ұзарту

22. Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персоналы куəлігін алу үшін өтініш 
беруші уəкілетті органға келесі құжаттарды ұсынады: 

1) Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персоналдың куəлігі үшін өтініші 
осы қаиданың 13- қосымшасына сəйкес үлгі бойынша;

2) бір немесе бірнешще модуль түрінде бастапқы дайындық бағдарламасы бойынша 
емтихан тасырғанын растайтын құжаттардың көшірмесі, сертификаттың немесе дипломның 
берілген күнінен бастап оқыған мерзімі 10 жылдан аспауы тиіс, ал мемлекеттік авиация қызметін 
тамадаған соң азаматтық авиацияда əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету куəлігін алуға 
үміткер мемлекеттік авиация əуе кемелеріне техникаық қызмет көрсету саласындағы персана-
лы үшін – əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету саласындағы еңбек өтілі үздіксіз болған 
жағдайда, азаматтық авиация оқу орнын тамамдаған күннен бастап, 15 жыл; 

3) осы қағиданың 14- қосымшасына сəйкес үлгі бойынша əуе кемелеріне техникалық қызмет 
көрсету жөніндегі персоналдың жеке журналының көшірмесі; 

4) осы қағиданың 14- қосымшасына сəйкес үлгі бойынша əуе кемелеріне техникалық қызмет 
көрсету жөніндегі персоналдың жеке мəліметтері; 

5) екі фотосурет (түрлі түсті, күңгірт, мөлшері 3,5 х 4,5 см фотоға қарап тұрған тұлға жақтан 
оң жақта бұрышы бар); 

6) бастапқы даярлау бағдарламасын дербес игергеннен кейін немесе азаматтық авиация 
оқу орталығын, авиация институтын, авиация училищесін, авиация техникумын немесе ави-
ация колледжін бітіргеннен кейінгі емтихандарды сəтті тапсырғанын растайтын құжаттардың 
көшірмелері. (арнайы кəсіби даярлық бағдарламаларының бірі немесе одан асатын емтихан-
дарды «А», «В1» немесе «В2» санаттары) модулі түрінде сертификаттың немесе дипломның 
берілген күнінен бастап оқыған мерзімі 10 жылдан аспауы тиіс; 

7) адамның мүмкіндіктері бойынша курстан өкендігі туралы құжаттардың көшіресі, 9А не-
месе 9В модулі көлемінде қауп жəне қателер факторларын бақылау принциптері ескеріліп «ƏК 
техникалық қызметкөрсетуге қолданылатын адамның мүмкіндіктері»;

8) «Қазақстандық жəне халықаралық авиация заңнамасы» 10RK модулі көлемінде курсын 
өткендігі туралы құжаттардың көшірмесі;

9) Куəліктің түпнұсқасы (Куəлік бүлінген жағдайда).
23. Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персоналы куəліктерінің мерзімін 

ұзарту үшін өтініш беруші уəкілетті органға келесі құжаттарды ұсынады: 
1) əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персоналдың куəлігі үшін өтініш 

осы қағиданың 13- қосымшасына сəйкес үлгіде; 
2) Куəліктің түпнұсқасы жəне оның қосымшасы;(XV тармақ).
24. Жеңіл жəне аса жеңіл əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі 

персоналдың куəлігін беру немесе куəліктің қолдану мерзімін ұзартуды, əуе кемелерін 
бірігіп пайдаланушылардың ( бұдан əрі –коммерциялық емес ұйым), коммерциялық емес 
ұйымдардың тұрақты əрекет ететін комиссиясының ұсынуы жəне шешімінің негізінде уəукілетті 
орган жүзеге асырады. 

25. Жеңіл жəне аса жеңіл əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персоналдың 
куəлігін беру немесе куəліктің қолдану мерзімін ұзарту кезінде, уəкілетті орган осы куəліктің XII 
(Ratings) жəне XIII (SpecialRemarks) тармақтарына біліктілік жəне арнайы белгілер енгізбейді. 

5-параграф. 
Ұшуды қамтамасыз ету жөніндегі қызметкеріне/ ұшу диспетчеріне, авиация 
станциясы операторына куəлік беру жəне куəліктің қолдану мерзімін ұзарту 

26. Ұшуды қамтамасыз ету жөніндегі қызметкері/ ұшу диспетчері, авиация станциясы опе-
раторы куəлігін алу үшін өтініш беруші уəкілетті органға келесі құжаттарды ұсынады: 

1) ЖСН көрсетілген, еркін түрде жазылған өтініш, сонымен қатар ақпараттық жүйелердегі 
заңмен қорғалатын құпияларды, мəліметтерді пайдалануға келісу; 

2) өтінішті берген сəттегі сəйкес теориялық білімін, практикалық оқуы мен тəжірибесін, 
мамандығы бойынша біліктілігін қолдау жөнінде соңғы курстан өткенін растайтын құжаттардың 
көшірмелері;

3) объективті (ақиат) мəліметтерімен, қол жəне мөр қойылып расталған ұсыну (ƏК ТҚ 
жөніндегі персоналдан бөлек, басқа авиациялық персонал үшін ) АА ұйымдары ( болған 
жағдайда) осы қағиданың 12- қосымшщасына сəйкес; 

4) екі фотосурет (түрлі түсті, күңгірт, мөлшері 3,5 х 4,5 см фотоға қарап тұрған тұлға жақтан 
оң жақта бұрышы бар); 

5) «Адамның мүмкіндіктері, қауіп жəне қателер факторларын бақылау принциптері» бой-
ынша курстан өкендігі туралы құжаттардың көшіресі; 

6) Куəліктің түпнұсқасы (Куəлік бүлінген жағдайда).
27. Ұшуды қамтамасыз ету жөніндегі қызметкері/ ұшу диспетчері, авиация станциясы 

операторы куəліктің қолдану мерзімін ұзарту үшін өтініш беруші уəкілетті органға келесі 
құжаттарды ұсынады:

1) еркін түрде жазылған өтініш, 
2) мамандығы бойынша біліктілігін қолдау жөнінде соңғы курстан өткенін растайтын 

құжаттардың көшірмелері;
3) куəлік түпнұсқасы;
4) «Адамның мүмкіндіктері, қауіп жəне қателер факторларын бақылау принциптері» бой-

ынша курстан өкендігі туралы құжаттардың көшіресі; 
3-бөлім. Авиациялық персоналдың куəлігіне біліктілік жəне

арнайы таңбаларды енгізу тəртібі 
1-параграф. Жалпы ереже

28. Куəлік қолмен баспа əріппен айқын əрі анық, қара сиямен, пастамен немесе гельді 
қаламмен толтырылады. Куəлікке жалпы ақпаратты енгізу мақсатында мөртабан мен мөр 
басуға болады. Тазартып өшіру, түзету жəне жөндеуге жол берілмейді. 

29. Куəліктің əрбір тармағына белгілі ақпарат сəйкес келеді. 
Куəліктің I тармағынан XIV тармағына дейін барлық авиациялық персонал үшін жалпы болып 

келеді, ал XII, XIII жəне XV тармақтарын осы Қағиданың 16 жəне 17-қосымшаларына сəйкес 
куəлікке қосымша бет негізгі Куəліктен бөлек бөлігінде қарастыруға болады.

30. Куəлікте рим цифрымен нөмірленетін 15 тармақ бойынша мемлекеттік жəне ағылшын 
тілінде ақпарат болады. Пластик карта түріндегі куəлікте 13 тармақ жəне тек ағылшын тіліндегі 
ақпарат болады.

31. Куəлікті ресімдеу жəне толтыру тəртібі:
1) I тармақта мемлекеттің атауы (жартылай қалың қаріппен) көрсетіледі;
2) II тармақта куəліктің атауы (қалың қаріппен) көрсетіледі;
3) III тармақта куəлікке уəкілетті органның берген сериялық нөмірі (араб цифрларымен) 

көрсетіледі;
4) IV тармақта қазақ тілінде немесе ағылшын тілінде куəлік иесінің аты-жөні, тегі (əкесін 

көрсету міндетті талап емес), туған күні (күні, айы, жылы) көрсетіледі.
Туған күні араб цифрларымен көрсетіледі;
5) V тармақта куəлік иесінің мекенжайы көрсетіледі, ол «Қазақстан Республикасы» немесе 

«Republic of Kazakhstan» жазбасымен шектелуі мүмкін, пластик карточка түріндегі куəлікте V 
тармақ қолданылмайды;

6) VI тармақта куəлік иесінің азаматтығы ағылшын тілінде көрсетіледі;
7) VII тармақта куəліктің иесі өз қолын қояды. Осы бетте қойылған қолдың үстіне куəлік 

иесінің бас киімсіз бет-пішінін түсірген фотосуреті (түрлі-түсті, күңгірт, көлемі 3,5 х 4,5 болатын, 
бұрышы оң жақта) желімделеді. Фотосуреті мен жеке қолы куəлікті берген уəкілетті органның 
елтаңбалы мөрімен куəландырылады, пластик карточка түріндегі куəлікте уəкілетті органның 
елтаңбалы мөрі қойылмайды;

8) VIII тармақта Қазақстан Республикасының куəлікті берген ресми органының атауы 
көрсетіледі;

9) IX тармақта куəліктің жарамдылық мерзімі, сондай-ақ уəкілетті органның лауазымды 
тұлғасының тегі жазылады жəне оның қолы қойылады, пластик карточка түріндегі куəлікте тек 
куəліктің қолданылу мерзімі ғана көрсетіледі. Қойылған қолы уəкілетті органның елтаңбалы 
мөрімен куəландырылады. Куəліктің жарамдылық датасы осы Қағидалардың 6-тармағындағы 
талаптармен анықталады;

10) куəліктің Х тармағында куəлікті берген уəкілетті органның лауазымды тұлғасының қолы 
жəне куəлікті беру датасы қойылады;

11) XI тармақта куəлікті берген уəкілетті органның елтаңбалы мөрі қойылады, пластик кар-
точка түріндегі куəлікте иесінің тегі, аты, туған күні жəне куəліктің нөмірі бар 2 жолдан тұратын 
магнитті машинаоқитын аймақ қойылады; 

12) XII (Rating) тармақта: 
бір ұшқыш басқаратын ұшақтардың ұшқыштарының куəліктерінде əуе кемесінің класы 

мен түрі көрсетіледі;
ұшақ пилотының куəлігінде құрал бойынша ұшуға рұсқат SE (IR) бір қозғалтқышты не-

месе МE (IR) көп қозғалтқышты ұшақ үшін көрсетіледі (желілік немесе коммерциялық пилот 
куəлігінің иесі үшін міндетті); 

 ұшақ пилоты немесе мен көп мүшелі экипажы бар тікұшақтар пилоты куəліктерінде ƏК-
інің типі, сондай-ақ берілген біліктілігіне қарай (КВС (PIC) лауазымы немесе екінші пилот 
(Co-Pilot) көрсетіледі;

штурмандар, бортинженерлер куəліктерінде ƏК-нің типі көрсетіледі;
ƏҚҚ диспетчері куəлігінде куəлік иесі жұмысқа жіберілген біліктілік белгісінің санаттары 

көрсетіледі;
авиациялық станция (теңіз қондырғысында орналасқан) операторы куəлігінде куəлік иесі 

жұмысқа жіберілген теңіз қондырғысының тік ұшақ айлағының атауы көрсетіледі;
əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі мамандардың куəлігінде əуе 

кемелерінің жəне қозғалтқышының типі көрсетіледі, қабылданған халықаралық қысқартуларға 
сəйкес əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі мамандардың санатының бірі 
«А», «В1», «В2», немесе «С»;

жеңіл жəне аса жеңіл əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі мамандардың 
куəлігінде В3 санаты жəне əуе кемесінің түрі немесе типі, күштік қондырғысы көрсетілмей, 
көрсетіледі;

жеңіл жəне аса жеңіл авиацияның авиациялық персоналының жазбасы коммерциялық емес 
ұйымның лауазымды тұлғасының қолымен, жəне коммерциялық емес ұйымның мөртаңбасымен 
(болған жағдайда) расталатын куəліктерді алмағанда, куəліктердің «Ratings» бөліміндегі 
жазбалар уəкілетті органның лауазымды тұлғасымен жəне уəкілетті органның елтаңбалық 
мөртаңбасымен расталады;

пластик түріндегі пилот куəлігінің қосымшасында «Ratings» бөліміндегі жазбалар емтихан 
алушының қолымен расталады. 

13) куəліктердің XIII (Special Remarks) тармағына келесі деректер енгізіледі: 
нұсқаушылық жұмысқа рұқсаттама;
радиотелефон байланысында қолданылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейі туралы белгі;
«А», «В1», «В2» жəне «С» санатты əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі 

мамандар үшін Қосымшаның жеке нөмірі (XV тармақ) жəне оның берілген күні, жəне де жаз-
балар уəкілетті органның лауазымды тұлғасының қолымен расталмайды. 

Авиациялық персонал куəлігінің XII жəне XIII тармақтарын толтыру үлгілері осы Қағиданың 
18-қосымшасында берілген. 

14) Куəліктің XIV (The place of work) тармағында куəліктің иесі жұмыс істейтін АА ұйымының 
атауы көрсетіледі. Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету персоналы куəлігінің иесі үшін 
персоналдың жұмыс орны туралы деректер енгізілмейді. 

15) Уəкілетті орган «В3» санатын алмағанда, «А», «В1», «В2» жəне «С» санатты əуе 
кемелеріне техникалық қызмет көрсету персоналы куəлігіне нөмірі, берілген куəліктің санаты 
(санаттары), куəлік жарамды болып табылатын шектеулер мен талаптар көрсетілетін қосымша 
береді. «А», «В1», «В2» санатты əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету персоналының 
қолданыстағы куəлігін жаңа санатпен немесе қосымша санатпен толықтыруға жəне олардың 
иесіне қойылатын талаптар осы Қағиданың 19-қосымшасында, əуе кемелерінің рейтингі бой-
ынша талаптар осы Қағиданың 20-қосымшасында келтірілген. 

 «А», «В1», «В2» жəне «С» санатты əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету 
персоналының куəліктері куəліктің қосымшасынсыз (XV тармақ) жарамсыз болып табылады. 

Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету персоналы куəліктерінің қосымшасындағы 
ақпарат (XV тармақ) орыс жəне ағылшын тілдерінде, ауыспалы деректер – мемлекеттік не-
месе ағылшын тілінде басылып жазылады. 

 Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету персоналы куəліктерінің қосымшасы (XV 
тармақ) көгілдір түсті А4 нысанындағы қағазда басылады.

 Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету персоналы куəліктерінің қосымшасы (XV 
тармақ) бүлінген немесе жоғалған жағдайда өтініш берушінің өтініші негізінде қайта беріледі. 

Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету персоналы куəліктерінің қосымшасының (XV 
тармақ) мазмұнына өзгерістер енгізілген жағдайда, иесіне берілген санат/қосымша санат 
дəрежесінің өзгеруін, сондай-ақ шектеулер енгізу немесе оны алуды қоса алғанда, уəкілетті 
орган қосымшаға жаңа нөмір береді жəне куəліктің XIII «Special Remarks» тармағына қосымша 
берілгені туралы жаңа белгі қояды. 

32. Пилот куəлігінің иесі ƏК түрінің ƏКК ретіндегі біліктілік белгісі жəне нұсқаушының арнайы 
белгісі (куəліктің (Special remarks) XIII тармағы) бар болса, оқу ұшуын орындауға жіберіледі.

33. ƏКК немесе ұшақтың, тік ұшақтың, дирижабль, еркін аэростат, планер, мотодельта-
план, автожир, көтеру күшін ұлғайту жүйесі бар ƏК екінші пилоты қызметін атқару үшін тиісті 
куəлік болуы тиіс.

34. Əуе кемесінің түрі куəлік атауының өзінде көрсетіледі немесе куəлікке біліктілік белгісі 
ретінде енгізіледі. 

35. Егер пилот куəлігін алғаш алатын үміткер тиісті куəлікті алу үшін қажетті білімі мен 
дағдысын жақсы көрсетсе, біліктілікке тексеру кезінде пайдаланылған əуе кемесінің түріне не-
месе сыныбына сəйкес келетін əуе кемесінің түрі мен біліктілік белгісі бар пилот куəлігі беріледі. 

36. Егер пилот куəлігінің иесі қосымша əуе кемесінің түрі үшін куəлік алуға үміттенсе жəне 
қажетті білімі мен дағдысын жақсы көрсетсе, өтініш берушіге осы əуе кемесінің түріне қосымша 
тиісті пилот куəлігі беріледі немесе алғашқы берілген пилот куəлігіне əуе кемесінің түрі туралы 
жаңа біліктілік белгісі енгізіледі. 

37. Біліктілік белгісін енгізу мерзімдері: 
ұшу экипаждарының мүшелері үшін – жыл сайын немесе біліктілік белгісі мерзімінің 

аяқталуы бойынша;
ƏҚҚ диспетчерлері жəне авиациялық станция (теңіз қондырғысында орналасқан) опе-

раторлары үшін – екі жылда бір рет немесе біліктілік белгісі мерзіміның аяқталуы бойынша;
əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету персоналы жəне ұшуды қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметкерлер/ұшу диспетчері үшін біліктілік белгісі мерзімін ұзарту талап етілмейді. 
Оның мерзімі куəліктің қолданылу мерзімімен шектеледі. 

38. Арнайы белгілердің мерзімін ұзарту мерзімдері:
1) нұсқаушылық жұмысқа рұқсаттама: 
ұшу экипаждары мен ƏҚҚ диспетчерлері үшін – үш жылда бір рет немесе арнайы белгі 

мерзімінің аяқталған кезінде;
2) радиотелефон байланысында пайдаланылатын ағылшын тілін меңгеру деңгейі ту-

ралы белгі:
4-деңгей - үш жылда бір рет немесе арнайы белгі мерзімінің аяқталған кезінде ұзартылады;
5-деңгей - алты жылда бір рет немесе арнайы белгі мерзімінің аяқталған кезінде 

ұзартылады;
6-деңгей – ұзарту қажет емес. 

 2-параграф. Ұшу экипажы мүшелерінің куəлігіне біліктілік жəне 
арнайы белгілерді енгізу

39. Бір ұшқыш басқаратын ұшулар үшін куəландырылған ұшақтарға класс жөніндегі біліктілік 
белгілері белгіленеді жəне оның құрамына: 

бір қозғалтқышты, құрлықтағы (поршенді – SEP (land), газ турбиналы – SET (land)); 
бір қозғалтқышты, гидроұшақ (поршенді – SEP (seа), газ турбиналы – SET (seа));
көп қозғалтқышты, құрлықтағы (поршенді – MEP (land)), газ турбиналы – MET (land));
көп қозғалтқышты, гидроұшақ (поршенді – MEP (seа), газ турбиналы – MET (seа)) кіреді. 
Ескерту. Осы тармақтың талаптары уəкілетті органның негізгі құрылымның шеңберінде 

класс туралы басқа классификациялық белгілерді енгізуін жоққа шығармайды. 
40. Əуе кемелерінің түрі туралы біліктілік белгілері төмендегілер үшін белгіленеді: 
1) кемінде екі ұшқышы бар, ең аз экипажымен ұшуға арналған сертификатталған əуе кемесі;
2) көтергіш күші артатын жүйесі бар əуе кемесі мен тікұшақ; 
3) куəлікті береттін уəкілетті орган мұны қажет деп тапқан кезде, кез келген əуе кемесі. 
41. Ұшу экипажы мүшелерінің куəлігіне біліктілік жəне арнайы белгілерді енгізу үшін өтініш 

беруші уəкілетті органға мына құжаттарды ұсынады: 
1) өтініш:
ұшқыш үшін – жеке ұшқыш (ұшақ, тікұшақ, дирижабль немесе көтергіш күші артатын жүйесі 

бар əуе кемесі); коммерциялық авиацияның ұшқышы (ұшақ, тікұшақ, дирижабль немесе көтергіш 
күші артатын жүйесі бар əуе кемесі); көпмүшелі экипаж ұшқышы (ұшақ); авиакомпанияның 
желілі ұшқышы (ұшақ, тікұшақ немесе көтергіш күші артатын жүйесі бар əуе кемесі); осы 
Қағиданың 4-қосымшасына сəйкес нысанда біліктілікті немесе немесе ұшқыш куəлігінің əрекет 
ету мерзімін ұзартуға, беруге өтініш; 

жеңіл жəне өте жеңіл əуе кемелерінің ұшқыштары үшін өтініш еркін түрде жеке 
идентификациялық нөмірді ( бұдан əрі - ИИН) көрсете отырып құрастырылады, сонымен 
қатар ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалған құпия болып табылатын мəліметтерді 
қолдануға келісім;

штурмандар үшін беруге, осы Қағиданың 5-қосымшасына сəйкес нысанда біліктілік белгісін 
немесе штурман куəлігінің əрекет ету мерзімін ұзартуға өтініші;

бортинженерлер үшін беруге, осы Қағиданың 6-қосымшасына сəйкес нысанда біліктілік 
белгісін немесе бортинженер куəлігінің əрекет ету мерзімін ұзартуға өтініші;

2) рұқсаттау (шектеулер жəне құқықтар) туралы бұйрықтың көшірмесі;
3) мамандық бойынша соңғы қайта даярлау немесе біліктілікті қолдау курстарын өткендігін 

растайтын құжаттардың көшірмелері;
 4) кешенді жаттығу құрылғысындағы (LPC) соңғы тексеріс нəтижесі туралы акт (форма), осы 

Қағиданың 7-қосымшасына сəйкес нысанда ұшақ немесе тікұшақ ұшқыштарына арналған ұшу 
тексерісі актісі, осы Қағиданың 8-қосымшасына сəйкес нысанда ұшу тексерісі актісінің көшірмесі; 

5) соңғы инструктор ретінде даярлау курстарының өткендігін жəне ұшу тексерісі (қажет 
болса) нəтижесін растайтын құжаттардың көшірмесі; 

6) радиотелефон байланысында қолданылатын (қажет болған жағдайда) ағылшын тілі 
білімін тестілеуден өткендігін растайтын сертификаттың көшірмесі.

42. Коммерциялық əуе тасымалдарында қатыспайтын жеңіл жəне өте жеңіл авиацияның 
авиациялық персоналы қолданыстағы куəлікке біліктілік жəне арнайы белгілерді енгізу үшін 
коммерциялық емес ұйымға осы Қағиданың 41-тармағына сəйкес құжаттарды ұсынады.

43. Жеңіл жəне өте жеңіл авиацияның авиациялық персоналының біліктілік деңгейін 
коммерциялық емес ұйымның тұрақты жұмыс істейтін біліктілік комиссиясы анықтайды. 

Коммерциялық емес ұйымның біліктілік комиссиясының құрамы уəкілетті органдармен 
келісіледі. 

44. Біліктілік белгілері əрекет мерзімі айдың соңына дейін ұзартылады, сол уақытта олардың 
əрекет ету мерзімдері аяқталады. 

Егер біліктілік белгілерінің əрекет мерзімі 90 күннен 1 (бір) жылға дейінгі мерзім шегінен 
өтіп кеткен болса, біліктілік белгілерінің əрекетін жаңарту үшін уəкілетті органға осы Қағиданың 
19 - тармағында көрсетілген құжаттар ұсынылады. 

Егер біліктілік белгілерінің əрекет мерзімі 1 (бір) жылдан астам өтіп кеткен болса, олардың 
əрекетін жаңарту үшін уəкілетті органға осы Қағиданың 19 - тармағында көрсетілген құжаттар 
ұсынылады. 

3-параграф. 
Əуе қозғалысының диспетчері, ұшуды қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметкердің/ұшу диспетчерінің, авиациялық станса операторының куəлігіне 
біліктілік жəне арнайы белгілерді енгізу

45. ƏҚҚ диспетчерінің біліктілік белгілеріне келесі белгі санаттары кіреді:
1) əуеайлақ диспетчері;
2) жақындау процедуралық бақылау диспетчері;
3) бақылау құралдарын қолданатын жақындау бақылау диспетчері;
4) ƏҚҚ ауданының процедуралық бақылау диспетчері;
5) бақылау құралдарын қолданатын ƏҚҚ ауданының бақылау диспетчері.
46. ƏҚҚ диспетчерінің біліктілік белгілері келесі диспетчерлік пункттерге сəйкес келеді:
1) əуеайлақ диспетчері біліктілігі – рульдеу диспетчерлік пунктісіне немесе бастапқы 

диспетчерлік пунктке немесе мұнара диспетчерлік пунктісіне дербес жұмысқа рұқсаты бар 
тұлғаларға беріледі;

2) жақындау процедуралық бақылау диспетчері немесе бақылау құралдарын қолданатын 
жақындау бақылау диспетчері- жақындау диспетчерлік пунктісіне немесе шеңбер диспетчерлік 
пунктісіне немесе басқа диспетчерлік пункттерге (диспетчерлік пункттерді қоса атқарған кезде) 
дербес жұмысқа рұқсаты бар тұлғаларға беріледі;

3) ƏҚҚ ауданының процедуралық бақылау диспетчері немесе бақылау құралдарын 
қолданатын ƏҚҚ ауданының бақылау диспетчері біліктілігі – аудандық диспетчерлік пункт, 
аудандық диспетчерлік орталық немесе жергілікті диспетчерлік пункт жұмыс орнына дербес 
жұмысқа рұқсаты бар тұлғаларға беріледі.

47. Куəлігіне біліктілік жəне арнайы бағаларды енгізу үшін өтініш беруші уəкілетті органға 
мына құжаттарды ұсынады:

1) еркін түрде жазылған өтініш;
2) Осы Қағиданың 12-қосымшасына сəйкес нысанда (ƏҚҚ диспетчері үшін) біліктілік 

емтиханының өту хаттамасының көшірмесі;
3) соңғы инструктор ретінде (ƏҚҚ диспетчері үшін) даярлау курстарының өткендігін жəне 

ұшу тексерісі (қажет болса) нəтижесін растайтын құжаттардың көшірмесі;
4) куəлік түпнұсқасы;
5) мамандық бойынша соңғы біліктілікті қолдау курстарын өткендігін растайтын құжаттардың 

көшірмелері;
6) радиотелефон байланысында қолданылатын (қажет болған жағдайда) ағылшын тілі 

білімін тестілеуден өткендігін растайтын сертификаттың көшірмесі.
4-параграф. 

Əуе кемесіне техникалық қызмет көрсету қызметкерлерінің
куəліктеріне кəсіби жəне арнайы белгілер енгізу

48. Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі маманының куəліктеріне келесі 
санаттар кіреді:

A санаты;
B1 санаты;
B2 санаты;
B3 санаты;
C санаты.
А1 жəне В1 санаттары ұшақтар, тікұшақтар, реактивті жəне піспекті қозғалтқыштар комби-

нацияларына қатысты санат бөліктеріне бөлінеді:
A1 жəне B1.1 – реактивті қозғалтқыштары бар ұшақтар;
A2 жəне B1.2 – піспекті қозғалтқыштары бар ұшақтар;
A3 жəне B1.3 – реактивті қозғалтқыштары бар тікұшақтар;
A4 жəне B1.4 – піспекті қозғалтқыштары бар тікұшақтар.
49. Əуе кемесіне техникалық қызмет көрсету бойынша персонал куəліктеріне кəсіби жəне 

арнайы белгілер енгізу үшін əуе кемелері келесі топтар бойынша анықталады:
1) 1-топ: құрама қозғалтқышты қондырғылары бар тікұшақтар, ең көп пайдаланылатын ұшу 

биіктігі 29000 футтан артық ұшақтар сияқты, көп қозғалтқышты ƏК, ұшақты қашықтан электр 
басқару жүйесімен жабдықталған ƏК жəне Уəкілетті орган анықтайтын ƏК типті біліктілік 
белгілерін енгізуді талап ететін басқа ƏК.

2) 2-топ: 1-топқа жатпайтын басқа ƏК, олар келесі топ бөліктеріне тиесілі:
1) 2а-топ бөлігі: бір турбобұрандалы қозғалтқышы бар ұшақтар;
2) 2b-топ бөлігі: бір реактивті қозғалтқышы бар тікұшақтар;
3) 2с-топ бөлігі: бір піспекті қозғалтқышы бар тікұшақтар;
4) 3-топ: 1-топта көрсетілмеген, піспекті қозғалтқышы бар ұшақтар.
5)максималды салмағы 2250 кг жəне төмен массалы герметикалық емес жеңіл поршенді 

əуе кемелері
50. Мəлімдеуші уəкілетті органға «В1» или «В2» санаттары бойынша Куəлікке біліктілік 

белгісін «Ratings» бағанға енгізу үшін төмедегі құжаттарды ұсынады:
1) Осы Ереженің 14 қосымшасына сəйкес əуе кемелерінің түрлерін, қозғалтқышын жəне 

оны иеленетін үміткердің Куəлік санатын көрсете отырып, əуе кемелеріне қызмет көрсету 
бойынша қызметкердің өтініші;

2) əуе кемелерінің түріне практикалық жəне теориялық элементтерден өткендігі туралы 
құжаттардың көшірмелері, ал қажет болған жағдайда практикалық тағлымдамадан өту тура-
лы жазбалар. Егер сертификат қайсысы өткізгеніне сəйкес ТО жəне РАТ уəкілетті органымен 
расталған болса, практикадан өту нəтижесі жөніндегі сертификатты ұсыну рұқсат етіледі.

51. Мəлімдеуші уəкілетті органға Куəліктің «Ratings» біліктілік бағанынына «С» санаты 
белгілерін енгізу үшін төмендегі құжаттарды ұсынады:

2) Əуе кеме түріне оқуды жəне оқудың теориялық бөлімінен кейінгі емтиханды растайтын 
сертификат көшірмелері («С» санатының бірінші жазбасы үшін), ал «С» санаты бойынша 
əрбір иесі жазба үшін мəлімденген ƏК 1 деңгейі бойынша оқуды дəлелдейтін (əуе кемесімен 
жалпы танысу оқытуды растайтын) сертификат. Егер «С» санатын алатын үміткер куəлікке 
енгізілген сондай ƏК жəне қозғалтқыш түрінен «В1» жəне «В2» санаттары белгісі бойынша 
алатын болса, онда теориялық оқуды өткендегі туралы бөлек сертификат ұсыну қажет емес.

3) ТО жəне РАТ мекемелерінде жұмыс өтілін растайтын мемлекеттік авиация немесе əуе 
кемелерінің өндірісі кезінде алынған құжатттардың көшірмелері.

52. Уəкілетті орган «С» санаты біліктілік белгілерді əуе кемелеріне техникалық қызмет 
көрсету персоналына ТО жəне РАТ мекемелерінің хаты негізінде енгізеді ТО жəне РАТ 
мекемелері «С» санатты персоналды əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсетудің өзінің 
негізгі жоспарланған жұмыстарын орындау үшін сертификатталған қызметкерлердің қажеттілік 
не жеткіліктік принципін басшылыққа ала отырып сұратады.

53. «Ratings» бағанындағы біліктілік белгісі əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету 
қызметкерлерінің куəлігінің қосымашасының 4 тармағында белгіленген куəлік иесіне берілген 
санатпен сəйкес болса күші бар болып табылады.

54. «А» санаты рейтинг болып табылмайды жəне «Ratings» XII тармағына енгізілмейді.
55. Жеңіл жəне аса жеңіл əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету персоналының 

қолданыстағы куəлігіне кəсіби жəне арнайы белгілерді коммерциялық емес мекеме енгізеді. 
Бұл жазбалар коммерциялық емес мекеменің лауазымдық тұлғаның қолымен жəне мөрмен 
(бар болса)расталады.

56. Мəлімдеуші коммерициялық емес мекемеге біліктілік жəне арнайы белгіліерді енгізу 
үшін төмендегідей құжаттарды ұсынады:

1) еркін түрдегі өтініш;
2) АҚҚ-да əуе кемелерінің үлгісі немесе түр қайта дайындау курстарын өткендігін растай-

тын құжаттардың көшірмелері;
3) Өтілін растайтын жеке журнал парақтарының жеке көшірмелері;
4) «В3» санатты жеңіл жəне аса жеңіл əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету 

қызметкерін санатының деңгейін тексеру актісінің көшірмесі.
5) АУЦ –да сертифатталған уақыт бойынша кəсіби деңгейін қолдау курстарын өткені ту-

ралы сертификат (куəлік) көшірмесі;
6) Əуе кемелерін техникалық қызмет қызмет көрсетуге сəйкес «Қауіп факторлары мен 

қателерді бақылау принциптерін қоса отырып, адам мүмкіндіктерді» курсын өткендігін рас-
тайтын құжаттың көшірмелері.

4-бөлім. Авиациялық қызметкерлердің куəлік мерзімін тоқтату,
қайтарып алу тəртібі

57. Авиациялық қызметкерлер ұшуға қызмет көрсету жəне ұшуды қамтамасыз ету норма-
лары мен ережелерін орындау барысында авиациялық оқиғаға жəне ұшу қауіпсіздігіне, адам 
өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндірген болса куəлік иесіне қатысты тергеу аяқталғанша 
жəне шешім қабылданғанша куəлік қолданыстан уақытша алынып тасталады.

58. Уəкілетті орган төмендегі жағдайларда куəліктің қолданысын тоқтады (тану туралы 
шешім)

1) əуе кемесінің ұшу жарамдылығына əсер ететін жұмыс орындау технологиясын сақтамау;
 2) тексеру кезінде анықталған жеткіліксіз кəсіби дайындық;
3) ұшуды қамтамасыз ету жəне орындау кезінде, əуе қозғалысына қызмет көрсету жəне 

техникалық қызмет көрсету кезінде белгіленген талаптарды бір рет өрескел бұзу;
4) алкогольді, наркологиялық жəне (немесе) токсимонаниялық мастық (осыған ұқсас) 

жағдайында əуе қозғалысын басқару, əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету, əуе 
қозғалысын басқару қызметтерін орындау.

Куəліктің қолдануын тоқтату, осы куəліктердің біліктілік белгілерінің əсерін де сол уақытта 
тоқтатады. Куəлігі уақытша тоқтатылған тұлғаға акт ұсынылған сəттен бастап куəліктің қолдану 
мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспауы тиіс.

59. Куəліктің қолданысын тоқтатқан өкіметті органның лауазымдық тұлғасы осы ереженің 
21 қосымшасына сəйкес үлгісі ойынша куəліктің қолдану негіздемесі, күні жəне оны жасау 
орны, актіні жасаған лауазымдық тұлғаның аты-жөні, куəлік мерзімі тоқтатылған тұлға тура-
лы мəлімет көрсетіледі.

60. Куəліктің қолданылуын тоқтату туралы актіге оны жасаған уəкілетті органның лауазым-
дық тұлғасы,куəлік иесі немесе қол астындағы көрсетілген қызметкері бар АА мекемесінің 
басшысы қол қояды.

61. Куəліктің қолданылуы тоқтатылғаны туралы акт куəлігі уақытша тоқтатылған тұлғаға 
қолхатқа қол қойылып беріледі.

62. Егер белгіленген мерзімде куəлік иесі немесе АА мекемесінің басшысы осы Ереженің 
58 тармағының 1),2),3),4) тармақшаларында көрсетілген бұзушылықтарды жоймаса, куəлік 
қайтарылып алынады.

63. Уəкілетті орган төмендегі жағдайларда Куəлікті қайтарып алады (тану туралы шешім);
1) Куəлікті ұсынған құжаттарды бұрмалау жолымен алу (тану туралы шешім);
2) Қызметтік міндеттерін орындауға қатысты жазбалар мен оларға қатысты мəліметтерді 

бұрмалау жолымен;
3) сот шешімімен.
64. Уəкілетті орган куəлік иесіне немесе көрсетілген тұлға өз бағынысындағы АА мекемесінің 

басшысына шешім қабылданған сəттен бастап 3 жұмыс күні мерзімі ішінде куəлікті қайтарып алу 
туралы хабарламайды. Куəлік иесі немесе көрсетілген тұлға өз бағынысындағы АА мекемесінің 
басшысы хабарламаны алған сəттен бастап кідірместен куəлікті Уəкілетті органға қайтарады. 
Егер куəлік белгіленген мерзімде қайтарылмаған жағдайда, куəлік заңда белгіленген тəртіпте 
сот арқылы қайтарылады.

65. Өкіметті орган авиациялық қызметкерлердің куəлігін қайтару туралы шешім қабылданған 
жағдайда берілген куəліктер тізбесінің «Ескертпе» бағанында куəлікті қайтару туралы күні 
жазба көрсетіле отырып жазылады.

66. Куəлікті қайтарып алғаннан кейін беру осы Ережемен белгіленген жалпы негізде 
жүргізіледі.

67. Куəлікті жəне/немесе оның қосымшасы жоғалған, ұрланған немесе бұзылған жағдайда 
қалпына келтіріледі.

68. Куəлік жоғалған, ұрланған немесе бұзылған жағдайда оның қосымшасы, жəне оған 
енгізілген біліктілік жəне арнайы белгілер жаңа куəлік жəне/немесе оның қосымшасын алғанға 
дейін куəлік қолданысы тоқтайды. 

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту
қағидаларының 1-қосымшасы

 Нысаны
Кітап тəрізді куəлік 

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларының 2-қосымшасы

  Нысаны

Пластик кəртішкесі түріндегі куəлік 

Пластик кəртішкесі түріндегі куəлікке қосымшасы 

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларының 3-қосымшасы

 Нысаны

Авиация персоналы куəлiктерiнің сериялық əріптік 
кодтары мен түстерінің кестесі

Коды (сериясы) Мамандығы Түсі
ПИЛОТТАР

ULP (S), (As) 
(MHG), (AG), (B)

Аса жеңілдетілген əуе кемесінің ұшқышы 
(планер, дирижабль, мотодельтаплан, авто-
жир, свободный аэростат)

сарғыш

LAPL(A) Жеңілдетілген əуе кемесінің ұшқышы (ұшақ, қарақоңыр - көк
РРL(А) Жекеменшік ұшқыш (ұшақ) жасыл
РРL (Н) Жекеменшік ұшқыш (тікұшақ, көтерілу 

күшінің жоғарлау жүйесімен)
Ақ түсте қарақоңыр -сұр 
екі жолағы бар жасыл

СРL(А) Коммерциялық авиациясының 
ұшқышы(ұшақ)

Қарақоңыр - жасыл

СРL(Н) Коммерциялық авиациясының 
ұшқышы(тікұшақ) 

Ақ түсте қара-сұр екі 
жолағы бар қарақоңыр 
-жасыл 

MPL аса мүшелі экипажының ұшқышы (ұшақ) Қарақоңыр - жасыл
АТРL (А) Желілік ұшқыш (ұшақ) көгілдір
АТРL(Н) Желілік ұшқыш (тікұшақ) Ақ түсте қара-сұр екі 

жолағы бар көгілдір 
Ұшу экипажының мүшелері 

FNL Штурман қызыл
FEL Бортинженер қоңыр

Ұшу экипажының мүшелерінен басқа персоналдар
AML ƏК ТҚ персоналы талшын
AML LA Жеңіл жəне аса жеңіл авиациясының ƏК 

ТҚ персоналы 
Ақ түсте қарақоңыр-сұр 
екі жолағы бар талшын

ТСL ƏҚҚ диспетчері сары
ASOL Авиациялық стансасының операторы (теңіз 

қондырғысында орналасқан)
көк

FDL Ұшуларды қамтамсыз етеін қызметкер/ұшу 
диспетчері

көгілдір

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту
қағидаларының 4-қосымшасы

  Нысаны

   Ұшқыш куəлігінің немесе біліктілік бағасының қолданылу мерзімін ұзартуға өтініш

1. Өтініш берушінің ақпараты                                                   (Өтініш беруші толтырады)

Лауазымы………………….. Аты ……………………. Тегі…………………………………..
Туған күні (күн, ай, жыл) …………………….. Ұлты…………………………..
Туған жері …………………………….. Елі ……………………………
Тұрақты мекнжайы ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..Пошталық индексі…………………………
Телефон номері …………………………. Альтернативтік телефон 
номері………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………………………
ЖСН……………………….

Ақпараттық жүйесіндегі заңмен қорғауға жататын құпия мəліметтерді пайдалануға 
келісемін _______________«____» _________________ 20 __ ж.
 (қолы)
2. Жіберілімдер үшін мекенжай                                                (Өтініш беруші толтырады)
Почталық мекенжайы ………………………………………………………………………………

………………………………Пошталық индексі………………………
3. Медициналық жарамдылық                                                 (Өтініш беруші толтырады)
Медициналық 
сертификаттың класы 

Соңғы медициналық 
тексерілу күні 

Мерзімі аяқталу 
күні 

Тек уəкілетті органы үшін 

4. Уəкілетті органымен берілген куəліктің детальдары       (Өтініш беруші толтырады)
Куəлікті берген орган Кəуліктің түрі/класы Куəліктің номері Куəліктің қолданылу 

мерзімі 

5. Біліктілік белгісі                                                                    (Өтініш беруші толтырады)
Əр түріндегі жəне /немесе класы туралы (LPC) біліктілік дағдыларды лицензиялау 
жөніндегі біліктіліктің соңғы тексеру немесе (RevalidationbyExperience) тəжірибесінің қайта 
расстау күні, сондай-ақ емтихан қабылдаушының куəлігінің номері енгізілсін. 
Біліктілік 
бағасы

Ұшқыш неме-
се аса мүшелі 
экипаждың 

ұшқышы (MP)

Тестілеу 
күні 

Ұшуді 
құралдар 
бойынша 

тестілеу күні 
(IR) (егерде 
қолданылса)

Біліктілік 
бағаның 

қолданылу 
мерзмі 
аяқталу 
күні 

Емтихан 
қабылдау-

шының куəлік 
номері жəне 
оның тегі

Тек 
уəкілетті 
органы 
үшін

6 Бастапқы алуға өтініш                                                             (Өтініш беруші толтырады)
Бастапқы алуға өтінішті беріп отырмын:
Əуе кемесінің класы туралы біліктілік бағасы 
(нұсқауларды қоса отырып көрсету): ........................ ..: сухопутты (land): 
                                                                                           поршнді – SEP (land)  
                                                                                           газотурбинді - SET (land)  
Əуе кемесінің түрі туралы біліктілік бағасы 
(нұсқауларды қоса отырып): 
Екі ұшқыштан тұратын экипажы ұшуға арналып сертификатталған əуе кемесі. 
Көтерілу күшін жоғарлату жүйесімен əуе кемесі (нұсқауларды қоса отырып):     
                                                                                                                    тікұшақ: 

1) Бір ұшқышпен (SP) ;                        Аса мүшелі экипаждың ұшқышы (MP) ;    
                                                                 жəне сол жəне басқа ұшқыш (SP / MP) ¨  
Ұшудың крейсерлік деңгейіндегі ауысымды ұшқыш 
Көрінуі шектеулі жағдайындағы ұшулар (CatII / III)        Тек қана екінші ұшқыш 
2) ƏКК ретіндегі ұшақтағы (тікұшақтағы) ұшудың жалпы сағат уақыты (PIC)......................... 
3) Сондай-ақ ревалдеуді   немесе (SPA/SPH) SE үшін   (IR) құралдар бойынша ұшудың 
біліктілік бағасының қолданылу мерзімін ұзартуды сұраймын  ; ME ; немесе MPA/MPH 
(нұсқауларды қоса отырып): .........................................,,,,,,,. 

6В. Расстау немесе тестілеу (Өтініш беруші толтырады)
Жоғарыда көрсетілген əуе кемесінің класы берілуі үшін дағдылану тексеру 
немесе əуе кемесінің түрі туралы біліктілік бағалау тестін аяқтадым ;
IR құралдар бойынша ұшудың біліктілік бағасын қоса отырып IR 
Дағдыларды тексеру күні: ............................; 
Əуе кемесінің түрі жəне тіркелуі: ............. .................................................. ................
Кешендік жаттықпаның біркелкі номері (FSTD): 
.............................................. .................................................. .............................................
Емтихан қабылдаушының тегі : .............................................. 
Емтихан қабылдаушының номері:…………..
Ескерту: талап берушілер емтихан қабылдаушының тиісті үлгісіндегі есебі алынбағанға 
дейін куəліктер берілмейтіні туралы хабарландырылады.

7А. Заявление на возобновление квалификационной отметки 
(Өтініш беруші толтырады)
Біліктілік бағаны жаңартуға өтінішті беріп отырмын :
Əуе кемесінің түрі туралы ;
Əуе кемесінің класы туралы біліктілік бағасы (нұсқауларды қоса отырып)  ;
ұшақ ; көтерілу күшін жоғарлату жүйесімен əуе кемесі (нұсқауларды қоса отырып) ; 
тікұшақ ,
(IR) құралдары бойынша ұшуларға рұқсатты қоса отырып ; 

Бір ұшқышпен (SP) ; Аса мүшелі экипаждың ұшқышы (MP) ; 
 жəне сол жəне басқа ұшқыш (SP / MP) ;
екінші ұшқыш ; Көрінуі шектеулі жағдайындағы ұшулар (CatII / III) ;
Ұшудың крейсерлік деңгейіндегі ауысымды ұшқыш ;

Тек (SPA) үшін (IR) құралдары бойынша рұқсатты жаңарту:
(SPA) SE ; ME  үшін құралдары бойынша ұшудың біліктілік бағасы; 
ревалидация ; жаңарту ; 

Жаңартылуы туралы куəлікке қол қойылды жəне біліктілік бағасы ..................................... 
................... дейін жарамды (күні) немесе
Уəкілетті органды біліктілік белгісі рассталған куəлікті қайта беруін сұраймын 

7В. Біліктілігін тексеруді растау                                 (Өтініш берушімен толтырылады)
Мен жоғарыда көрсетілген əуе кемесінің класын жаңарту үшін біліктілік тексеруді аяқтадым 

немесе біліктілік белгілер , IR енгізе отыра
Біліктілікті тексерген күні: ............................ …
Əуе кемесінің типі мен тіркеу:...................,
Сəйкестендіру нөмірі (FSTD): .............................................. 
Емтихан алушының аты-жөні: ............................................... ................ Емтихан алушының 
нөмірі: 
Мен жоғарыда көрсетілген əуе кемесінің класын беру үшін дағдыларын тексеруді 
аяқтадым ;
немесе əуе кемесінің типі туралы біліктілік белгісі ;
аспаптар бойынша ұшуларды біліктілік белгілерін енгізе отыра IR.
Біліктілікті тексеру күні: ............................ Əуе кемелерін тіркеу жəне типі: ............. ................
.................................. ................
Кешендік жаттығу құрылғысының сəйкестендіру нөмірі (FSTD): .............................................. 
.................................................. .............................................
Емтихан алушының тегі: ........................................... Емтихан алушының нөмірі:
Ескерту: емтихан алушы актінің тиісті нысаны (есебі) алынбағанша, куəлік берілмейтінің 
Өтініш берушілер ескертіледі.

(Жалғасы 22-бетте) 
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8. Өтініш беруші декларациясы                                 (Өтініш берушімен толтырылады)
1) Осы үлгіде ұсынылған ақпараттын дұрыс екенін мəлімдеймін.
2) Мен барлық басқарушы нұсқауларды толығымен қарастырдым жəне өтінімді алу үшін 
барлық қажетті құжаттарды ұсындым.

Қолы:…………………..                                                      Күні………………………….

9. Дағдыларды тексеру туралы есеп               (уəкілетті органның инспекторы немесе 
                                                                                 емтихан алушы)
1. Емтихан алушы немесе инспектордың өтініші
 Мен бұл өтініш берушінің тіркеу журналын жəне /немесе оқу журналын қарап шықтым, 
яғни бұл тұлға куəлікті алу үшін тиісті талаптарға сай екенін куəландырамын ; 
Біліктілік белгілері ;
рұқсаттар ;
куəлікті тану .
 Мен ұшу кітапшасын/ бұл үміткердің дайынды туралы жазуларды төменде көрсетілген 
нəтижелермен рəсімдер мен талаптарға тиісті сəйкестігін тексердім:
 мақұлданды
 қабыл алынбады – қабыл алмау жайлы ескерту (түпнұсқасы қоса беріліп отыр)
 Мен өтініш беруші радиотелефон байланысын жүргізу үшін тілдік талаптарға сəйкес 
екенін тексердім:
 ағылшын тілі.
Қолы ................................................. ............... Күні......... .................................................. 
Т.А.Ə. емтихан алушының (бас əріптер) ................................................ ....... ………………..

Ұшуды тексеру актісі қоса беріліп тұр

10. Уəкілетті органның рұқсаты (Уəкілетті органмен толтырылады)

1. Өтінім үшін құжаттар ретке келтірілген, куəлік ; біліктілік белгісі ; рұқсат беру ; 
немесе куəлікті тану  берілуі мүмкін.
Куəлік , біліктілік белгісі , рұқсат беру немесе берілетін куəлікті тану
 , ____________________________________

2. Өтінімде келесі құжаттама жоқ, сондай-ақ ол өтініш берушіге қайтарылады.
Жоқ құжаттама: ____________________________________________________ __________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ТАƏ, тексеруді жүргізген лауазымдық тұлғаның лауазымы жəне уəкілетті органның қолы, 
_______________________________________________________ __________________
                            (Т.А.Ə. жəне лауазымы)                                                        (қолы)
Күні ______________________________ (дд / мм / гггг)

11. Уəкілетті органмен беріледі (Уəкілетті органмен толтырылады)
Берілген:
 Куəлік ____________________    Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні ___________
 Біліктілік белгі________                Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні __________
Рұқсат ____________________    Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні ___________
 Куəлікті тану______________      Əрекет ету мерзімі __________________

ТАƏ, куəлікті берген уəкілетті органның лауазымдық тұлғаның қолы жəне лауазымы, 
_______________________________________________________ __________________
                               (Т.А.Ə. жəне лауазымы)                                                     (қолы)

7В. Біліктілігін тексеруді растау                              (Өтініш берушімен толтырылады)
Мен жоғарыда көрсетілген əуе кемесінің класын жаңарту үшін біліктілік тексеруді 
аяқтадым   немесе біліктілік белгілер , IR енгізе отыра
Біліктілікті тексерген күні: ............................ …
Əуе кемесінің типі мен тіркеу:...................,
Сəйкестендіру нөмірі (FSTD): .............................................. 
Емтихан алушының аты-жөні: ............................................... ................ Емтихан алушының 
нөмірі: 
Мен жоғарыда көрсетілген əуе кемесінің класын беру үшін дағдыларын тексеруді 
аяқтадым ;
немесе əуе кемесінің типі туралы біліктілік белгісі ;
аспаптар бойынша ұшуларды біліктілік белгілерін енгізе отыра IR.
Біліктілікті тексеру күні: ............................ Əуе кемелерін тіркеу жəне типі: ............. ................
.................................. ................
Кешендік жаттығу құрылғысының сəйкестендіру нөмірі (FSTD): .............................................. 
.................................................. .............................................
Емтихан алушының тегі: ........................................... Емтихан алушының нөмірі:
Ескерту: емтихан алушы актінің тиісті нысаны (есебі) алынбағанша, куəлік берілмейтінің 
Өтініш берушілер ескертіледі.

8. Өтініш беруші декларациясы                                 (Өтініш берушімен толтырылады)
1) Осы үлгіде ұсынылған ақпараттын дұрыс екенін мəлімдеймін.
2) Мен барлық басқарушы нұсқауларды толығымен қарастырдым жəне өтінімді алу үшін 
барлық қажетті құжаттарды ұсындым.

Қолы:…………………..                                                                     Күні………………………….

9. Дағдыларды тексеру туралы есеп               (уəкілетті органның инспекторы немесе
                                                                                 емтихан алушы)
1. Емтихан алушы немесе инспектордың өтініші
 Мен бұл өтініш берушінің тіркеу журналын жəне /немесе оқу журналын қарап шықтым, 
яғни бұл тұлға куəлікті алу үшін тиісті талаптарға сай екенін куəландырамын ; 
Біліктілік белгілері ;
рұқсаттар ;
куəлікті тану .
 Мен ұшу кітапшасын/ бұл үміткердің дайынды туралы жазуларды төменде көрсетілген 
нəтижелермен рəсімдер мен талаптарға тиісті сəйкестігін тексердім:
 мақұлданды
 қабыл алынбады – қабыл алмау жайлы ескерту (түпнұсқасы қоса беріліп отыр)
 Мен өтініш беруші радиотелефон байланысын жүргізу үшін тілдік талаптарға сəйкес 
екенін тексердім:
 ағылшын тілі.
Қолы ................................................. ............... Күні......... .................................................. 
Т.А.Ə. емтихан алушының (бас əріптер) ................................................ ....... ………………..

Ұшуды тексеру актісі қоса беріліп тұр

10. Уəкілетті органның рұқсаты (Уəкілетті органмен толтырылады)

1. Өтінім үшін құжаттар ретке келтірілген, куəлік ; біліктілік белгісі ; рұқсат беру ; 
немесе куəлікті тану  берілуі мүмкін.
Куəлік , біліктілік белгісі , рұқсат беру немесе берілетін куəлікті тану
 , ____________________________________

2. Өтінімде келесі құжаттама жоқ, сондай-ақ ол өтініш берушіге қайтарылады.
Жоқ құжаттама: ____________________________________________________ __________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ТАƏ, тексеруді жүргізген лауазымдық тұлғаның лауазымы жəне уəкілетті органның қолы, 
_______________________________________________________ __________________
                                (Т.А.Ə. жəне лауазымы)                                                 (қолы)
Күні ______________________________ (дд / мм / гггг)

11. Уəкілетті органмен беріледі (Уəкілетті органмен толтырылады)
Берілген:
 Куəлік ____________________       Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні ___________
 Біліктілік белгі________                   Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні __________
Рұқсат ____________________        Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні ___________
 Куəлікті тану______________          Əрекет ету мерзімі __________________

ТАƏ, куəлікті берген уəкілетті органның лауазымдық тұлғаның қолы жəне лауазымы, 
_______________________________________________________ __________________
                                       (Т.А.Ə. жəне лауазымы)                                             (қолы)

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту
қағидаларының 5-қосымшасы

Нысан
Штурман куəлігінің немесе біліктілік белгісінің қолданылу

мерзімін ұзарту, беруге өтініш

1. Өтініш берушінің ақпараты                                       (Өтініш берушімен толтырылады) 

Лауазымы…………………..Аты ……………………. Тегі…………………………………..
Туған күні (күн, ай, жыл) ……………………..           Ұлты…………………………..
Туған жері……………………………..                         Ел ……………………………………
Тұрақты мекен-жайы …………………………………………………………………
……………………………………………………            Пошталық индекс…………………………
Телефон нөмірі………………………….     Телефонның баламалы нөмірі ……………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………… 
Пошталық мекенжайы 
Пошталық индекс
ЖШС………
Заңмен қорғалатын құпиядан тұратын ақпараттық жүйелердегі мəліметтерді пайдалануға 
келісемін _____________________________ « » _______________20 ж.
                                       (қолы) 
…………
2. Өтініш берушінің декларациясы                            (Өтініш берушімен толтырылады )

Бұл ретте мен əуе кемесінің типі, штурманның уəкілеттігі туралы біліктілік белгілерін ........
.............................(əуе кемесінің типі) енгізу үшін қажетті құжаттарды жəне өзімнің штурман 
куəлігін (бар болған жағдайда) қоса беріп өтініш беремін.
Бұл нысанда келтірілген деректер дұрыс екендігін растаймын.

Өтініш берушінің қолы ................................................ ................ Күні………………………….

3. Медициналық жарамдылығы                                   (Өтініш берушімен толтырылады)
Медициналық 

сертификаттың класы
Медициналық 

тексерудің соңғы күні
Мерзімнің аяқталу 

күні
Тек қана уəкілетті ор-

ган үшін

4. Теориялық білімдердің деңгейін тексеру           (Емтихан алушымен толтырылады)
Мен азаматтық авиацияның уəкілетті органның тұлғасы ретінде жазбаша түрде штур-
ман куəлігіне енгізілген əуе кемелері жайлы біліктілік белгілерге қатысты теориялық 
білімдерінің деңгейін тексеруге лайықты түрде қол қоямын, осы ретпен менін 
…………………………………………
.................................................. ...................................... осы нысандағы тестілеуден өткенімді 
жəне аяқтағанымды растаймын.
Оның куəлігін авиациялық бағалауда ............................... .......... (ұшақ типі) енгізу үшін, 
сондай-ақ өтініш беруші сол əуе кемесінде штурманның қызметтерін орындауға құзыретті 
екенін
Қолы ................................................. ...............         Күні........................................................... 
Емтихан алушының Т.А.Ə. (бас əріптер) ................................................ ....... ………………..
Компания .......................................... ...................................................................................
Компаниядағы лауазымы ............................................... .........................................................

5. ƏК типіне қарай біліктілік тексеру                      (Емтихан алушымен толтырылады)
Мен азаматтық авиацияның уəкілетті органның тұлғасы ретінде жазбаша түрде, əуе 
кемесінде тəжірибелік дағдыларының деңгейін тексеруге лайықты түрде куəландырамын, 
яғни ƏК немесе бекітілген жаттығу құрылғысында
.................................................. .................................................. инженерлер тобындағы 
өтініш беруші қанағаттанарлық түрде орындады жəне бөтен адамның көмегінсіз аталған 
шарттарға, тексеру рəсімдеріне, іс-əрекет немесе жаттығуларға сəйкес менің қолым 
соларға қарсы тұр 

Мəтін мазмұны Тестілеуді сертификаттау

Тест 
күні

Ұшақтың 
тіркеу нөмірі 

немесе 
жаттығу 
құрылғы-

сының коды

Емтихан 
алушының 
Т.А.Ə. 

Емтихан 
алушы-
ның 
қолы

Күні
Лицен-
зия 

нөмірі

Əуежай қызметтерінде ұшу 
алдындағы дайындық
ƏК ұшу алдындағы дайындық: 
ƏК сыртқы жағынан тексеру
Талап етілген құжаттардың 
бартта бар болуы
Бақылау тізбелерін пайдалану
Қалыпты навигациялық 
рəсімдер
Навигациялық əдістерді білу
Навигациялық əдістерді 
үйлестіру
Экипаж мүшелерімен өзара 
əрекеттесу
Авариялық рəсімдер
Ұшудан кейінгі тексеру, істен 
шығуларды жəне жарамсыз-
дықтарды анықтау жəне кемелік 
құжаттарды дұрыс ресімдеу
Экипаждың ресурстарын 
басқару (CRM)
Ескерту: Егер жоғарыда көрсетілген тізімде нақты əуе кемесінің типі үшін сынаудың 
маңызды бабы болмаған жағдайда, бұл элемент жоғарыдағы бос бағанға қосылады.

6. Дағдыларды тексеру бойынша есеп                      (Уəкілетті органның инспекторы 
                                                                                           немесе емтихан алушы )
1. Емтихан алушы немесе инспектордың өтініші
 Мен бұл өтініш берушінің тіркеу журналын жəне /немесе оқу журналын қарап шықтым, 
яғни бұл тұлға куəлікті алу үшін тиісті талаптарға сай екенін куəландырамын ; 
Біліктілік белгілері ;     рұқсаттар ;    куəлікті тану .
 Мен ұшу кітапшасын/ бұл үміткердің дайынды туралы жазуларды төменде көрсетілген 
нəтижелермен рəсімдер мен талаптарға тиісті сəйкестігін тексердім:
 мақұлданды
 қабыл алынбады – қабыл алмау жайлы ескерту (түпнұсқасы қоса беріліп отыр)
 Мен өтініш беруші радиотелефон байланысын жүргізу үшін тілдік талаптарға сəйкес 
екенін тексердім:
 ағылшын тілі.
Қолы ................................................. ...............      Күні......... .................................................. 
Т.А.Ə. емтихан алушының 

7. Уəкілетті органның рұқсаты                                        (уəкілетті органның инспекторы 
                                                                                               немесе емтихан алушы)

1. Өтінім бойынша құжаттар ретке келтірілген, куəлік ; біліктілік белгісі ; рұқсат беру ; 
немесе куəлікті тану  берілуі мүмкін.
Куəлік , біліктілік белгісі , рұқсат беру немесе берілетін куəлікті тану
 , ____________________________________

2. Өтінімде келесі құжаттама жоқ, сондай-ақ ол өтініш берушіге қайтарылады.
Жоқ құжаттама: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ТАƏ, тексеруді жүргізген лауазымдық тұлғаның лауазымы жəне уəкілетті органның қолы, 
_______________________________________________________ __________________
                                          (Т.А.Ə. жəне лауазымы)                                             (қолы)
Күні ______________________________ (дд / мм / гггг)

____________________________________________________________________________
8. Уəкілетті органмен беріледі (Уəкілетті органмен толтырылады)
____________________________________________________________________________

Берілген:
 Куəлік ____________________          Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні ___________
 Біліктілік белгісі________                   Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні __________
Рұқсат ____________________          Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні ___________
 Куəлікті тану ______________           Əрекет ету мерзімі __________________

ТАƏ, куəлікті берген уəкілетті органның лауазымдық тұлғаның қолы жəне лауазымы, 
_______________________________________________________ __________________
                                          (Т.А.Ə. жəне лауазымы)                                         (қолы)

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту
қағидаларының 6-қосымшасы

Нысан
Бортинженер куəлігінің немесе біліктілік белгісінің қолданылу

мерзімін ұзарту, беруге өтініш

1. Өтініш берушінің ақпараты                                      (Өтініш берушімен толтырылады) 

Лауазымы…………………..Аты ……………………. Тегі…………………………………..
Туған күні (күн, ай, жыл) …………………….. Ұлты…………………………..
Туған жері…………………………….. Ел ……………………………………
Тұрақты мекенжайы …………………………………………………………………
……………………………………………………Пошталық индекс…………………………
Телефон нөмірі…………………………. Телефонның баламалы нөмірі ……………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………… 
Пошталық мекенжайы 
Пошталық индекс
ЖШС………
Заңмен қорғалатын құпиядан тұратын ақпараттық жүйелердегі мəліметтерді пайдалануға 
келісемін _____________________________ « » _______________20 ж.
                                      (қолы) 
…………
2. Өтініш берушінің декларациясы                        (Өтініш берушімен толтырылады )

Бұл ретте мен əуе кемесінің типі, штурманның уəкілеттігі туралы біліктілік белгілерін .(əуе 
кемесінің типі) енгізу үшін қажетті құжаттарды жəне менің штурман куəлігін (бар болған 
жағдайда) қоса беріп өтініш беремін.
Бұл нысанда келтірілген деректер дұрыс екендігін растаймын.

Өтініш берушінің қолы ................................................ ................ Күні………………………….
3. Медициналық жарамдылығы                           (Өтініш берушімен толтырылады)
Медициналық 
сертификаттың класы

Медициналық 
тексерудің соңғы күні

Мерзімнің аяқталу күні Тек қана уəкілетті 
орган үшін

4. Теориялық білімдердің деңгейін тексеру           (Емтихан алушымен толтырылады)
Мен азаматтық авиацияның уəкілетті органның тұлғасы ретінде жазбаша түрде штур-
ман куəлігіне енгізілген əуе кемелері жайлы біліктілік белгілерге қатысты теориялық 
білімдерінің деңгейін тексеруге лайықты түрде қол қоямын, осы ретпен менін 
…………………………………………
.................................................. ...................................... осы нысандағы тестілеуден өткенімді 
жəне аяқтағанымды растаймын.
Оның куəлігін авиациялық бағалауда ............................... .......... (ұшақ типі) енгізу үшін, 
сондай-ақ өтініш беруші сол əуе кемесінде штурманның қызметтерін орындауға құзыретті 
екенін куəландырамын.
Қолы ................................................. ............... Күні.......... .................................................. 
Емтихан алушының Т.А.Ə. (бас əріптер) ................................................ ....... ………………..
Компания .......................................... ...................................................................................
Компаниядағы лауазымы ............................................... .........................................................
5. ƏК типі туралы біліктілік белгі алатын      Өтініш білдірушінің ƏК типіндегі ұшулар 
тəжірибесі (Өтініш берушімен толтырылады)
ƏК типі ............................................... .................................

Ұшуда бортинженерлердің (бортмеханик)жұмыс тəжірибесі:
(бастапқы типте кемінде 50 сағат, бұдан əрі 25 сағат)…………………….
сағаттар
Бекітілген жаттығу құрылғысында жұмыс тəжірибесі:
(бастапқы типте кемінде 50 сағат 
Содан кейінгі типтерде 25 сағат) ............................... сағат

Типтегі ең аз жал-
пы ұшу:
Бастапқы 100 
сағат содан кейін 
50 сағат

6. ƏК типіне қарай біліктілік тексеру                      (Емтихан алушымен толтырылады)
Мен азаматтық авиацияның уəкілетті органның тұлғасы ретінде жазбаша түрде, əуе 
кемесінде тəжірибелік дағдыларының деңгейін тексеруге лайықты түрде куəландырамын, 
яғни ƏК немесе бекітілген жаттығу құрылғысында
.................................................. .................................................. инженерлер тобындағы 
өтініш беруші қанағаттанарлық түрде орындады жəне бөтен адамның көмегінсіз аталған 
шарттарға, тексеру рəсімдеріне, іс-əрекет немесе жаттығуларға сəйкес менің қолым 
соларға қарсы тұр 

Мəтін мазмұны Тестілеуді сертификаттау
Тест 
күні

Ұшақтың тіркеу 
нөмірі немесе 
жаттықтыру 

құрылғысының 
коды

Емтихан 
алушы-
ның 
Т.А.Ə. 

Емтихан 
алушы-
ның 
қолы

Күні Лицен-
зия 

нөмірі

ƏК ұшу алдында тексері жəне 
даярлау
Кемелік құжаттаманы тексеру
Жабдықтың жəне ƏК жүйеле-
рінің жарамдылығын тексеру
Экипаж кабинасы мен жолаушы 
салонын сыртқы тексеру
Құжаттаманың ресімделуін 
тексеру
Бақылау тексерудің жəне 
бақылау картасының парағын 
дұрыс пайдалануын тексеру
Шағын газда қозғалтқыштардың 
жұмысы жəне қосу үрдісіндегі 
праметрлерді бақылау
Отын жүйесінің, ПОС, СКВ, 
басқару, тежеу мен жермен 
жүру алдында ƏК гидро жүйесін 
пайдалану рəсімдері
Экипаж мүшелерімен өзара 
əрекеттесу
Ұшудың берілген жылдамдығын 
ұстау жəне ұшақ жүйелері мен 
қозғалтқыштарының жұмысын 
бақылау
Ұшудың берілген жылдамдығын 
ұстау жəне ұшақ жүйелері мен 
қозғалтқыштарының жұмысын 
бақылау
Істен шығуларды жою
Авариялық рəсімдер
Ұшудан кейінгі тексе-
ру, істен шығуларды жəне 
жарамсыздықтарды анықтау 
жəне кемелік құжаттарды дұрыс 
ресімдеуді білу 
Экипаждың ресурстарын 
басқару (CRM)

Ескерту: Егер жоғарыда көрсетілген тізімде нақты əуе кемесінің типі үшін сынаудың 
маңызды бабы болмаған жағдайда, бұл элемент жоғарыдағы бос бағанға қосылады.

7. Дағдыларды тексеру бойынша есеп                        (Уəкілетті органның инспекторы 
                                                                                              немесе емтихан алушы )
1. Емтихан алушы немесе инспектордың өтініші
 Мен бұл өтініш берушінің тіркеу журналын жəне /немесе оқу журналын қарап шықтым, 
яғни бұл тұлға куəлікті алу үшін тиісті талаптарға сай екенін куəландырамын ; 
Біліктілік белгілері ;
рұқсаттар ;
куəлікті мойындау .
 Мен ұшу кітапшасын/ бұл үміткердің дайынды туралы жазуларды төменде көрсетілген 
нəтижелермен рəсімдер мен талаптарға тиісті сəйкестігін тексердім:
 мақұлданды
 қабыл алынбады – қабыл алмау жайлы ескерту (түпнұсқасы қоса беріліп отыр)
Қолы ................................................. ............... Күні......... .................................................. 
Емтихан алушының Т.А.Ə. (бас əріптер)

8. Уəкілетті органның рұқсаты (Уəкілетті органның инспекторы немесе емтихан алу-
шы)
1. Өтінім бойынша құжаттар ретке келтірілген, куəлік ; біліктілік белгісі ; рұқсат беру ; 
немесе куəлікті тану  берілуі мүмкін.
Куəлік , біліктілік белгісі , рұқсат беру немесе берілетін куəлікті тану
 , ____________________________________

2. Өтінімде келесі құжаттама жоқ, сондай-ақ ол өтініш берушіге қайтарылады.
Жоқ құжаттама: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ТАƏ, тексеруді жүргізген лауазымдық тұлғаның лауазымы жəне уəкілетті 
органның қолы, 
_______________________________________________________
               (Т.А.Ə. жəне лауазымы)                                 (қолы)
Күні ______________________________ (дд / мм / гггг)
____________________________________________________________________________

9. Уəкілетті органмен беріледі (Уəкілетті органмен толтырылады)
_______________________________________________________________________
Берілген:
 Куəлік ____________________Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні ___________
 Біліктілік белгісі________ Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні __________
Рұқсат ____________________ Əрекет ету мерзімінің аяқталу күні ___________
 Куəлікті тану ______________ Əрекет ету мерзімі __________________

ТАƏ, куəлікті берген уəкілетті органның лауазымдық тұлғаның қолы жəне лауазымы, 
_______________________________________________________
            (Т.А.Ə. жəне лауазымы)                                   (қолы)

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларының 7-қосымшасы

  Нысаны
Ұшақтардың ұшқыштары үшін ұшу тексеру акті

ATPL/MPL/CPL/TYPE RATING/TRAINING/SKILL TEST AND LICENSE PROFICIENCY 
CHECK ON MULTIPILOT AEROPLANES

Ұшу тексеру акті  өтініші мен есебі:
Ұшқыштың куəлігі, түрі бойынша біліктілік белгілері (TR) немесе ұшақтың класы (CR), 
жаттығу, дағды тексерісі (SkillTest) жəне біліктілік бойынша (Profi ciencycheck)
Үміткердің тегі : Əуе кемесі: SE-SP:H ME-SP:H

SE-MP:HME-MP: H Үміткердің аты: 
Талап берушінің қолы: Пайдалану: SPMP 
Куəліктің түрі : Мазмұны: Тraining record: ТR: 
Куəліктің № Skill Test:  CR: 

IR: 
Берген мемлекет : Profi ciency check: 
1 Орындау кезеіндегі ƏК түрі немесе класы бойынша теориялық даярлық 
С: По: В:
Бағасы: Төменгі

75%
Сертификаттың түрі мен нөмірі:

Басшының қолы : Т.,А. (бас əріптерімен):
2 Жаттықпа (FSTD)
FSTD (Ұшақ түрі): Үш жəне одан көп осьтері: 

да нет
Пайдалануға дайын 

FSTD өндіруші: Қозғалыс немесе жүйесі: Көзбен шолу: да нет 
FSTD операторы: Идентификациялық коды:
Басқарудағы жалпы уақыты: Əуеайлақтарда құралдар бойынша кіру, шешім 

қабылдаудың биіктігі MDA или MDH:
Орны, күні, уақыты: Лицензиясының түрі мен нөмірі:
Түрі бойынша нұсқаушы  класы бойынш нұсқаушы …… нұсқаушы 
Нұсқаушының қолы: Т., А. (бас əріптерімен):
3 Ұшу жаттықпасы : на ƏК  жаттықпада ( ZFTT үшін)
ƏК түрі : Тіркеу. нөмер: Ұшу уақыты:
Ұшу: Қону: Əуеайлақ (ұшу, кіру, қону):
Көтерілу уақыты: Қону уақыты :

Орны жəне уақыты: Куəліктің түрі жəне нөмірі:
Түрі бойынша нұсқаушы  класы бойынш нұсқаушы 
Нұсқаушының қолы: Т., А. (бас əріптерімен):
4 Skill Test Profi ciency check
Ұшу даярлығы деңгейінің тексеру детальдары:
Əуеайлақ: Жалпы уақыты : 
Көтерілу уақыты: Қону уақыты :
Сынақталды Сынақталған жоқ Сынақталмаудың себебі :
Орны мен күні : FSTD немесе ƏК тіркелуі :
Емтихан қабылдаушының 
сертификатының нөмірі экзаменатора:

Куəліктің түрі мен нөмірі :

Емтихан қабылдаушының қолы: Т., А. (бас əріптерімен):
Тік ұшақтардың ұшқыштары үшін ұшу тексеру акті

ATPL/ TYPERATING/TRAINING/ SKILLTESTANDPROFICIENCYCHECKONMULTIPILOT 
HELICOPTERS
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ҰШАҚ КУƏЛІГІН АЛУ ҮШІН БЛАНК НЫСАНЫ (ATPL), (CPL), (MPL), ТҮРІ БОЙЫНША 
ҚАЙТА ОҚ, ОҚЫТУДАН КЕЙІНГІ БІЛІМ ЖƏНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАР 
ТЕКСЕРІСІ, СОНДАЙ-АҚ ҰШУ ТЕХНИКАСЫНЫҢ ТЕКСЕРУ(Н)
APPLICATIONAND REPORTFORMATPL, MPL, CPL,TYPE 
RATING,TRAINING,SKILLTESTAND PROFICIENCY CHECK
HELICOPTERS (H)
Үміткердің тегі:
Applicant’slastname(s): 

Əуе кемесі:
Aircraft(type) SE-SP:HME-SP:
 SE-MP:HME-MP: H Үміткердің аты :

Applicant’sfi rstname(s):
Үміткердің қолы :
Signatureofapplicant:

Ұшу түрлері: SP MP Operations:
Куəлік түрі: ATPL
Typeofl icenseheld:

Тексеру парағы: Оқу туралы 
жазу :
 Біліктілікті расстау
Checklist: Trainingrecord: 
Typerating:
Практикалық тексеріс:Skilltest:
Classrating:
IR:
Біліктілік тексерісі : ATPL: 
MPL: 
Profi ciencycheck: 

Куəліктің Nr.
Licensenumber:
Куəлікті берген мемлекет: 
ҚАЗАҚСТАН
Stateofl icenseissue: 
Медицалық 
сертификатының 
Nr.:
MedicalNo.:

Дейін жарамды :
Validity 

Мекен-жайы: 
Adress: 
Телефоны:
Telephone number: 

Жұмыс орны :
Workplace:

Жалпы ұшуы :
val.
Totalfl ighttime: 
hrs.

Осы түріндегі соңғы 12 
айдағы ұшуы:
Flighttimewithinlast12 
month:Atype 

Ұшу саны : 
legs

Сағаты:
hrs.

Опыт для получения ATPL /Experience ForATPL license:
MPA
час. hrs.

PIC
час. hrs.

Бағыты:
Cross-country
час. hrs.

Құралдар 
бойынша :
Instrument
 час. hrs.

Түнде:
Night
час. hrs.

1
ƏК немесе клас біліктілігін алу үшін теориялық сабақтар 
Theoreticaltraining for theissue of atype or classratingperformedduringperiod

Басталу күні:
From:

Аяқталу күні:
To:

Оқыту ұйымы:
At:

Бағасы:
Markobtained:

% Сынақталды ≥%)
(Passmark≥75%)

Куəліктің түір жəне Nr.:
Typeandnumberofl icense:

Оқыту бастығының қолы:
SignatureofHT:

Аты жəне Тегі:
Name(s) incapitalletters:

2 FSTD

FSTD(Тип ВС):
FSTD(aircrafttype):

3 жəне одан са осьтер: 
Иə  Жоқ:

Threeormoreaxes: Yes 
No

Пайдалануға даярлық:
Readyforserviceandused:

FSTD производитель:
FSTD manufacturer:

Қозғалу жүйесі :
Motionorsystem:

Көзбен шолу : Иə  
Жоқ
Visualaid: YesNo

FSTD операторы:
FSTDoperator:

Деңгейі:
Level:

FSTDID коды:
FSTDID code:

Оқытудың/ ұшудың жалпы уақыты: 
/
Totaltrainingtime/atthecontrols:

DA немесе DH құралдары бойынша кіру:
Instrumentapproachesataerodromesto a deci-
sionaltitudeorheight
of:

Орны, Күні жəне уақыты:
Location,dateandtime:

Нұсқаушы куəлігінің түрі мен нөмірі Nr.:
Typeandnumberofl icenseofi nstructor:

Нұсқаушының қолы : Нұсқаушының тегі жəне аты 
Signature of instructor Name(s) incapital letters:

3 Практикалық оқыту: тік ұшақ жаттықпа (ZFTT)
Flighttraining: inthehelicopter in theFSTD (forZFTT)

Тік ұшақ түрі:
Typeofhelicopter:

Шақырылу аты: 
Registration:

Ұшу уақыты:
Flighttimeat the 
controls:

Ұшу:
Take-offtime:

Қону:
Landingtime:

Орны мен күні : 
Locationanddate:

Нұсқаушының куəлігінің түрі жəне Nr.:
Typeandnumberofl icenseheldofi nstructor:

ƏК түрі : ƏК класы:
Typeratinginstructor Classratinginstructor
Нұсқаушының қолы :
Signatureofi nstructor:

Аты жəне тегі: 
Name(s) incapitalletters:

4 Ұшу дағдысының тексерісі  Біліктілік тексерісі
Skilltest Profi ciencycheck

Тексерісті сипаттау :
Skilltestandprofi ciencyche
ckdetails:

 Ұшу тексерісі (Skilltest)

Əуеайлақ:
Aerodromeorsite:

Тексерістің жалпы уақыты :
Totalfl ighttime:

Көтерілуі:
Take-offtime:

Қонуы:
Landingtime:

Өтті
Pass

Өткен жоқ 
Fail

Если непрошёл, то почему:
Reason(s)why,iffailed:

күні:
Locationanddate:

ТР немесе ƏК шақырылу атауы:
SIMoraircraft registration:

Емтихан қабылдаушының куəлігі Nr.:
Examiner’scertifi catenumber(ifapplicable):

Куəлік Nr.:ATPL 
Typeandnumberofl icense:

Емтихан қабылдаушының қолы:
Signatureofexaminer:

Аты жəне Тегі : 
Name(s) incapital letters:

5. ААК резолюциясы /CAС DECISION
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Күні «_________» ____________________________________ Лауазымдық тұлғаның қолы 

Мөрі (болған жағдайда)

Оқу жəне ұшу емтиханының тексеру бланкі 
Бір немесе екі ұшқышы бар ұшақтарда 
SINGLE/MULTI-PILOT HELICOPTERS

Бір немесе екі ұшқышы бар 
тікұшақ 

SINGLE/MULTI-PILOT 
HELICOPTERS

Практикалық оқыту

PRACTICALTRAINING

Дағды немесе біліктілік 
тексерісі 

SKILLTESTOR-
PROFICIENCY

CHECK

маневрлер / рəсімдер
Maneuvers/Procedures

FTD FFS H
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FFS H

1 Бөлімі /SECTION1- Ұшу алдыңғы даярлығы жəне тексерісі /Pre-fl ightpreparationsandchecks

1.1. Внешний осмотр в-та/
Helicopter exteriorvisualinspection
;locationof each itemand purpose 
of inspection

P
M(Тікұшақпен 
орындалса/
ifperformedin-
thehelicopter)

1.2. Ішкі тексеріс /Cockpit in-
spection

P —> M

1.3. Радинавмгациялық 
жабдықты, радиобайланысты 
қосу, тексеру жəне орнату /
Startingprocedures,radio and nav-
igationequipment check,selection 
and setting ofnavigation and com-
munication frequencies.

P —> —> M

1.4. Бұру ( нұсқаушы немесе 
диспетчердің бұйрығы бойынша /
Taxiing/airtaxiingin compliancewith 
airtraffi c control instructionsor with 
instructionsof an instructor

P —> M

1.5. Даярлану жəне ұшу 
алдындағы тексеріс /Pre-take-off
proceduresandchecks

P —> —> M

2. Бөлім/ SECTION 2– Маневрлеу жəне рəсімдер /Flightmaneuvers and procedures

2.1. Көтерілу (түрлі күйлерінде)/
Take-offs(various profi les) 

P-> —> M

2.2. Алаңға қисаю не-
месе біржақты жел-
мен көтерілу жəне қону / 
Slopinggroundorcrosswindtake-
offs&landings

P-> —>

2.3. Жоғарғы көтерілу 
салмағымен көтерілу (факт или 
имитация)/Take-off atmaximum-
take-off mass(actual or simulated-
maximumtake-off mass)

P —> —>

2.4. қозғалтқыштың бас тартуын 
жалған түрде көрсетіп көтерілу 
ТПР/Take-алдынқoffwithsimulat
edenginefailureshortlybeforerea
chingTDP

P —> M

2.4.1. ТПР/Take- өткенне кейін 
қозғалтқыштың бас тартуын 
жалған түрде көрсетіп көтерілу 
offwithsimulatedenginefailureshort-
lyafterreachingTDP

P —> M

2.5. Спиральдар /Climbing
and descendingturnsto specifi ed 
headings 

P —> —> M

2.5.1. 180° жəне 360° 30° кренімен 
солға жəне оңға бұрылу (құралдар 
бойынша)Turnswith 30°bank,180°-
to360° leftand right,bysole referenc-
eto instruments

P —> —> M

2.6. Авторотациялау/Autorotation P —> —> M
2.6.1. Авторотацияда қондыру(тек 
бір қозғалтқшы бар тікұшақта) не-
месе қуатын қалпына келтіре оты-
рып /Autorotativelanding(SEHonly) 
orpowerrecovery

P —> M

2.7. Түрлі күдегі қонулар/
Landings,variousprofi les

P —> M

2.7.1. 2айналымға кету неме-
се қозғалтқыштың бас тартуын 
жалған түрде көрсетіп қону ТПР/
Go-around or landing following sim-
ulated engine failurebeforeLDP 

P —> M

2.7.2. ТПР кейін қозғалтқыштың 
бас тартуын жалған түрде 
көрсетіп қону /Landingfollo wing-
simulated enginefailureafter 
LDPorDPBL

P —> M

Бір немесе екі ұшқышы бар 
тікұшақ 

SINGLE/MULTI-PILOT 
HELICOPTERS

Практикалық оқыту

PRACTICALTRAINING

Дағды немесе біліктілік 
тексерісі 

SKILLTESTOR-
PROFICIENCY

CHECK
3. Бөлім/ SECTION 3–Жүйелерді қалыпты жəне қиын жағдайларында пайдалану/

Normaland abnormaloperationsof the following systems and procedures

Пайдалану / рəсімдер
Operations/Procedures
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3. Жүйелерді қалыпты жəне қиын 
жағдайларында пайдалану /
Normaland abnormaloperationsof 
the following systems and pro-
cedures:

   

   M

Кем дегенде үшеуі 
таңдалуы тиіс / A man-
datoryminimumof three-
itemsshallbe selected-
fromthissection

3.1. Қозғалтқыш / Engine P —> —>
3.2. Ауа баптағыш (жылыту, жел-
дету) / Air conditioning
(heating, ventilation)

P —> —>

3.3. Статика / Static system
P —> —>

3.4. Отын жүйесі / Fuel System
P —> —>

3.5. Электр жүйесі / Electrical 
system P —> —>
3.6. Гидравликалық жүйесі / 
Hydraulic system P —> —>
3.7. Бақылау жəне триммирлеу 
жүйесі/ Flightcontrol
andTrimsystem

P —> —>

3.8. Мұз алуға қарсы жүйесі / Anti-
icing and de-icing system P —> —>
3.9. Автоұшу /Қолмен басқару / 
Autopilot/Manual Flight P —> —>
3.10. Стабилизация жүйесі / 
Stability augmentation devices P —> —>
3.11. Метеорадар, радиобиіктіктің 
өлшегіші, жауап бергіш /
Weatherradar,
radio altimeter, transponder

P —> —>

3.12. Навигациялық жүйесі / 
Navigation System P —> —>
3.13. Шассиі / Landing gear system

P —> —>
3.14. Қосымша күш қондырғысы / 
Auxiliarypowerunit P —> —>
3.15. Радио, навигациялық жəне 
құралдық жабдығы/ Radio, nav-
igation equipment, management 
system

P —> —>

4. Бөлім / SECTION 4 – Штаттан тыс жəне апаттық рəсімдер /
 Abnormal and emergency procedures

4. Штаттан тыс жəне апаттық 
рəсімдер / Abnormal and emer-
gency
procedures

M
Кем дегенде үшеуі 
таңдалуы тиіс / A 
mandatoryminimumof 
threeitemsshallbe se-
lectedfromthissection 
Iššiosdaliesprivalu parink-
tibent3 elementus/ A 
mandatoryminimumof 
threeitemsshallbe 
selectedfromthissection

4.1. Өртті сөндіру (шығуды қоса 
алғанда)
/ Fire drills (including evacuation)

P —> —>

4.2. Кабинадағы түтін / Smoke con-
trol and removal

P —> —>

4.3. Қозғалтқыштың бас тартуы, 
қауіпсіз биіктікте сөндіру жəне 
қайта қосу/ Enginefailures, shut-
downandrestartatasafeheight
height

P —> —>

4.4. Отынды құйып шығару (ими-
тация) / Fuel dumping (simulated)

P —> —>

4.5. Артқы винтті басқарудың 
бақылануы жоғалуы / Tailrotor
control failure 

P —> —>

4.5.1. Артқы винттің қуаты 
жоғалуы /Tailrotorloss P —> —>
4.6. бір экипаж мүшесінің 
сырқаттануы ( 2 и одан аса) / 
Incapacitationofcrewmember — 
MPHonly

P —> —>

4.7. Редуктордың жөндемсіздігі / 
Transmission malfunctions P —> —>
4.8. Осы ƏК РЛЭ көзделген 
басқада апаттық рəсімдер / Other 
emergency procedures as outlined 
in the appropriate Flight Manual

P —> —>

Бір немесе екі ұшқышы бар 
тікұшақ 

SINGLE/MULTI-PILOT 
HELICOPTERS

Практикалық оқыту

PRACTICALTRAINING

Дағды немесе біліктілік 
тексерісі 

CHECK

маневрлер / рəсімдер
Maneuvers/Procedures

FTD FFS маневры / 
процедуры
Maneuvers/
Procedures

FTD FFS маневры / про-
цедуры

Maneuvers/
Procedures

FFS H

5. Бөлім/SECTION 5– Құралдар бойынша ұшуларды орындау (бұлт немесе перде астында 
орындалады) /Instrumentfl ightprocedures(tobeperformedinIMCorsimulatedIMC)

5.1. Құралдар бойынша көтерілу 
(көтерілгеннен кейін немесе ТПР 
жеткенне кейінқұралдар бойынша 
ұшулар орындалады)
Instrument take-off:
transition to instrumentfl ightisr
equiredassoon aspossibleafter 
becomingairborne

P* —>* —>*

5/1/1/ Көтерілу кезіндегі 
қозғалтқыштың бас таруын 
көрсету |Simulated engine fail-
ureduringdeparture

P* —>* —>* M*

5.2. Шығу жəне кіру сұлбаларын 
орындау, диспетчердің 
нұсқауларын орындау /
Adherencetodeparture andarrival-
routesand ATCinstructions

P* —>* —>* M*

5.3. Күту аумағы/
Holdingprocedures

P* —>* —>*

5.4. ILSDME, VOR DME/ILSDME, 
VORDMEapproaches пайдалана 
отырып диспетчердің бұйрығы 
бойынша қонуға кіру

P* —>* —>*

5.4.1. Автоұшуы сөндіріліп қолмен 
басқару/
Manually,withoutAP

P* —>* —>* M*

5.4.2. Қонуға кіру жəне 
автоұшуды сөндіріп қолмен 
басқара отырып қондыру /
Precisionapproachmanually, with-
outfl ightdirector

P* —>* —>* M*

5.4.3. Автоұшуды пайдалана оты-
рып қонуға кіру жəне автоматты 
түрде қону/Withcoupledautopilot

P* —>* —>*

5.4.4. Қонуға кіру кезінде бір 
қозғалтқыштың бас тарту күйін 
көрсету (қашықтағы приводқа 
дейін жəне қондыруға дейін жəне 
екінші айналымға кету нүктесіне 
дейін) /Manually,withoneengine 
simulatedinoperative. (Engine failure 
hasto besimulated during fi nalap-
proach before passingtheouter 
marker (OM) until touchdownor un-
tilcompletion of themissed approach 
procedure)

P* —>* —>* M*

5.5. Шешімді қабылдау биіктікке 
дейін анық кірмеуі (MDA/H)/Non-pr
ecisionapproachdowntotheminimum-
descentaltitudeMDA/H

P* —>* —>* M*

5.6. DA/DH екінші айналымға кету
немесе MDA/MDH/Go-aroundwith 
allenginesoperating onreaching DA/
DH or MDA/MDH

P* —>* —>*

5.6.1. Қонуға кірудің басқа да 
рəсімдері /Othermissed
approach procedures

P* —>* —>*

5.6.2. Шешім қабылдау биіктікте 
бір қозғалтқыштың бас тарту күйін 
көрсете отырып екінші айналымға 
кету /Go-aroundwithoneenginesi
mulatedinoperativeonreachingDA/
DHorMDA/MDH

P* M*

5.7 Бұлтта ұшудағы 
қозғалтқыштың қуатын қалпына 
келтіріп авторотациялау (IMC)/
IMCautorotationwithpowerrecovery

P* —>* —>* M*

5.8. Түрлі жағдайлардан шығу/
Recoveryfromunusualattitudes P* —>* —>* M*

6. Бөлім/SECTION6– Қосымша жабдықты пайдалану /Useofoptionalequipment

6.Қосымша жабдықты пайдалану/
Useofoptionalequipment P-> —> —>

/I CONFIRMTHEABOVERESULTS деректерімен таныстым:
күні/Date
Үміткердің қолы 
Signature of applicant

           Қысқарма атаулары/ Abbreviations:

H Тікұшақ/Helicopter
FFS Ұшудың толық ұқсастығы/Full FlightSimulator
FTD Жаттықтыру түрі (включаяFNPTII)

FlightTraining Device (including FNPTII)
P Ұшқыштың тікұшақ міндеттерін орындауға дайындығы

P =TrainedasPICfor theissue of a type rating for SPH or trained asPICor Co-pilot andas-
PFandPNFfor theissue of a type rating for MPH.

X Егерде, жаттықтыруға болатын осы жаттығулар үшін мүмкіндігі болса, ал болмаған 
жағдайда, тікұшақ келесіні орындайды:
Flightsimulatorsshallbeusedforthisexercise,ifavailable,otherwise the helicopter shallbe 
usedif appropriate for themaneuver or procedure

—> Тəжірибелік оқуды жүргізу кезінде (Р) жабдықтарына сəйкес қолдану немесе одан-
да көп модернизациялау/
Thepracticaltrainingshallbeconductedatleastatthetrainingequipmentlevelshownas(P),or 
maybeconductedon anyhigher level of equipmentshownbythearrow

* Бұлттағы орындалған элементтерді білдіреді немесе біліктілікті растау немесе 
басқа əуе кемесі түріндегі қалпына келтіру, ұзарту IR(H) кезінде үміткердің мақсаты 
бойынша пердешелермен
Thestarreditems(*) shallbe fl ownin actual or simulatedIMC,onlybyapplicants
wishingto renewor revalidateanIR(H),or extendtheprivileges of thatratingto another type

M  „M“ əріп ( mandatory) / осы жаттығуды міндетті орындауды білдіреді.
Wheretheletter‘M’appearsintheskilltestorprofi ciencycheckcolumnthiswill indicatetheman-
datoryexercise or a choicewheremorethanoneexerciseappears

Авиациялық қызметкерлердің куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларына 8-қосымша

Нысан
Ұшу-тексеру акті

Дайындау бағдарламасынан өткеннен кейін 
_______________________________________________________

_________________________________________________________________________
  Əуекомпаниясы түрінің лауазымы
Тегі ________________________ Аты _______________________
Əкесінің аты__________________________
Ұшу-инструкорының уəкілетті басшылығымен өткізілген ұшу дайындығынан өткендігі:
__________________________________________________________________________
            Аты-жөні
 20______ жылғы «______» _______________ бастап, 
20______ жылғы «______»______________ дейін.
Жалпы қонуы ________ сағ. ________ мин.
күндіз ________ сағ. ________ мин., Оның ішінде:
аспаптар бойынша ________ сағ. ________ мин ; 
өз бетімен ________ сағ. ________ мин., қосқандағы: 
бағыт ___________ км. ________ сағ.________ мин. 
түнде ________ сағ.________ мин., 
Оның ішінде:
бағыт ________ сағ.________ мин , өз бетімен ________ сағ. ________ мин. 

№ р/с Ұшу дайындығының түрлері Дайын-
дықты 
ұшу

Емти-
хан

1. Ұшуға дайындау
1.1 Ұшу алдындағы дайындық, оған қоса: ұшуды жоспарлау, құжаттау, 

метео мəлімет беру, NOTAM жəне массасының көлемі, ұшақтың 
орталығы, ұшып шығу элменттері

1.2 ƏК ұшуға дайындығын тексеру, ұшаққа қызмет көрсету жəне 
тексеру

(Жалғасы. Басы 21-бетте) 

(Соңы 23-бетте) 
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1.3 Əуеайлақтық қозғалыс жəне кесте қозғалысы бойынша ұшу жəне 
соқтығысуды алдын алу шаралары мен əдістері

1.4 Тұтқышты (рөл) меңгеру 
1.5 Ұшуға дайындалу

2.Ұшулар 
2.1 Əртүрлі күйдегі жалғасқанатша ыңғайындағы қалыпты шарттағы 

ұшу
2.2 Бүйір жақтауының желмен ұшу
2.3 Шектеулі көлемді алдаңдардан ұшу
2.4 Сыртқы ауа температурасы кезінде максималды салмағымен ұшу
2.5 Жүрісте қозғалтқыштың бұзылуы
2.6 Ұшудан кейін қозғалтқыштың бұзылуы

3.Ұшудағы маневленуі жəне тəртіптері
3.1 Биіктікке көтерілу
3.2 Сыртқы көзбен көріп бақылау көмегімен ұшақты басқару
3.3 Тік бұрышты бағытқа бұру
3.4 Бұрылыстар, қону конфигурациясын бұрылыстарын қосқанда. 

Қатты бұрылыстар =45º 
3.5 Көлденең жазықтықта 180° -та бұрылыстарды орындауды 

қосқанда тек аспаптар бойынша ұшу
3.6 Апаттық жағдайларда, борттық жабдықтардың жұмыс 

істемейтін ұқсастық жағдайларында ерекше маневрлерінің жəне 
əрекеттерінің тəртібі

3.7 Негізгі маневрлері жəне тек негізгі пилотаждық аспаптардың 
көмегімен ерекше əрекеттер кезінен шығу кезіндегі негізгі ма-
неврлер

3.8 Штопрды болдырмау, одан шығу бастапқы байқалған немесе 
қолауға айналған ең төменгі жылдамдықтағы ұшулар

3.9 Əуе жылдамдығының ең жоғарғы биіктігіндегі ұшуларды анықтау, 
спиралі бойынша төмендетуден шығу жолдары

3.10 Элементтерді емептеу, қонуға беттеуге немесе маневрді 
төмендетуді орындау жəне дайындау

3.11 Екінші айналымға кетуді орындау
4.Отырғызу

4.1 Əртүрлі жалғасқанатша деңгейіндегі қалыпты шарттармен 
отырғызу

4.2 Бүйір жақтауы желімен отырғызу
4.3 Шектеулі көлемді алдаңдарына отырғызу 
4.4 Қозғалтқыштың бұзылуы кезіндегі отырғызу
4.5 Ұшудан кейінгі тексеру жəне ұшаққа қызмет көрсету

5. Бағыты бойынша ұшулар
5.1 Ұшу тəртібін таңдау
5.2 Ұшудың элементтерін навигациялық анықтау
5.3 Көзбен көру деңгейлерін пайдаланумен бағыты бойынша ұшу, 

жолдарды санау əдістері, жəне радионавигациялық құралдар пай-
далану бойынша ұшулар, бағытты өзгерту ережесі.

5.4 Бағытталған əуеайлаққа ұшу, бағытталған əуеайлаққа ұшып шығу, 
бағытталған əуеайлақтан ұшып өту

5.5 Шығу жəне жақындау тəртібі, биіктікметр қондыру 
5.6 Əуе қозғалысына қызмет көрсету ережелерін сақтау

6.Ұшу тексеру барлық талаптарындағы міндеттердің 
талаптары

6.1 Бақылау тексеру карталарын пайдалану
6.2 Ұшу талаптарына назар аудару
6.3 Экипаж мүшелерінің өзара əрекеті
6.4 Абайла жəне радиосақтау
6.5 Радиоберу фразеологиясы жəне байланысты жүргізу
6.6 Қателерді жəне қауіпті істерге бақылау жасау жəне анықтап білу

Ескерту:
1.Осы берілген ұшу тексеру үлгісі жəне мазмұны мен схемасы өзгертілмеуі тиіс! 

Өзгерту кəсіби тексеру сынағы тапсырылмаған болып емптеледі.
2.Үміткер емтиханда бір рет қайталап берілген жаттығуды орындауға құқығы 

бар.
3.Үміткер емтиханды жақсы тапсыруы үшін барлық 6 бөлімін тапсырып шығуы 

тиіс. Əрбір бөлімнің тармағы тапсырылмай қалған кезде тапсыру бөлімі саналмай-
ды. Біреуден көп бөлімі тапсырылмай қалған кезде емтихан тапсырушыға қайта 
тапсыру жүзеге асырылады. Тек бір ғана бөлімінің бөлігі тапсырылмай қалған кезде 
қайта тапсыруға болады. Екінші тапсыру кезінде кез келген бөлімі тапсырылмаса 
жақсы тапсырылған бөімдерімен қоса қайтадан барлық емтихан қайта тапсыру 
жүзеге асырылады. 

4. Екі қайталаудан өткен үміткер қосымша ұшуды оқу қажеттілігі талап етіледі.

Жалпы қорытынды: ____________________________________________ 
Дайындау бағдарламасы бойынша ұшу бағдарламасын сəтті аяқтады 
_________________________________________________________________________ 
Жалпы бағасы «________________________» Емтихандық ұшуды орындауға ұсынамын
 20______ жылғы « » _______________ 

Ұшу нұсқаушысы___________________________________________
                                                            Аты-жөні, қолы
 Ұшу емтиханы сəтті тапсырылды  жартылай тапсырылды  
тапсырылған жоқ 

Ұшақты басқару техникасы тексеру қорытындысы бойынша жəне 
əуе навигациясынан шығу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

20______ жылғы « » _______________ 

Ұшу емтихан алушы___________________________________________
              Аты-жөні, қолы
Заключение председателя экзаменационной комиссии/руководителя управления 
КГА РК: 
ҚР ААК басқарма басшылығы/емтихан комиссиясы орынбасарының берген 
қорытындысы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

20______ жылғы « » _____________ 
_________________________________________________________________
Лауазымы   Қолы  Аты-жөні 

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту
 қағидаларына 9-қосымша

Нысан

3,5 Х 4,5 
см

суреттер 
орны

ҰСЫНУ (ұшу экипажының)

Куəлікті беруге
_______________________________________________________________________
  (Куəлік атауы)
_______________________________________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты)
Атқаратын қызметі:

Бөлімшесі: 
_______________________________________________________________________

Туған жылы, күні: 
_______________________________________________________________________

Жалпы мамандығы: 
_______________________________________________________________________

Арнайы мамандығы жəне соңғы қайта даярлау:
_______________________________________________________________________
            (Оқыған мекеме атауы, курсы, айы, бітіру жылы)

Ұшу жұмысына жарамды ВЛЭК _________________________________

Əук кемесінің түрі (ы) : _________________________________________

Жалпы қонуы: __________сағат, оның ішінде түнгі: __________ сағат 

Өз бетінше қонуға:_______ сағат, оның ішінде түнгі:_______ сағат: ______ 

Əуе кемесі түрлері бойынша өз бетінше қону:_______________________________  
    

Иемделінген ауа райы минимумы: ____________________________________

Авиациялық оқиғаладың болуы: _______________________________
    (сипаты, ƏК түрі, күні)

ҚОРЫТЫНДЫ: өзінің моральді-іскер сапасына лайықты:
_______________________________________________________________

Емтихан алушы___________________________________________________
      (аты-жөні, лауазымы, қолы)
20___жылғы «____»_______________________

Өтініш беруші _______________ ________________________ _______
             (қолы)                              (аты-жөні)                 (күні)

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту
 қағидаларына 10-қосымша

Нысан
Сəйкестік парағы №

Əскери тəжірибесінің сынағы

Өтініш беруші ________________    20 жыл

№ 
р/с

Əскери тəжірибесі, біліктілігі ИКАО біліктілігі 
бойынша талап-
тары, 1 Қосымша; 

ҚР ААК РК

сəйкестік Қосымша 
талаптары

I
1.1.

1.2.

Оқу бағдарламасы
Теориялық сабақтар:

Ұшу училищесінің ұшу оқулары: 
1.(ƏК нақты түрі жəне онымен қонуы)
2. ………
Барлығы: 

II
2.1.

2.2.

2.3.

Тəжірибесі, біліктілігі: 
Ретінде:

Нұсқаушы ретінде:

Жалпы шабуыл: 
Оның ішінде:
өз бетінше 
бақылау
нұсқаушы ретінде 
ұшулардың саны 

Емтихан алушы _________________________________ 20 _____ жыл

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларына 11-қосымша

Нысан
Біліктілік емтиханын жүргізу хаттамасы 

№____________
___________________________________________________________________________
(кəсіпорын атауы, филиал, қызыметі/бөлімі)
___________________________________________________________________________
  (өтініш берушінің тегі, аты, əкесінің аты)
Туған жылы_____________мамандығы_____________________________

Емтихан мақсаты_______________________________________________________________
  (рұқсат беру, бағалау біліктілігінің түрі)
Жұмыс орны____________________________________________________
   (жұмыс орны, диспетчерлік пункт,сектор)

1-Бөлім. Теориялық дайындық
сабақ/модуль Сұрақтары Жауабы Емтихан 

қорытындысы
ƏК ұшуларының аэронавигациялық қызмет 
көрсету ƏКП саласында ҚР заңнамалары 
негізінде
Əуе қозғалысына қызмет көрсету
Типтік фразеология жəне радио беру 
ережелері, технологиялық жұмыстар
Ұшуларға метеорологиялық қамтамасыз ету
ƏК сипаттамаларының ұшу-техникалық , 
аэродинамикалық негіздері 
Ұшуларға навигациялық қамтамасыз ету
Ұшуларға радиотехникалық 
қамтамасыз ету

 Емтихан алушының қорытындысы__________________________________ 
    (шешім қабылдауы)
________________________________________________________________

Емтихан алушы ___________________________________________________
    (ТАƏ, мамандығы, қолы)         

(Соңы. Басы 21-22-беттерде) 20___ жылғы «____»_______________________

Өтініш беруші ___________ ________________________ _________
           (қолы)                      (ТАƏ)    (Күні)

2-Бөлім.Тəжірибелік машықтану
Біліктілігі: ƏҚҚ диспетчері (əуе қозғалысын жоспалрау)

Технологиялық амалдар Ескерту Емтихан алушының 
қорытындысы 

Кезекшілікті тапсыру жəне қабылдау
ƏҚҰ белгіленген ережелерін сақтау (ұшуларды 
жоспарлау)
Басқарылатын құжаттардың талаптарын сақтау 
Радиоберу ережелерін жəне технологиялық 
жұмыстардың ережелерін сақтау 
Радиотехникалық құрылғыларды жəне аавиациялық 
электр байланыстарды пайдалану
Ауысымдық қызметтермен өзара əрекеті
Белгіленген құжаттамаларды жүргізу

Емтихан алушының қорытындысы___________________________________ 
                           (қабылданған шешім)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Емтихан алушы __________________________________________________
         (мамандығы, қолы, ТƏБ)
20___ жылғы «____»_______________________

Өтініш беруші ___________ __________________________ ________
            (қолы)                               (ТƏБ)                     (күні)

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларының 12-қосымшасы

Нысан

3,5 Х 4,5 
см

суреттер 
орны

(ƏК ТҚ мамандарың қоспағанда басқа 
авиациялық персонал үшін) ҰСЫНУ

 куəлігін беруге
___________________________________________________________________________
  (кəуліктің атауы)
___________________________________________________________________________
   (Тегі, аты, жөні)
Лауазымы:
___________________________________________________________________________

бөлімше: ________________________________________________

Туған күні: _________________________________________________

Жалпы білімі: ______________________________________________

Арнайы білімі жəне соңғы қайта дайындауы:
___________________________________________________________________________
                       (оқу орнының, курстарының атауы, бітірген айы, жылы)

ҰДСК-мен жұмысқа жарамды деп есептеледі: ____________________________дейін

Біліктілігі туралы белгі:_________________________________________
___________________________________________________________________________

ӨНДІРІСТІК МІНЕЗДЕМЕ

ШЕШІМ: өзінің іскерлік – моральдық сапалары бойынша ……………….бағаланады 

Емтихан алушы__________________________________________________
  (лауазымы, қолы, ТАЖ)

«____»_______________________20___г.

Өтінуші _______________ __________________________ ________
  (қолы)                          (ТАЖ)                  (Датасы)

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту
 қағидаларының 13-қосымшасы

  Кəсіби əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету сертификаттары үшін өтініштер

ƏК техникалық қызмет көрсету бойынша куəлікке өтініш жəне куəлікке қатысты іс-əрекет 
куəлігі (алғашқы рет/ өзгертулер мен толықтырулар енгізу / қайта жаңғырту немесе ұзарту)
Өтініш беруші туралы мəліметтер
Тегі мен инициалдары ……………………
Мекенжайы…………………
Азаматтығы ……………… Туған күні мен туған жері…………………………
 AML куəлігінің детальдары (егер қолданылса) 
 № …… куəлік берілген күні ……
Куəлікке №........... қосымшалар
Жүмыс орны туралы мəліметтер:
Ұйым атауы……………….
Мекенжайы…………………
ƏК ТҚ бойынша ұйымның мақұлдау сертификатының № ………………
Тел………………… Факс……………
Өтініш келесі мақсатпен (сəйкес боскты көрсетіңіз):
 Алғашқы беру  өзгерістер/толықтырулар енгізу  куəлікті жаңғырту (ұзарту)
Рейтингі                                                                    А       В1      В2      В3     С
Газотурбинді қозғалтқышы бар ұшақ                     
Поршеньді қозғалтқышы бар ұшақ                         
Газотурбинді қозғалтқышы бар тікұшақ
Поршеньді қозғалтқышы бар тікұшақ 
Авиациалық жəне радиоэлектрондық жабдық      
Максималды ұшу салмағы 2250 кг кем емес
Герметикалы емес поршеньдік ƏК
ұшу салмағы 2250 кг кем емес                                                                
ауыр ƏК
ауыр емес басқа ƏК                                                                                
ƏК түрлерін жазу/Рейтинг жазуы/ шектеулерді алу (егер қолданылса): ………………………
………….…………………………………………………………………………………
Мен, жоғарыда көрсетілгенге сəйкес осы нысанды алғашқы рет/ өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу үшін/ жаңғырту немесе ұзарту үшін қолданғым келеді жəне осы 
нысанға өтініш берген сəтте енгізілген ақпарат биязы екендігін растаймын. 
Осымен, мен басқа мемлекеттерде берілген куəлік менде ешқашан болмағанын жəне ол 
кері қайтарылып тоқтатылмағанын растаймын.
Сонымен қатар кез келген биязы емес ақпарат мені куəлік иегері болу құқықтан айыраты-
нын түсінемін.
Қолы ………………………. Аты…………………………. Күні……………………………………….
Мен келесі несиелерді талап еткім келеді (егер қолдануға болса ): ……………………………..
Уəкілетті органмен мақұлданған оқыту ұйымда оқытуға несиелік тəжірибе 
…………………………….
Емтиханға эквивалентті сертификаттарға емтихандық несиелер.
…………………………….
Сəйкес сертификаттарды қоса беруіңізді өтінеміз. 
Рекомендациялар (толтыруға міндетті емес):осымен өтінім білдіруші ƏК техникалық 
қызмет көрсету бойынша тəжірибесі мен білімдеріне Қазақстан Республикасындағы сəйкес 
талаптарға сай болуын растайды жəне уəкілетті орган куəлік беруге немесе оған жазба-
ларды жазуға ұсынылады. 
Қолы …………………… Аты………………………………
Лауазымы……………………………Күні……………………………

Тек қана уəкілетті органдары персоналының жазбалары үшін.
Осымен өтінім беруші ƏК ТҚ жөніндегі маманының куəлігін беруге, ұзартуға жəне оған 
жаңа жазбаларды жазуға Қазақстан Республикасының қолданыстағы талаптарына сай 
екендігін растайды.

Қолы …………………… Т.А.Ж. Күні……………………………

 Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларының 14-қосымшасы

    Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі персоналдың жеке журналы

1. Date 2.
Location

A/
C 

or
 C

om
p.

 
Ty

pe

4.
A/

C 
Re

g.
 o

r 
Co

m
p.

 S
/n

5.
Ty

pe
 o

f m
ai

n-
te

na
nc

e 
(ra

tin
g)

6.
 P

riv
ile

ge
 

us
ed

7.
Task type

FO
T

SG
H

R/
I

M
EL TS M
O

D
RE

P
IN

SP

2/1/13 XX
workshop

FDR 123456 C13 component 
cert. staff

X X

1/1/13 Moscow
SVO

A320
(CFM 
56)

EU-CAO A1-line B1 X X

Кестенің жалғасы

8.
Type of activity

9.
ATA

10.
Operation performed

11.
Time 

Duration

12.
Maintenance 

record ref.

13.
Remarks

Tr
ai

ni
ng

Pe
rfo

rm

Su
pe

rv
ise

CR
S

X 31 shop visit for repair 16 EASA Form 1 
nr. XXXXXX

X X 32 RH MLG WHEEL change 1 ATL page 12

Сəйкестендіру 
/ ID

Вариант 
/ Option

Сипаттау / Ескерту / Description/ Remarks

1. Date - ТҚ орындалған датасы
2. Location - ТҚ орындалған орны 
3. A/C or comp. 
type

- ƏК немесе компонентінің түр

4. A/C Reg. or 
comp. s/n

- ƏК мемлекеттік жəне тіркеу белгілері немесе 
компоненттің сериялық нөмірі

5. Type of main-
tenance (rating)

- ТҚ рейтингіне анықтау
ƏК ТҚ бойынша ұйымдар үшін түрлі варианттар түрлі 
рейтингке сəйкес 

6. Privilege 
used

- Тұлғаның айрықша құқықтары болғанда осы блок рейтинг-
тен сертификат беретін жəне қолдайтын персоналдың 
айрықша құқықтарын анықтауға арналған, ол алдыңғы 
колонкада анықталған (мысалы А немесе В1 немесе В2 
немесе С санатты компоненттер мен қозғалтқышты 
сертификаттау персоналы, бақылау əдістерін бұзбайтын 
сертификаттау персаналы.

7. Task type Орындалатын мақсатқа қолданылатын келесі терминдерді пайдала-
натын мақсатты анықтау. Бір терминнен артық пайдалануы мүмкін 
(мысалы, TSи R/I)
FOT Функционалды /жұмыс тесті
SGH Сервистік қызмет көрсету жəне жер үсті қызмет көрсету
R/I алу /орнату
MEL Ең аз жабдықтың тізімдемесі
TS Жөндемсізді жəне жұмыстан шығуын іздеу 
MOD Модификациясы 
REP Жөндеу
INSP Инспекция

8. Type of ac-
tivity

Орындалған мақсаттарға тиесілі келесі терминдерді пайдалана оты-
рып қызметін анықтау 

Training Оқу барысында өзінің жеке журналына мақсаттарды жа-
затын тұлға

Perform Жолға енгізілген техникалық қызмет көрсету жеке 
журналдың иесімен орындалған 

Supervise Жолға енгізілген техникалық қызмет көрсету жеке 
журналдың иесінің бақылауымен орындалған 

CRS Жолға енгізілген техникалық байқаудан кейін пайдалануға 
жеке журнал иесіне рұқсат беріледі

9. ATA - Еі маңызды орындалған мəселені жақсы сипаттайтын 
ATAchapter енгізу, ATAchapters көп таңдалуы мүмкін.

10. Operation-
performed

- Бұл жолақ орындалған мақсаттың детальдік сілтемесін 
қамтамасыз ету үшін пайдаланылады.

11. Time (hrs) - Жеке журнал иесі жолда жазылған əрекетті орындау үшін 
жұмсалған жалпы уақытты жазады (сағат).

12. Maintenance 
record ref.

- Жеке журналда жазылған əрекетке техникалық қызмет 
көрсету бойынша жазбалардың нақты сілтемесін енгізіңіз

13. Remarks - Бұл жолақ қосымша түсініктемелерді пайдалану үшін 
арналған - басқа жолдарға енгізіле алынбағандар үшін.

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларының 15-қосымшасы

Əуе кемелеріне қызмет көрсету 
маманының жеке мəліметтері

1. Тегі, аты, жөні.
2. Туған күні.
3. Куəлік № / куəліктің əрекет мерзімі.
4. ƏК ТҚ жөніндегі маманының куəлікке берілген қосымшаның
     № ( XV тармақ).
5. Куəлікке берілген қосымшаның негізінде куəлік санаты.

3,5 Х 4,5 
см

суреттер 
орны

6. ƏК ТҚ жөніндегі маманына берілген куəліктің алдындағы алғашқы дайындық (авиациялық 
оқу орны немесе авиациялық оқу орталығы, тəмамдалған мамандық, дайындықты өткен орны 
мен датасы, жеке оқыған жағдайда «жеке оқыған» деп көрсетілсін).

7. ТҚ жəне РАТ бойынша ұйымда ƏК ТҚ маманының куəлігін алуға үміткердің лауазымы (ТҚ 
жəне РАТ бойынша ұйымда үміткер жұмыс істемегенде «Қолдану мүмкін емес» деп жазылады).

8. ƏК түріне оқыту (ƏК түрі / қозғалтқыш / рейтинг / оқу датасы) (ƏК түріне жəне ƏК серти-
фикатымен дəлелдесе толтырылады).

9. Куəлікке қоса берілген қосымша негізінде қойлған шектеулер ( XV тармақ) (бар болса, 
қандай екенін көрсету қажет).

Күні/ Өтінім берушінің қолы / Мөр жəне ТҚ жəне РАТ бойынша ұйымның жауапты тұлғасының 
қолы (ТҚ жəне РАТ бойынша ұйымныға жұмысқа жалданса).

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларының 16-қосымшасы

Нысан
Авиациялық персоналдың үлгісі сертификатына қосымша парақ

XII. Ratings

      P №0001

XIII Special remarks 

XIII Особые отметки
Special remarks

        P №0000

XIV
Other details
Place of works

         P №0000

I.                Republic
                                  of Kazakhstan

II.       ATTACHMENT 
     to the airline transport
              pilot licence

III.           P №0000

IV. Name of holder in full
 ____________________

IX. The licence holder is granted to 
exercise the duties and act as pre-
scribed under the item II and 
XII.
LICENCE VALIDITY………..
X. Licensed Offi cer

XI. Stamp
 Signature

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту
қағидаларының 17-қосымшасы

Нысан

Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша 
персонал куəлігіне қосымша парақ

XV. Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша персонал куəлігіне қосымша
Қосымша нөмірі ХХ ХХ ХХ (нөмірлеу ұсынылады – жылы жəне нөмірі тəртіп бойынша, 

нөмірлеу жыл басынан қайта басталады).
1. ƏК ТП куəлігі иегерінің тегі, аты.
2. Осы қосымша берілген куəліктің нөмірі.
3. Шарты. 
3.1 Куəлікке оның иегері қол қояды. 
3.2 Осы қосымшаның «Санаттары/Categories» бөліміне енгізілген санаттар туралы 

белгілер өздігінен оның иегеріне ƏК пайдалануға рұқсат беру туралы сертификат шығаруға 
рұқсат бермейді. 

3.3 Барлық санаттар үшін «Ratings» бөліміне енгізілген жазбалары бар куəлік 1ИКАО 
қосымшасының мақсаттарына сəйкес келеді. 

3.4 Осы куəліктің иегерінің құқықтары Қазақстан Республикасының ұлттық қағидаларында 
сипатталған. 

3.5 Куəлік осы Қосымшаның (5-тармақ) «Шектеулер / Limitations» бағанында айқындалған 
күнге дейін қолданыста болады, егер осы уақытқа дейін куəлік тоқтатылмаса немесе кері 
қайтарылмаса. Егер шектеулер болмаса куəліктің қолданылу мерзімі 5 жылға тең. 

3.6 ƏК ТҚ жөніндегі куəліктің ұстаушысы өз уəкілеттілігін мыналарға қатысты қолдана алады: 
a) ұшуға жарамдылықты қолдау бойынша Қазақстан Республикасында қолданылатын 

талаптарға жəне ƏҚ ТҚ бойынша ұйымдарға қойылатын талаптарға сəйкес, жəне
b) егер өз уəкілеттігін қолдану кезінде:
● Өткен 2 жылдық кезең ішінде оның тиісті ƏК түріне ТҚ бойынша 
   6 ай тəжірибесі болса, немесе
● Бастапқы 2 жылдық кезең ішінде оған тиісті құқықтарды бастапқы беру мақсатында
   куəлікке тиісті ƏК түрінің рейтингін енгізу үшін барлық талаптарды, жəне 
c) егер оның ƏК рейтингі болса; жəне
d) егер ол техникалық құжаттамалар мен процедуралар жазылған тілде (тілдерде) түсінікті 

деңгейде оқи, жаза жəне сөйлей алса.
3.7 Куəлік осы Қосымшасыз қолданылмайды. 
3.8 Қосымшаның жеке нөмірі куəліктің «SpecialRemarks» бөлімінде көрсетіледі. 
4.куəліктің санаты

Санаттар А В1 В2 С
Газтурбиналы 
қозғалтқыштары 
бар ұшақтар 

Қолданылмайды Қолданылмайды

Поршенді 
қозғалтықштары 
бар ұшақтар 

Қолданылмайды Қолданылмайды

Газтурбиналы 
қозғалтқыштары 
бар тікұшақтар

Қолданылмайды Қолданылмайды

Поршенді 
қозғалтықштары 
бар тікұшақтар 

Қолданылмайды Қолданылмайды

ƏК авиациялық 
жəне радио-
электронды 
жабдығы 

Қолданылмайды Қолданылмайды Қолданылмайды Қолданылмайды

Көпқозғалтқышты 
ƏК 

Қолданылмайды Қолданылмайды Қолданылмайды

Көпқозғалт-
қыштыдан 
басқа ƏК 

Қолданылмайды Қолданылмайды Қолданылмайды

5. Шектеулер: (егер шектеулер болмаса, олар көрсетіледі / 
егер болмаса «жоқ» деп жазылады).
Уəкілетті органның жауапты тұлғасының қолы мен мөрі.
Қосымшаны беру күні. ҚР ИДМ Азаматтық авиация комитетінің мөрі

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту
қағидаларының 18-қосымшасы

Авиациялық персонал куəлігінің XII жəне XIII тармақтарын толтыру үлгілері 

1. Əуе кемесінің пилоттары мен экипаж мүшелері куəліктерінің 
XIII тармағын толтыру үлгілері 

XII. Ratings (Біліктілік белгілері):

А. Category (Санаты):
1) Multi-engine (Көп қозғалтқышты);
2) Single-engine (Бір қозғалтқышты);
3) Single main rotor, land helicopter MI-8 (MI-2);
4) (МИ-8 (МИ-2) бір винтті, құрылықтағы тікұшық;
5) Аutogiro (Роторлық үлгідегі (автожир);
6) With balance control - votor deltaplane (<fkfycnfksg ,fcқfhskfnsy - ltkmnfұie)$
7) airship (lbhb;f,km)$
8) heat air ball (;ske əet ifhs)/

В. Class (Класс):
1) Land aircraft (Құрлықтағы);
2) Hydroplane (Гидроплан);
3) Amphibian (Амфибия);
4) with tail rack carriage (артқы шасси тіреуімен).
С. Type of aircraft (ТипВС):
Il-96, Tu-154, Yak-42, А-320, В-737, 757.

D. Duties exercised (Міндеті):
1) pilot-instructor (пилот-нұсқаушы);
2) Pilot-in-command (ƏК командирі);
3) Co-pilot (Екінші пилот);
4) Flight navigator (Штурман);
5) Flight engineer (Бортинженер);

1 үлгі:
1) SEP (A) land – құрлықтағы бір қозғалтқышы бар поршенді ұшақ:
2) SEP (MHG) land – құрылықтағы көп қозғалтқышы бар поршенді мотодельтаплан:
3) SEP (AG) land – құрылықтағы бір қозғалтқышы бар поршенді автожир:
4) SET (A) land - құрылықтағы бір қозғалтқышы бар газ турбиналы ұшақ;
5) MEP (A) land - құрлықтағы көп қозғалтқышы бар поршенді ұшақ;

XIII. Special Remarks (ерекше белгілер):

1) Нұсқаушылық рұқсат беру бойынша жазба:
- FI (A) – ұшақтағы ұшу нұсқаушысы;
- FI (H) - тікұшақтағы ұшу нұсқаушысы;
- FI (AS) - дирижабльдегі ұшу нұсқаушысы;
- FI (S) - планердегі ұшу нұсқаушысы;
- FI (B) - бос аэростаттағы ұшу нұсқаушысы;
- FI(MHG) - мотодельтапландағы ұшу нұсқаушысы; 
- FI (AG) -  автожирдегі ұшу нұсқаушысы;
- TRI(A) - ұшақ түрі бойынша нұсқаушы;
- TRI(H) - тікұшақ түрі бойынша нұсқаушы;
- IRI(A) - құрал-саймандық рейтингі нұсқаушысы, ұшақ;
- IRI(H) - құрал-саймандық рейтингі нұсқаушысы, тікұшақ;
- FNI - штурман-нұсқаушы; 
- FEI - бортинженер-нұсқаушы;
2) Approved to conduct radiotelephony in English. Certifi cate № (ағылшын тілінде радиотеле-

фон байланысын жүргізуге рұқсат берілген. Сертификат №);

2. Əуе қозғалысына қызмет көрсету органының диспетчері куəлігінің 
XII жəне XIII-тармақтарын толтыру үлгілері 

XII. Ratings (Біліктілік белгілері):

1. ƏҚҚ диспетчерінің куəлігінде біліктілік белгілерінің мынадай санаттары көзделген:
1) Aerodrome control;
2) Approach control procedural;
3) Approach control surveillance;
4) Area control procedural;
5) Area control surveillance.

XIII. SPECIAL REMARKS (ЕРЕКШЕ БЕЛГІЛЕР):

1) Approved to work as instructor (нұсқаушылық жұмысқа рұқсат берілген);
2) Approved radiotelephony communication in English till (күні). Level (шкала бойынша деңгей 

нөмірі) ICAO. Certifi cate N (сертификат нөмірі) dated (сертификатты беру күні).

3. MAINTENANCE STAFF
(ƏУЕ КЕМЕЛЕРІНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ОРЫНДАЙТЫН ПЕРСОНАЛ):
 
XII. Ratings (Біліктілік белгілері):

A. Category (Санаттары):
1) Certifying Staff Category B1 (В1 санатты сертификаттайтын / қолдау жасалатын персонал);
2) Certifying Staff Category B2 (В2 санатты сертификаттайтын / қолдау жасалатын персонал);
3) Certifying Staff Category С (С санатты сертификаттайтын персонал);
4) Certifying Staff Category B3 (В3 санатты сертификаттайтын / қолдау жасалатын персонал).

B. Type of aircraft (ƏК түрі):
1) Boeing B737-700/800/900 with CFM56
2) Boeing B747-400/400ERF with GE CF6, RR RB211 and PW4000
3) Boeing B757-200/300 with RR RB211
4) Boeing B767-200/300/400 with GECF6
5) Fokker F50 with PW125B
6) Airbus A319/A320/A321 with IAE V2500/CFM56
7) Airbus A330 with GE CF6/RR RB211 Trent 700
8) Airbus A330-300 with GE CF6
9) Embraer ERJ 170/190 with GE CF34
1 Ескертпе. Басқа ƏК мен қозғалтқыштардың түрлері ƏК/қозғалтқыштар түрінің 

сертификатындағы деректердің жəне қабылданған халықаралық қысқартулардың негізінде 
куəлікке енгізіледі. 

C. Privileges (құқықтары):

1. Airframe and power plant certifying/support maintenance staff Category B1 (Ұшу 
аппараттарына, ƏК қозғалтқыштары мен олардың электржабдықтарына техникалық қызмет 
көрсету бойынша сертификаттайтын/қолдау жасайтын персонал) - В1 санат)

4.1-үлгі «Embraer ERJ 190 with GE CF34. Certifying staff Cat B1» немесе «Embraer ERJ 190 
ƏК GE CF34 қозғалтқыштарымен. В1 санатты сертификаттайтын персонал».

2. Aircraft /Helicopter avionic certifying/support maintenance staff (Ұшақ/тікұшақ авиациялық, 
радиоэлектронды жəне электр жабдығына техникалық қызмет көрсетуші сертификаттайтын/
қолдау жасайтын персонал) – В2 санат)

5.1-үлгі
«Embraer ERJ 190 with GE CF34. Certifying staff Cat B2».
«GE CF34 қозғалтқышымен Embraer ERJ 190. В2-санатты сертификаттайтын персонал».
3. Certifying staff category C (ƏК кезеңдік (базалық қызмет көрсету жөніндегі 

сертификаттайтын персонал) – C санат;
8 үлгі.
«Embraer 190 with GE CF34. Certifying Staff Cat С» немесе «GE CF4 қозғалтқышымен 

Embraer ERJ 190. С санатты сертификаттайтын персонал.
 4. Certifying Staff category B3 (2000 кг тең жəне аз максималды ұшу массасымен (MTOM) ƏК 

техникалық қызмет көрсету бойынша сертификаттайтын/қолдау жасайтын персонал) – В3 санат.
13.1 үлгі
«Сessna-337 with engines JJ1400 Certifying staff Cat B3» немесе «JJ1400 қозғалтқышымен 

Сessna-337. В3-санатты сертификаттайтын персонал».

 XIII. Special Remarks (Ерекше белгілер):
1. Онсыз лицензия қолдануға келмейтін лицензияға қосымшеның жеке нөмірі.
Үлгі. «Licence is valid with attachment # XX XX XX XX»
«Лицензия № XXXXXXXXX қосымшамен қолдануға жатады»

4. Жеңіл ƏК техникалық қызмет көрсету жөніндегі куəліктің XII жəне XIII 
тармақтарын толтыру үлгілері.

XII. Ratings (Біліктілік белгілері):

A. Category (Санат):
2) Certifying Staff Category «B3» («В3» санатты сертификаттайтын/қолдау жасайтын 

персонал).

B. Typeofaircraft (ƏК түрі) («В3» санаты үшін):
1) Қозғалтқыш түрін көрсетіп 2250 кг аса ұшу салмағы бар ұшақ;
2) Газтурбиналы қозғалтқышы бар тікұшақ;
3) Поршенді қозғалтқышы бар тікұшақ;
4) Ан-2 ұшағы.
Мысалы: В3(А), B3(An-2), B3(MHG), B3(AG), B3(B), B(S).

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту
қағидаларының 19-қосымшасы

ƏК ТҚ жөніндегі маманның қолданыстағы куəлігін жаңа санат немесе қосымша 
санатпен толықтыруға арналған талаптар.
өтінішке сəйкес келетін қосымша санатта пайдаланылатын ƏК ТҚ бойынша тəжірибе 
болуға тиіс. 
Егер өтініш беруші тиісті қосымша санат бойынша емтиханды табысты түрде тапсырып 
мақұлданған курсты аяқтаса жəне сертификатпен растаса тəжірибе бойынша талаптар 
50 % азайтылуы мүмкін. 

 к
 \
от

A1 A2 A3 A4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 B3

A1 - 6 ай 6 ай 6 ай 2 жыл 6 ай 2 жыл 1 жыл 2 жыл 6 ай
A2 6 ай - 6 ай 6 ай 2 жыл 6 ай 2 жыл 1 жыл 2 жыл 6 ай
A3 6 ай 6 ай - 6 ай 2 жыл 1 жыл 2 жыл 6 ай 2 жыл 1 жыл
A4 6 ай 6 ай 6 ай - 2 жыл 1 жыл 2 жыл 6 ай 2 жыл 1 жыл
B1.1 ешқан-

дай
6 ай 6 ай 6 ай - 6 ай 6 ай 6 ай 1 жыл 6 ай

B1.2 6 ай ешқан-
дай

6 ай 6 ай 2 жыл - 2 жыл 6 ай 2 жыл ешқан-
дай

B1.3 6 ай 6 ай ешқан-
дай

6 ай 6 ай 6 ай - 6 ай 1 жыл 6 ай

B1.4 6 ай 6 ай 6 ай ешқан-
дай

2 жыл 6 ай 2 жыл - 2 жыл 6 ай

B2 6 ай 6 ай 6 ай 6 ай 1 жыл 1 жыл 1 жыл 1 жыл - 1 жыл
В3 Ауысу 

мүмкін 
емес

Ауысу 
мүмкін 
емес

Ауысу 
мүмкін 
емес

Ауысу 
мүмкін 
емес

Ауысу 
мүмкін 
емес

Ауысу 
мүмкін 
емес

Ауысу 
мүмкін 
емес

Ауысу 
мүмкін 
емес

Ауысу 
мүмкін 
емес

-

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларының 20-қосымшасы

ƏК рейтингі бойынша талаптар.
ƏК тобы  «В1»/«В3» санатты 

куəлік
 «В2» санатты куəлік  «С» санатты 

куəлік
1-топ
– Множылвигателді ƏК
– Множылвигателді 
тікұшақтар 
– FL290 эшело-
нынан жоғары 
серификатталған 
тікұшақтар
– Электрлік алыстан 
басқару жүйесімен 
жабдықталған ƏК 
– Уəкілетті орган 
айқындаған басқа 
да ƏК

(«В1» үшін)
ƏК ТҮРІНІҢ ЖЕКЕ 
РЕЙТИНГІ 
ƏК түрі бойынша оқу: 
– Теория + емтихан
– Тəжірибелік элементті 
бағалау
Оған қоса
Тəжірибелік 
тағылымдама (куəліктің 
қосымша санаты бойын-
ша бірінші ƏК үшін) 

ƏК ТҮРІНІҢ ЖЕКЕ 
РЕЙТИНГІ 
ƏК түрі бойынша оқу: 
– Теория + емтихан
– Тəжірибелік 
элементті бағалау
Оған қоса
Тəжірибелік 
тағылымдама 
(куəліктің қосымша 
санаты бойынша 
бірінші ƏК үшін)

ƏК ТҮРІНІҢ 
ЖЕКЕ РЕЙТИНГІ 
ƏК түрі бойын-
ша оқу: 
– Теория + ем-
тихан
См. (**)

2 тап
Кіші топтар:
2a: Бір газ турбиналы 
қозғалтқыштары бар 
ұшақтар См.(*)
2b: Бір газ турбина-
лы қозғалтқыштары 
бар тікұшақтар См.(*)

2c:Поршинді 
қозғалтқыштары бар 
тікұшақтар См.(*)
(*)1-топта 
сыныпталғандарды 
алып тастағанда. 

( «В1.1», «В1.3», «В1.4» 
үшін)

 ƏК ТҮРІ БОЙЫНША 
ЖЕКЕ РЕЙТИНГ 
(ƏК түрі бойынша оқу+ 
практикалық тəжірибе 
(OJT)) немесе (ƏК түрі 
бойынша емтихан + 
практикалық тəжірибе) 
ҚОСЫМША ТОПТЫҢ 
ТОЛЫҚ РЕЙТИНГІ
(ƏК түрі бойынша оқу+ 
практикалық тəжірибе 
(OJT)) немесе (ƏК түрі 
бойынша емтихан + 
практикалық тəжірибе) 
осы қосымша топта 
берілген кемінде 3 ƏК 

Өндіруші ҚОСЫМША 
ТОБЫНЫҢ РЕЙТИНГІ 
(ƏК түрі бойынша оқу+ 
практикалық тəжірибе 
(OJT)) немесе (ƏК түрі 
бойынша емтихан + 
практикалық тəжірибе) 
осы қосымша топта 
берілген кемінде 2 ƏК 

ƏК ТҮРІ БОЙЫНША 
ЖЕКЕ РЕЙТИНГ 
(ƏК түрі бойынша 
оқу+ практикалық 
тəжірибе немесе (ƏК 
түрі бойынша емти-
хан + практикалық 
тəжірибе) 

ҚОСЫМША 
ТОПТЫҢ ТОЛЫҚ 
РЕЙТИНГІ
Практиаклық 
тəжірибені көрсетуге 
негізделген 

Өндіруші 
ҚОСЫМША 
ТОБЫНЫҢ 
РЕЙТИНГІ 
Практиаклық 
тəжірибені көрсетуге 
негізделген 

ƏК ТҮРІ 
БОЙЫНША 
ЖЕКЕ РЕЙТИНГ 
ƏК түрі бойын-
ша оқу немесе 
ƏК түрі бойынша 
емтихан 

ҚОСЫМША 
ТОПТЫҢ ТОЛЫҚ 
РЕЙТИНГІ
осы қосымша 
топта берілген 
кемінде 3 ƏК 
бойынша ƏК түрі 
бойынша оқу не-
месе ƏК түрі бой-
ынша емтихан 

Өндіруші 
ҚОСЫМША 
ТОБЫНЫҢ 
РЕЙТИНГІ осы 
қосымша топта 
берілген кемінде 
2 ƏК бойынша 
ƏК түрі бойын-
ша оқу немесе 
ƏК түрі бойынша 
емтихан 

3-топ. Поршенді 
ұшақтар (1-топта 
сыныпталғандарды 
алып тастағанда) 

(В1.2 үшін)
ƏК ТҮРІ БОЙЫНША 
ЖЕКЕ РЕЙТИНГ 
(ƏК түрі бойынша 
оқу+ практикалық 
тағылымдама (OJT)) не-
месе (ƏК түрі бойынша 
емтихан + практикалық 
тəжірибе)

3 ҚОСЫМША ТОПТЫҢ 
ТОЛЫҚ РЕЙТИНГІ 
Практиаклық тəжірибені 
көрсетуге негізделген 
Ограничения:
Саңылаулы ұшақтар
Металл ұшақтар
Композитті ұшақтар
Ағаш ұшақтар
Құбырлы металл жəне 
матадан жасалған 
ұшақтар 

ƏК ТҮРІ БОЙЫНША 
ЖЕКЕ РЕЙТИНГ 
 (ƏК түрі бойынша 
оқу+ практикалық 
тағылымдама (OJT)) 
немесе (ƏК түрі 
бойынша емти-
хан + практикалық 
тəжірибе)

3 ҚОСЫМША 
ТОПТЫҢ ТОЛЫҚ 
РЕЙТИНГІ 
Практиаклық 
тəжірибені көрсетуге 
негізделген 

ƏК ТҮРІ 
БОЙЫНША 
ЖЕКЕ РЕЙТИНГ 
ƏК түрі бойын-
ша оқу немесе 
ƏК түрі бойынша 
емтихан 

3 ҚОСЫМША 
ТОПТЫҢ ТОЛЫҚ 
РЕЙТИНГІ 
Практиаклық 
тəжірибені 
көрсетуге 
негізделген 

2250 кг тең жəне аз 
МТОМ максималды 
ұшу массасымен 
жеңіл авиацияның 
саңылаусыз 
поршенді ƏК

(«В3» үшін)
(ƏК түрі бойынша ем-
тихан + практикалық 
тəжірибе)

Қолданылмайды Қолданылмайды

Авиация персоналы куəлiктерiн беру жəне қолданылу мерзімін ұзарту 
қағидаларының 21-қосымшасы

Нысан
Инспекторлық ұйғарым

АНЫҚТАЛҒАН СƏЙКЕССІЗДІКТЕР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА 
FINDINGCLEARANCEREPORT

Нормативтік құжатқа сілтеме /Regulatory Reference :

Инспекторлық ұйғарым азаматтық авиация жəне (немесе) эксперименталды 
авиация саласында қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар үшін 
міндетті болып табылады. 
Инспекторлық ұйғарымды орындамау азаматтық авиация жəне (немесе) экс-
перименталды авиация саласында қызметті жүзеге асыруға сертификаттың 
қолданылуын тоқтату немесе қайтарып алу үшін негізд еме болып табыла-
ды жəне Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жауапкершілікке 
тартуға əкеліп соқтырады. 
Авиациялық инспекторлар беретін инспекторлық ұйғарымдарға жоғары тұрған 
лауазымды тұлғаға немесе сотқа шағым түсіруге болады.
Сəйкес келмеушілік /FINDING: 
Аудиторлар: 
Auditors
Қолы / Т.А.Ə. 

Жауапты
Басшы: 
Қолы / Т.А.Ə. 

Жоспарланған жою күні:

Тексеру күні: 
Audit date 

Тексеру негіздемесі: Audit Reference Сəйкес келмеу санаты:

Ұйымның/пайдаланушының сəйкес келмеушіліктерді жою туралы хабарламасы (түзету ша-
ралары) Organisation’s/ Operator’sstatementonclearance (Correctiveactions)

Күні: 
Date 

Атқаратын лауазымы:
Position

Қолы:
Signature

Сəйкес келмеушіліктердің алдын алу бойынша ААК инспекторының қорытындысы:
Күні:
Date

Тегі:
Name

Қолы:
Signature

Сəйкес келмеушілік 
жойылды:
Күні:
Date

Басқарма бастығы: Т.А.Ə. Қолы :
Signature

Сəйкес келмеушіліктер санаты:
I Критикалық: ұшу қауіпсіздігіне/авиациялық қауіпсіздікке кері əсер ететін жəне белгіленген 

рəсімдерге немесе Нормативтік құқықтық актілердің талаптарына қарама-қайшы келетін 
ауытқулар сипатын немесе нормативтік актілер талаптарын жүйелі түрде бұзу. 

II Аз критикалық: нормативтік актілерге, рəсімдерге немесе шарттың талаптарына қарама-
қайшы келетін, бірақ жүйелік жəне критикалық сипаты жоқ кейбір ауытқулар.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 13 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15677 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 шілде         №352          Астана қаласы

«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған  жалпы білім 
беретін пәндердің, таңдау курстарының және  

факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту 
туралы»  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығына 
өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 188, 193, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 213, 215, 217, 
221-нөмірлерде)

5. Көрмейтін жəне нашар көретін балалар мен жасөспірімдерде сенсорлық көру депри-
вация жағдайындағы таным іс-əрекетінің ерекшелігін ескере отырып, қарым-қатынастың 
вербальді жəне вербалсіз құралдарын дамыту процесін басқарудың мақсатқа бағытталу 
қажеттігін көрсетеді.

6. Курс мазмұны келесі тараулар арқылы шартты түрде берілген:
1) мимикалық бұлшық аппаратын жаттықтыру;
2) эмоционалды жай-күйін қабылдай білуге, сəйкесінше сөйлеу мəнерімен қоса оларды 

мимикалық жəне пантомимикалық қимылдарымен жаңғыртуға үйрету; 
3) қарым-қатынастың тілдік жəне тілдік емес құралдарын практикада пайдалану жəне 

оларды іс-əрекетте дұрыс жаңғырту біліктілігін қалыптастыру;
4) сөйлеу тілінің интонациясын дамыту;
5) түйсік пен ұсақ моториканы дамыту;
6) мəдени тəртіп дағдыларын қалыптастыру;

(Жалғасы 24-бетте) 
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7) мимика жəне пантомимика құралдары арқылы көңіл-күй мен мінездің жеке қасиеттерін 
түзету.

7. Курстың барлық тараулары өзара байланысты, практикалық жұмыста бұл тараулар 
өзара қиыстырылады, бір-бірін өзара толықтырады. Соның нəтижесінде бір сабақта тараулар 
мен оқу əрекеті үйлеседі. Мысалға, «Практикада қарым-қатынастың тілдік емес құралдарын 
пайдалану жəне оларды іс-əрекетте дұрыс жасай алу біліктілігін қалыптастыру» тарауының 
мазмұнын «Сөйлеу тілінің мəнерлігін дамыту» тарауының элементтерімен үйлестіруге болады.

8. Көру қабілеті зақымдалған білім алушылардың жетістіктерін бағалау баллдық жүйеде 
емес, сапалық-сипаттамалық, эмоционалды түрде болады (өзінің мүмкіндіктеріне дұрыс 
қатынас қалыптастыру), олардың коммуникативті дағдыларының дамуы мен қалыптасуының 
табысты мониторингіне негізделеді.

9. Оқу жүктемесінің көлемі: 
1) 11-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат; 
2) 12-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.

2-тарау. Оқу пəнінің 11-сыныптағы базалық білім мазмұны
10. Мимикалық бұлшық аппаратын жаттықтыру (4 сағат):
1) аутогенді психобұлшықтық жаттықтыру дағдысын жетілдіру.
11. Эмоционалды жай-күйді қабылдай білуге, сəйкесінше сөйлеу мəнерімен қоса оларды 

мимикалық жəне пантомимикалық қимылдарымен жаңғыртуға үйрету (10 сағат):
1) жағымпаздану, паңдылық, менмендік, қапалану, мұң, қуаныш, шаттық, басылу, рухтану, 

жақтырмау, құрметтеу сияқты көңіл-күйлерді, сезімдерді, эмоционалды жай-күйді білдіруге 
байланысты мимикалық, пантомимикалық қимылдарды жəне сөйлеу интонациясын бекіту; 

2) жайраңдау-ызалану, дəмелену-өкіну, қанағаттану-көңіл толмау көңіл-күйлерімен, 
сезімдерімен, эмоционалды жай-күйлерімен танысу;

3) қанағаттану/рақаттану, жайраңдау/шаттану, азсыну/наразы болу сезімдерінің жəне эмо-
ционалды жай-күйлерінің реңктерін саралау;

4) басқа адамның эмоционалды жай-күйіне, сезімін, көңіл-күйін білдіруіне адекватты 
түрде жауап қайтару;

5) бағдарламалық көркем шығармалар материалында берілген эмоцияларды тану, табу;
6) сыртқы белгілер бойынша эмоционалды жай-күйді, көңіл-күйді, сезімдерді тауып 

машықтану;
7) жайраңдау, ызалану, қанағаттану, азсыну (көңіл толмау) өкініш, дəмелену сезімдері 

мен эмоцияларын мимикалық, пантомимикалық қимылдармен жəне сөйлеу интонациясы-
мен жеткізу.

12. Қарым-қатынастың тілдік жəне тілдік емес құралдарын практикада пайдалану жəне 
оларды іс-əрекетте дұрыс жаңғырту біліктілігін қалыптастыру (8 сағат):

1) эмоционалды жай-күйлерді жеткізуге байланысты жайғдаяттарды қойылымдауға жаттығу;
2) көпшілік алдында сөз сөйлеу;
3) «Қатып қалған» нұсқаларды жаңғыртуға машықтану.
13. Сөйлеу тілінің интонациясын дамыту (6 сағат):
1) бұрында меңгерген сөйлеу интонацияларын бекіту;
2) көпшілік алдында сөз сөйлеу кезінде дауыс күші мен сарынын өзгертуге жаттығу;
3) бір фразаны, мəтінді өкіну, қанағаттану, көңіл толмау, жайраңдау, ызалану интонаци-

яларымен айтуға машықтану.
14. Мимика жəне пантомимика құралдары арқылы көңіл-күй мен мінездің жеке қасиеттерін 

түзету (6 сағат):
1) өзінің сезімдерін, көңіл-күйін талдау жəне оларды айтып жеткізу;
2) берілген эмоцияға өзінің сезімін білдіру жəне оларды сипаттау;
3) іштарлық, азсыну сияқты жағымсыз эмоцияларға өзіндік баға беру.

3-тарау. Оқу пəнінің 12-сыныптағы базалық білім мазмұны
15. Мимикалық бұлшық аппаратын жаттықтыру (2 сағат): 
1) аутогенді психобұлшықтық жаттықтыруды күнделікті өмірде қолдану.
16. Эмоционалды жай-күйді қабылдай білуге, сəйкесінше сөйлеу мəнерімен қоса оларды 

мимикалық жəне пантомимикалық қимылдарымен жаңғыртуға үйрету (10 сағат):
1) қанағаттану, рақаттану, жайраңдау, шаттану, іштарлық, көңіл толмау, ызалану сияқты 

эмоционалды жай-күді білдіруге байланысты мимикалық, пантомимикалық қимылдарды жəне 
сөйлеу интонациясын бекіту;

2) аңқаулық-жəдігөлік; сүйкімсіз көру-ұнату көңіл-күйлерімен, сезімдерімен, эмоционалды 
жай-күлерімен танысу; 

3) мысқылдау/жəдігөйлік, келекету/мазақтау/ызақорлық, ұнату/сүйсіну, əуестік/албырттық, 
түсінбестік/абдырап қалу сезімдерінің, көңіл-күйлерінің, эмоционалды жай-күйлерінің реңктерін 
саралау;

4) басқа адамның эмоционалды жай-күйін, сезімін, көңіл-күйін білдіруіне адекватты түрде 
жауап қайтару;

5) бағдарламалық көркем шығармалар материалында берілген эмоцияларды табу жəне 
таныс шығармаларындағы мəні бойынша қарама-қарсы эмоцияларды іріктеу;

6) берілген эмоцияға көрініс үзінділерін ойнап жаттығу;
7) сыртқы белгілер бойынша эмоционалды жай-күйді тауып машықтану;
8) əртүрлі эмоционалды жай-күйлерді жеткізу кезіндегі мəнерлі қимылдарды, дене 

қалыптарын, жесттерді, мимиканы бекіту.
17. Қарым-қатынастың тілдік жəне тілдік емес құралдарын практикада пайдалану жəне 

оларды іс-əрекетте дұрыс жаңғырту біліктілігін қалыптастыру (8 сағат):
1) драматизациялау, театрландыру тəсілдерін қолдана отырып, түсінбестік, сүйсіну, əуестік, 

мазақтау, аңқаулық сияқты эмоционалды жай-күйлерді жеткізу;
2) сюжеттерді ойнап жаттығу жəне оны түрлі көзқарас тұрғысынан сипаттау.
18. Сөйлеу тілінің интонациясын дамыту (6 сағат):
1) меңгерген сөйлеу интонацияларын бекіту;
2) көпшілік алдында сөз сөйлеу кезінде дауыс күші мен сарынын өзгертуге жаттығу;
3) бір фразаны, мəтінді өкіну, мысқылдау, түсінбестік, мазақтау, ызақорлық, əуестік инто-

нацияларымен айтуға машықтану.
19. Мимика жəне пантомимика құралдары арқылы көңіл-күй мен мінездің жеке қасиеттерін 

түзету (8 сағат):
1) өзінің сезімін, көңіл-күйін талдау жəне оларды сипаттау;
2) ұсынылған эмоцияға өзінің сезімін білдіру жəне оларды сипаттау;
3) келекету, ызақорлық сияқты жағымсыз эмоцияларға өзіндік баға беру.

4-тарау. 11- сынып білім алушыларының дайындық 
деңгейіне қойылатын талаптар

20. Пəндік нəтижелер.
21. Білім алушылар:
1) көңіл-күйін түзету мақсатында психобұлшықтық жаттықтыруды;
2) басқа адамның эмоционалды жай-күйінің сыртқы белгілерін;
3) қанағаттану, рақаттану, жайраңдау, шаттану, көңіл толмау, ызалану сияқты мінез 

қасиеттері мен эмоцияларды білетін болады.
22. Білім алушылар:
1) көңіл-күйін түзету мақсатында психобұлшықтық жаттықтыруды орындау;
2) басқа адамның эмоционалды жай-күйін сыртқы белгілер бойынша табу;
3) қанағаттану, рақаттану, жайраңдау, шаттану, көңіл толмау, ызалану сияқты мінез 

қасиеттерін, эмоцияларды, сезімдерді жеткізу;
4) өзінің сезімдерін талдау жəне оларды бағалау дағдыларын меңгеретін болады.

5-тарау. 12- сынып білім алушыларының дайындық 
деңгейіне қойылатын талаптар

23. Пəндік нəтижелер.
24. Білім алушылар:
1) көңіл-күйін түзету мақсатында психобұлшықтық жаттығулар жүйесін;
2) басқа адамның эмоционалды жай-күйінің сыртқы белгілерін;
3) мысқылдау, жəдігөйлік, мазақтау, ызақорлық, келекету, ұнату, сүйсіну, əуестік, албырттық, 

түсінбестік, абдырап қалу сияқты мінез қасиеттері мен эмоцияларын білетін болады. 
25. Білім алушылар:
1) көңіл-күйін түзету мақсатында психобұлшықтық жаттықтыруды орындау;
2) басқа адамның эмоционалды жай-күйін сыртқы белгілер бойынша табу;
3) қанағаттану, рақаттану, жайраңдау, шаттану, көңіл толмау, ызалану сияқты мінез 

қасиеттерін, эмоцияларды, сезімдерді жеткізу;
4) өзінің сезімдерін талдай жəне оларды бағалау дағдыларын меңгеретін болады.
26. Тұлғалық нəтижелер. Білім алушылар: 
1) оңтайлы жəне жағымсыз мінез қасиеттеріне өзіндік баға беру;
2) өзінің сезімдерін талдау жəне оларды бағалау;
3) ұнату сезімін адекватты түрде көрсету;
4) жағымсыз сезімдерді жоя білу;
5) қызықты əңгімелесуші бола білу дағдыларын танытады.
27. Жүйелік-əрекеттік нəтижелер білім алушылардың:
1) жеткілікті коммуникативті тəсілдері мен қарым-қатынас мəдениетін меңгеруінен; 
2) көпшілік алдында шығып сөйлеуінен;
3) танымдық зияткерлік жəне шығармашылық қабілеттерінінің жетілуінен көрініс табады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі № 352 бұйрығына 171- қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 389-қосымша

Көру қабілеті бұзылған (көрмейтін жəне нашар көретін) білім алушыларға 
арналған жалпы орта білім беру деңгейінің 11-12 сыныптары үшін «Мимика жəне 

пантомимиканы дамыту» пəнінен үлгілік оқу бағдарламасы
Глава 1. Пояснительная записка

1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязатель-
ным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего 
образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 
августа 2012 года №1080.

2. Цель учебного предмета заключается в формировании системы знаний об искусстве 
человеческих взаимоотношений; эмоционально-мотивационных установок по отношению к 
себе, сверстникам, взрослым людям; приобретении коммуникативных навыков, умений и 
опыта, необходимых для адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему 
развитию личности.

3. Задачи учебного предмета:
1) обучение восприятию эмоционального состояния собеседника и выражению соб-

ственных чувств; 
2) формирование умения воспроизводить мимику, выразительные движения, жесты и 

позы, необходимые человеку;
3) развитие навыка словесно описывать эмоциональное состояния и характеризовать 

их внешние проявления у себя, у собеседника, персонажа литературного произведения; 
4) развитие интереса к общению и к окружающим людям;
5) формирование основ саморегуляции поведения, самоконтроля и адекватной оценочной 

деятельности, направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих по 
внешним проявлениям;

6) развитие чувства взаимоуважения, взаимодоверия и сопереживания к окружающим;
7) использование сформированных навыков культурного поведения и общения в свобод-

ной практической деятельности при помощи вербальных и невербальных средств общения.
4. У обучающихся с нарушением зрения без специально организованного обучения пред-

ставления об эмоциях, мимике, жестах и пантомимике фрагментарные, неполные, непрочные, 
расплывчатые, что проявляется в отсутствии интереса к общению, пассивности, несформиро-
ванных коммуникативных способностях и подчеркивает необходимость целенаправленного 
развития невербальных и вербальных средств общения. 

5. Учебная программа построена концентрическим способом, при котором один и тот же 
учебный материал представлен в ней несколько раз, при этом повторное изучение предпо-
лагает усложнение и расширение содержания образования, углубление и конкретизацию 
отдельных его элементов.

6. Содержание учебной программы представлено в следующих разделах:
1) психомышечная тренировка;
2) воспроизводить эмоциональные состояния мимическими и пантомимическими движе-

ниями с соответствующей речевой интонацией; 
3) формирование умения пользоваться неречевыми средствами общения на практике и 

правильно воспроизводить их в деятельности;
4) развитие речевой интонации;
5) развитие осязания и тонкой моторики;
6) формирование навыков культурного поведения;
7) коррекция настроения и отдельных черт характера средствами мимики и пантомимики.
7. Все разделы курса взаимосвязаны. В практической работе эти разделы предлагаются 

совмещенно и взаимно дополняют друг друга. На одном занятии возможно сочетание как раз-
делов, так и видов учебной деятельности. Например, содержание раздела «Формирование уме-
ния пользоваться неречевыми средствами общения на практике и правильно воспроизводить 
их в деятельности» можно сочетать с элементами раздела «Развитие речевой интонации».

8. Занятия по развитию мимики и пантомимики проводятся 1 раз в неделю длительно-
стью 45 минут.

9. Объем учебной нагрузки:
1) 11 класс –1 час в неделю, 34 часа в учебном году;
2) 12 класс – 1 час в неделю, 34 часа в учебном году.
10. Оценка достижений обучающихся по предмету носит качественно-описательный, 

эмоциональный характер (формирование правильного отношения к своим возможностям), 
основана на мониторинге успешности развития и формирования у обучающихся коммуни-
кативных навыков.

Глава 2. Базовое содержание учебного предмета для 11 класса
11. Психомышечная тренировка (4 часа): 
1) совершенствование навыка аутогенной психомышечной тренировки.
12. Воспроизводить эмоциональные состояния мимическими и пантомимическими движе-

ниями с соответствующей речевой интонацией (10 часов):
1) закрепление мимическими, пантомимическими движениями, речевыми интонациями 

настроения, чувств и эмоциональных состояний заискивания, заносчивости, надменности, 
уныния, печали, радости, восторга, подавленности, воодушевленности, презрения, уважения; 

2) знакомство с настроением, чувствами и эмоциональными состояниями: ликование – не-
годование; предвкушение – сожаление; удовлетворение – недовольство; зависть;

3) дифференцировка оттенков чувств, настроения, эмоциональных состояний: удовлет-
ворение/удовольствие; ликование/восторг; недовольство/негодование;

4) дифференцирование и оценка положительных и отрицательных черт характера: отзыв-
чивость – равнодушие, активность – пассивность, жизнерадостность – уныние;

5) адекватное реагирование на эмоциональное состояние, проявление чувств, настро-
ение другого человека;

6) угадывание заданных эмоций на материале программных художественных произ-
ведений;

7) тренировка в узнавании эмоциональных состояний, настроений, чувств по внешним 
сигналам;

8) передача мимическими, пантомимическими движениями, речевыми интонациями чувств 
и эмоций ликования, негодования, удовлетворения, недовольства, сожаления, предвкушения.

13. Формирование умения пользоваться речевыми и неречевыми средствами общения 
на практике и правильно воспроизводить их в деятельности (8 часов):

1) упражнение в инсценировке ситуаций, связанных с передачей эмоциональных состояний;
2) обучение умению выступать публично;
3) упражнение в воспроизведении «застывших» этюдов.
14. Развитие речевой интонации (6 часов):
1) закрепление ранее изученных речевых интонаций;
2) упражнение в изменении силы голоса и тона при публичных выступлениях;
3) тренировка в произнесении одной фразы, текста с интонациями сожаления, удовлет-

ворения, недовольства, ликования, негодования.
15. Коррекция настроения и отдельных черт характера средствами мимики и пантоми-

мики (6 часов):
1) анализ собственных ощущений, настроений и описывание их;
2) выражение своих чувств на заданную эмоцию и их описывание;
3) личная оценка негативных эмоций зависти, недовольства.

Глава 3. Базовое содержание учебного предмета для 12 класса
16. Психомышечная тренировка (2 часа): 
1) применение навыков аутогенной психомышечной тренировки в повседневной жизни.
17. Воспроизводить эмоциональные состояния мимическими и пантомимическими движе-

ниями с соответствующей речевой интонацией (10 часов):
1) закрепление мимическими, пантомимическими движениями и речевыми интонациями 

настроения, чувств и эмоциональных состояний удовлетворения, удовольствия, ликования, 
восторга, зависти, недовольства, негодования;

2) знакомство с чертами характера, чувствами, эмоциональными состояниями: простоду-
шие – лукавство; антипатия – симпатия;

3) дифференцировка оттенков чувств, настроения, эмоциональных состояний: ирония/
лукавство; язвительность/сарказм/желчность; симпатия/любование; увлеченность/порыви-
стость; недоумение/оторопь;

4) развитие способности адекватно реагировать на настроение, эмоциональное состоя-
ние и чувства другого человека;

5) угадывание заданных эмоций на материале программных художественных произведений 
и подбор противоположных по значению эмоций в знакомых произведениях;

6) упражнение в обыгрывании этюдов на заданную эмоцию;
7) тренировка в узнавании эмоциональных состояний по внешним сигналам;
8) закрепление выразительных движений, поз, жестов, мимики при передаче разных 

эмоциональных состояний.

18. Формирование умения пользоваться речевыми и неречевыми средствами общения 
на практике и правильно воспроизводить их в деятельности (8 часов): 

1) передача эмоциональных состояний недоумения, любования, увлеченности, сарказма, 
простодушия с использованием приемов драматизации, театрализации;

2) упражнение в обыгрывании сюжета и описании с его разных точек зрения.
19. Развитие речевой интонации (6 часов):
1) закрепление ранее изученных речевых интонаций;
2) упражнение в изменении силы голоса и тона при публичных выступлениях;
3) тренировка в произнесении одной фразы, текста с разными интонациями (иронично, 

недоуменно, саркастично, желчно, увлеченно).
20. Коррекция настроения и отдельных черт характера средствами мимики и пантоми-

мики (8 часов):
1) анализ и оценка собственных ощущений, настроений, чувств;
2) выражение своих чувств на заданную эмоцию и их описывание;
3) личная оценка негативных эмоций язвительности, желчности.

Глава 4. Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса
21. Предметные результаты. 
22. Обучающиеся будут знать:
1) способы корректировки поведения и чувств посредством аутогенной тренировки;
2) значимость невербальных проявлений настроения, эмоций, чувств;
3) значение общения для полноценной жизнедеятельности в социуме;
4) черты характера, их положительную и отрицательную моральную оценку.
23. Обучающиеся будут уметь:
1) применять в целях коррекции настроения психомышечную тренировку;
2) угадывать эмоциональное состояние другого человека по внешним проявлениям;
3) передавать эмоции, чувства удовлетворения, удовольствия, ликования, восторга, не-

довольства, негодования;
4) давать личную оценку положительным и негативным чертам характера;
5) анализировать собственные чувства и давать им оценку;
6) адекватно проявлять чувство симпатии;
7) подавлять антипатию к другому человеку и выражать ее в адекватной форме;
8) преодолевать чувства зависти, негодования, неудовольствия;
9) выступать публично.

Глава 5. Требования к уровню подготовки обучающихся 12 класса
24. Предметные результаты. 
25. Обучающиеся будут знать:
1) приемы корректировки поведения и чувств посредством аутогенной тренировки;
2) оттенки чувств и эмоциональных состояний;
3) значение внешних проявлений эмоций, чувств;
4) значение общения для полноценной жизнедеятельности в социуме;
5) черты характера, их положительную и отрицательную моральную оценку.
26. Обучающиеся будут уметь:
1) применять в целях коррекции настроения психомышечную тренировку;
2) угадывать эмоциональное состояние другого человека по внешним сигналам;
3) передавать черты характера, эмоции, чувства иронии, лукавства, язвительности, сар-

казма, желчности, симпатии, любования, увлеченности, порывистости, недоумения, оторопи;
4) давать личную оценку положительным и негативным чертам характера;
5) анализировать собственные чувства и давать им оценку;
6) адекватно проявлять чувство симпатии;
7) подавлять антипатию к другому человеку и выражать ее в адекватной форме;
8) преодолевать чувства язвительности, желчности, сарказма;
9) выступать публично.
27. Личностные результаты выражаются в:
1) применении навыков культурного поведения и общения в повседневной жизни;
2) умении быть интересным собеседником;
3) выражении эмоций социально-приемлемыми способами.
28. Системно-деятельностные результаты выражаются в:
1) владении развитыми коммуникативными способностями, языковой культурой; 
2) мобилизации собственных познавательных интеллектуальных и творческих способ-

ностей.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі № 352 бұйрығына 172- қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 390-қосымша

Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар білім алушыларға арналған жалпы 
орта білім беру деңгейінің 11-12 сыныптары үшін «Емдік дене шынықтыру» пəнінен 

үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Түсінік хат

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 
1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. Оқу пəнінің мақсаты-осы санаттағы білім алушылардың оңтайлы денсалығын сақтау, 
емдік дене шынықтыру (бұдан əрі-ЕДШ) туралы білімін жетілдіру, емдік əрекеттерді жүзеге 
асыру арқылы денсаулық жағдайын тұрақтандыру, қимыл əрекеттерінің қайталай бұзылуынан 
сақтау, түзеу, ауырудың шырқауының алдын алуға негізделген емдік дене шынықтырудың 
ілімін меңгеру. 

3. Оқу бағдарламасының міндеттері:
1) білім берудегі міндеттері:
білімін қалыптастыру, емдік дене шынықтыруға қажетті қимылды үйренуі жəне дағдылануы;
қолданбалы мəндегі қимылды үйренуі жəне дағдылануын қалыптастыру;
белгілік жүйе арқылы (ыммен, символикалық,жанасу-қозғалысы) қозғалыс əрекеттерін 

үйрету;
2) жетілдіру міндеттері:
негізгі дене қимылы қабілетін жетілдіру, нығайту, қимылды үйренуі жəне дағдылануы;
ұсақ моторикасын дұрыс сөйлеу, дикция, дұрыс тыныс алуын жетілдіруге септесу;
өз денесінің кескіндемесін дұрыс тұспалдау дағдысын қалыптастыру (өз денесіне жөніндегі 

кеңістік бағытын игеру);
кеңістіктегі тұспалдау қабілетін дамыту;
3) тəрбиелік міндеттері: 
моральді-жігерін қалыптастыруға тəрбиелеу; 
дене тəрбиесі мəдениетіне баулу, өзінің денсаулығын сақтау жəне денсаулығын күтуге 

деген жауапкершілігін артыру;
салауатты өмір салты жөніндегі білімін қалыптастыру;
4) сауықтыру міндеттері:
денсаулығын нығайтуға септесу, ағзаны шынықтыру;
тəн ауруларының алдын алуға септесу;
тиімді физикалық жүктеменің негізінде ағзаның жəне ағза жүйесінің функционалдық 

деңгейін көтеру;
ағза жүйелерінің қимыл тірек аппараты, жүрек-тамыр, жүйке, көру, тыныс алу 

функционалдық ауытқуларын түзеу;
дұрыс келбет қалыптастыруға септесу;
физикалық жəне ақыл ойдың жұмыс қабілетін артыру;
ауруды азайту;
5) түзету міндеттері:
тепе-теңдікті жəне түзетуді жетілдіру, яғни бастың кеңістікте жəне денеге байланысты 

дұрыс қадағалауын қамтамасыз ететін пастурат механизмін жетілдіру;
қолдың жəне манипуляциялық қызмет функцияларын жетілдіру;
зейінді-моторлы үйлестіру, тежеу жəне ыңғайсыз қалыппен жағдайды жеңу қабілетін 

жетілдіру; 
екінші қозғалыс таптауырынын қалыптастыру, ескерту;
жүріс, келбет, бармақ бастары қозғалысының бұзылуын түзеу;
тепе-теңдікті қалыптастыру;
қалыпты дем алу функциясын қалыптасыру;
жүйке тамырының, көңіл бұзылуын болдырмау немесе азайту мақсатында қан айналымын, 

зақымдану аумағында зат алмасуды жақсарту; 
қозғалыс үйлесімділігін қалпына келтіру, қозғалыс бұзылуымен жалғасатын бел омыртқаның 

қисайуымен қозғалыс шектелуі күресу мақсатында осал бұлшық етті қатайту. 
4. Емдік дене шынықтыру тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар (бұдан əрі-ТҚАБ) 

білім алушыларды арнайы оқыту жəне тəрбиелеудің арнайы түзету құрылымының негізгі пəні 
болып табылады.

5. Емдік дене шынықтыру дене бітімде мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың əлеуметтік, 
психологиялық жəне дене бітімін оңалтуға аса маңызды, ТҚАБ бар білім алушылардың бұзылған 
психофизикалық қызметтерін толықтыруды жəне тиімді кешенді түрде түзетуге бағытталған 
бірегей білім беру кеңістігін жетілдіруді, əлеуметтік бейімделу мен оларды қоғамға кіріктіруді 
қамтиды. ЕДШ қолдану əдістерінің физиологиялық сипатымен ерекшеленеді, өйткені ол білім 
алушының табиғи қозғалысына жəне емдік педагогика мен психология əдістерін практикалық 
жұмыста кеңінен қолдануға байланысты.

6. Сабақтар дене шынықтыру сабақтарын құрудың негізгі ұстанымдарына, мазмұны бой-
ынша – аталған ауырудың жетекші емдік міндеттеріне сəйкес. Бөлімдерге жəне тақырыптарға 
сағаттарды бөлу шартты болып табылады, өйткені көпшілік сабақтарда теориялық жəне 
практикалық материалдардың мазмұны, бір сабақта түрлі бөлімдер жəне тақырыптардың 
жаттығулары жəне кешенді жаттығулар ұштасады. 

7. Емдік дене шынықтыру сабақтары санитарлық гигеналық жəне өрт қауіпсіздігі талап-
тарына сай арнайы спорттық, тренажерлық жабдықталған бөлмелерде өтеді. Бөлмелер 
түзету бағдарламаларын жүзеге асыруға лайықты спорттық құралдармен қондырғылармен 
жабдықталады.

8. Емдік дене шынықтыру пəні дене тəрбиесі, түзету ырғағы, логопед жəне емдік гимна-
стика пəндері бірлестігімен сипатталады. ЕДШ пəнінде пəнаралық байланыс рөлдік қозғалыс 
функцияларымен байланысты ертегі, драма, ойынтерапия, тақырып бойынша ойын компо-
зициясы, ойлау, сөйлеу, есте сақтау қабілеттерінің белсенділігін арттыратын көркем-музыка, 
хореография, би жаттығуынан көрініс табады.

9. Барлық оқу процесі физикалық жетілудің бұзылуын, танымдық, сөйлеу қызметтерін 
түзеуге бағытталған. ЕДШ қимыл-қозғалыс өршуі, кейіп кемістігін, бұлшық ет тонусын қалпына 
келтіруге көмектеседі. 

10. ЕДШ сабағын беру білім алушылардың жас мөлшеріне балалар патологиясының 
ерекшелігіне сəйкес құрылады. Балалардың мүмкіндіктері мұқият зерттелгеннен кейін олардың 
медициналық тексеріс нəтижелеріне, педагогоикалық қадағалау мен білім алушыларды 
бақылаудан кейін: білім алушылар ауру диагнозына қарай, жүрек тамырларымен демалыс 
жүйесінің қызмет атқару жағдайына, физикалық дайындықтарына сəйкес топтарға бөлінеді. 

11. Емдік дене шынықтыру пəнінің нəтижелілігін қадағалау мақсатында барлық сыныптарда 
жылына екі рет балалардың физикалық дайындығы тексеріледі. ЕДШ тиімділік динамикасын 
жəне білім алушылардың физикалық жетілуін анықтау мақсатында: пеагогикалық бақылау, 
тестлеу, медициналық бақылау сияқты мониторлық зерттеу тəсілдері қолданылады. Тексеру 
қортындысы талданып, білім алушылардың дайындығынан анықталған кемшіліктер түзетіліп, 
білім алушыларға, ата-анаға, педагогика ұжымына мəлімет үшін беріледі. 

12. ЕДШ сабағынан уақытша шектетілген білім алушылар мектеп дəрігерінің рұқсатымен 
ғана сабақты жалғастырады. Сабақтан уақытша шектетілген білім алушылар ден дамуы 
кемшілігін түзеуге бағытталған жеке тапсырмаларды орындайды. 

13. Тірек қимыл аппараты бұзылған білім алушыларға басқа сабақтарда, үзілістерде дене 
тəрбие үзілісі, профилактикалық гимнастика, логомоторика дене тəрбиесі-емдік формасындағы 
жаттығулар қолданылады.

14. Дəстүрлі емес жаттығулар тірек аппараты бұзылу түріне сəйкес əр білім алушыға жеке 
көңіл бөлу формасымен ерекшеленеді: 

1) фитбол-гимнастика;
2) заттармен-жаттығулар;
3) идеомоторлы жаттығулар;
4) стретчинг-гимнастика;
5) тренажермен гимнастика;
6) автономды гимнастика;
7) өзіндік массаж;
8) аутотренинг;
9) жүйке жүйесін босатуға күшейтуге арналған жаттығулар (релаксация);
10) гидрокинезотерапия.
15. Оқу жүктемесінің көлемі:
1) 11-сынып –аптасына 2 сағат, оқу жылында-68 сағат;
2) 12-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында-68 сағат.
16. Барлық ЕДШ əдістемесіне жалпы жəне міндетті қағида:
1) тұрақты, жүйелі жəне үздіксіз емдік дене шынықтыруды қолдану; 
2) баланың жасына психикалық жетілуіне, аурудың сатысына сəйкес қатаң түрде емдеу 

дене шынықтырумен дербес жаттықтыру; 
3) біртіндеп, мөлшерлеп физикалық ауыртпалықты көбейту. 

2-тарау. Оқу пəнінің 11-сыныптағы базалық білім мазмұны 
17. Сабақтағы негізгі білім: психофизикалық өзін өзі реттеу, заттармен жаттығу, жаттығу 

құрылғысымен жəне жеке гимнастика арқылық емдік жаттығулардың кешені. 
18. Кеміс қалыпты жəне əдетті түзету (8 сағат): майтабандылықтың алдын алу жəне түзету; 

жүріс түрлері: өкшелеп жүру, аяқтың ұшымен жүру, табанның сыртқы жағымен, жаттығулар: 
табанның сыртқы жағымен тұрып, отырып, заттардың қолдың жəне аяқтың саусақтарымен ке-
зекпен ұстау (гимназтикалық таяқтар, су-джоки, түймелер, кішкене доптар) кілемшені саусақпен 
сыпыру, табанмен дөңгелек заттарды айналдыру, етбетінің жатып жаттығу жасау аяқтарды 
кезекпен жəне бірдей созып қисайту, айналдыру; 

19. Қол буындарының қозғалысын ұлғайту (8 сағат): бір уақытта қолдармен бірге жоғары, 
алдыға, жан-жаққа, төмен қозғау; білекті бүгу, бүктеу, саусақтарды бірдей немесе кезекпен 
жұмып ашу, білектерді шеңбердей айналдыру; білекті ішке,сыртқа айналдыру; саусақтарды, 
қолдарды алдыға артқа айналдыру, дөңгелетіп айналдыру, алдыға артқа. 

20. Аяқтардың буындарының қозғалысын ұлғайту (8 сағат): бүгу, жазу, бұрып жіберу,ішке, 
сыртқа айналдыру, жамбас буыны айнала қозғалысқа келтіру; буын-байланыс аппаратын 
нығайтуға арналған жаттығулар; бұру, қалпына келтіру,табанды отырып жəне тұрып майыстыру.

21. Заттармен жаттығу (12 сағат): Үрленген доппен немесе гантелмен жаттығу (1 кг). 
22. Дербес гимнастика (12 сағат): өзіне қарсы арналған жаттығулар; саусақтарымен 

буындарының бұлшық еттеріне; қолдың саусақтарын кезекпен ию (бір қолының бас бармағын 
екінші қолымен ұстап қозғалмайтын тірек ретінде саусақты пайдаланып жазу, жазылған 
саусақтың қарсылығын жеңу); Бірінші саусақты бүгуді жеңіл желпі бой жазу режимінде жасау, 
келесі қайталағанда бұлшық етке күш салып қайталау, саусақтарды бүгу,саусақтарды бүгу 
кезінде тірек ретінде алақанды саусақтармен пайдалану, алақанды тіреп (немесе саусақтарды) 
жеңіл бүгілген келесі қолдың саусағымен оны түзеу, сондай-ақ қарсы бағытта тегеуірінді сақтау. 

23. Жаттығу қондырғыларымен гимнастика (12 сағат): Жаттығу қондырғысында жаттығу: 
зорға қозғалушылықты жою, табан жілік, тізенің, жамбас буын, амплитудасын күшейту; жүгіру 
қондырғысында жаттығу: жүрісті оңалту үшін, табан кемдігін түзеу,аяқ саусақтары буындарының 
қозғалысын жетілдіру, жүрек тамырларын, ағзаның бұлшықет буындары жүйесін жаттықтырады; 
велотренажер аяқ буындарының қозғалысын жиілету, табанның паталогиялық орналасу-
ын, жүрек соғысын, қан айналымы жүйесін жақсарту үшін; арқа бұлшық еттерін жаттықтыру 
қондырғысы бұлшық етті қалыптастыру, сымбат бұзылуын қалпына келтіру, бел омыртқаның 
өзгермеуі үшін; көпқызметті жаттығу қондырғысында (фитнес комплекс) жаттығу; жоғарғы 
жəне төменгі аяқ буындарының қозғалысын жақсарту, дененің барлық бұлшықеттерінің тиімді 
шынығуы үшін маңызды. 

24. Аутотренинг (8 сағат): өзін өзі иландыру жүйесі, жүйке жүйесін тыныштандыру, барлық 
дене бұлшық еттерін босатумен қатар жүзеге асырылады; қан тамырларының кеңейуінің 
нəтижесінде ағзаның қажеті жеріне немесе барлық денеге жылылықты беруді мақсат еткен 
бармақ бастары жəне барлық дене бұлшық еттерін босаңсыту-жатқан күйі жасалынады.

3-тарау. Оқу пəнінің 12-сыныптағы базалық білім мазмұны 
25. Сабақтағы негізгі білім: Өзінің денсаулығын бағалау; ортопедиялық режим тəртібі; дене 

тəрбиесі жаттығуларында өзін өзі қадағалау қағидасы, саламатты өмір салтының артықшылығы; 
тыныс алу түрлері; суыққа шалдығу ауруларының алдын алудың қол жетімді шаралары; кемістік 
қалыпты жəне əдетті түзетуде ден шынықтыру жаттығуларының маңызы.

26. Кеміс қалыпты жəне əдетті түзету (8 сағат): басты вертикальді ұстауға арналған 
жаттығу; допқа ішпен жатып алдыға артқа, оңға, солға тербелу, қолды алдыға созып, басты 
көтеріп ұстау; сопақ допқа ішпен жатыпқолды алыдға созу, басты көтеріп,қолды алдыға тіреп 
алдыға тербелу; басты қадағалау; орындыққа отырып, өздігінен немесе еріксіз басты оңға не-
месе зорға бұру, жоғары көтеру, төмен түсіру, оң ыйыққа, сол ыйыққа қисайту,еңкею, еденнен 
затты алу, түзелу жəне басты вертикальді ұстау.

27. Қолдар буындарының қозғалысын жақсарту (8 сағат).
28. Аяқтардың буындарының қозғалысын жақсарту (8 сағат).
29. Көкетті күшейтуге арналған жаттығулар (4 сағат): ішпен тыныс алу, салмақпен, 

салмақсыз ет бетінен жату.
30. Зейінді түзеуге арналған жаттығулар (8 сағат): «Сатылы гимнастика»-иліктіру аппаратын 

жылдам белсенді іске қосады,оынң барлық элементтерін жаттықтырады сол арқылы зейінді 
қысқа мерзімде жақсартады; «Сандық гимнастика»-кеңістікте 1-ден 10-ға дейін жəне керісінше 
салу,көз қарашығының екпіні жоғарғы деңгейде болады; «Нүктелі гимнастика» зейіннің өткірлігін 
жақсартуға бағытталған; «Көру доғасы» машықтану кезінде қолданылады, зейіннің өткірлігін 
жақсартады, компьютер синдромын азайтады.

31. Затпен жаттығу (4 сағат): үлкен допен жаттығу (волейбол, баскетбол, жағажай добы); 
серігіне қарай домалату, керісінше, отырып, тұрып; допты гимнастика орындығын жағалай 
сырғыту; допты өзінен асырып лақтыру, екі қолмен қағып алу жəне еденге ұрылғаннан кейін 
қағып алу, допты қабырғаға ұру, қағып алу, еденнен ыршығаннан кейін қағып алу, алақанмен 
шапалақтағаннан кейін қағып алу, допты қос қолмен астынан ұру, серігінің басынан екі қолмен 
қағып алу; допты бір орында оң, сол қолмен ұру, жүріп келе жатып ұру; гимнастика таяғымен 
жаттығу-таяқтв қос қолмен вертикальді ұстау, қолдың буынымен жоғары төмен ауыстыру, 
таяқты алдығабуынды ішке сыртқа айналдыру,таяқы тұрған күйі жоғары төмен көтеру,отырып 

жоғары көсеу, таяқты алдыға-алдыға илігу, отырып төменге көсеу, білек буындарын бүгу. 
Етбеттеп жатып қолды алдыға созып денені ию, етбеттеп жатып аяқты тізе буынынан бүгу, 
таяқты сирақта ұстап денені алдыға артқа ию. 

32. Дербес гимнастика (8 сағат): дененін жоғарғы буын еттерін жетілдіруге арналған 
жаттығулар-үлкен көкірек бұлшықеттері, іштің, қабырғаның бұлшықеттері; дененің 
бұлшықеттеріне арналған жаттығулар (остеохондроздың алдын алу) бір уақытта бел омыртқа 
бұлшықетіне күш салумен байланысты; табанның сыртқы жəне ұлтандық бұлшықеттерін 
жетілдіруге арналған жаттығулар. 

33. Тренажёрмен гимнастика (12 сағат).
34. Аутотренинг (8 сағат).

4-тарау. 11-сынып білім алушыларының дайындық 
деңгейіне қойылатын талаптар

35. Пəндік нəтижелер. 
36. Білім алушылар:
1) қозғалыс əрекеттерінің базалық негізін, дұрыс келбеттің қалыптасқан дағдысын; 
2) дербес гимнастика жаттығуларын; 
3) аутотренинг əдістемесін; 
4) өзіндік массаж элементтерін, таза тыныс алуды білетін болады. 
37. Білім алушылар:
1) тəн саулығын, психологиялық, əлеуметтік денсаулықты, «Денсаулық кодесін»-саламатты 

өмір салтының негізгі жиынтығын сипаттауды;
2) денсаулықты ұлғайтудың негізгі əдістерімен қырларын; 
3) денсаулықты нығайту, қоғамдық саулықты, ағзаның негізгі жүйелерінің жетілдіру фак-

торларын; 
4) тəнін игеруді, кемістігін түзетуді, өздігінен дене тұрысын қадағалауды меңгеретін болады.

5-тарау. 12-сынып білім алушыларының дайындық 
деңгейіне қойылатын талаптар

38. Пəндік нəтижелер. 
39. Білім алушылар:
1) қозғалыс əрекеттерінің базалық негізін, дербес гимнастика жаттығуларын; 
2) аутотренинг əдістемесін; 
3) мектепте үйде ортопедиялық режим тəртібін; 
4) суық тиюдің алдын алудың қол жетімді шараларын; 
5) дене жаттығуымен айналысқанда өзін-өзі бақылаудың негізгі қағидаларын; 
6) тыныс алу түрлерін; 
7) кемістікті қалыпты жəне əдетті түзетуде дене шынықтырудың маңызын білетін болады.
40. Білім алушылар: 
1) «дене тəрбиесі», «күн тəртібі» туралы түсінікті; 
2) денсаулықты нығайтуда спортпен айналысудың маңызын, ағзаның негізгі жүйелерін 

нығайтуды;
3) өзінің денесін игеруді, кемістікті түзетуді;
4) өзінің денсаулығын сипаттауды меңгеретін болады.
41. Тұлғалық нəтижелер. Білім алушылар:
1) тұлғаның дене жəне эстетикалық мəдениеті туралы, салауатты өмір салты туралы жəне 

өзін-өзі қадағалау, талдау туралы қалыптасқан түсінігі болу;
2) өзінің эмоциясын басқара алады, қатарларымен араласу дағдысы бар, қарым-қатынас 

мəдениетін игерген, бастамашылдық, жауапкершілік қасиеттерге ие болу;
3) ағзаның қызметтік мүмкіндіктерін білу, ауырудың немесе шаршаудың алдын алу;
4) өзіндік дамуға икемділігі, дайындығы, танып білуге ынтаның қалыптасуы, мектеп 

бітірушінің жеке тұлғалық позициясынан, əлеуметтік біліктілігінен жеке қасиетінен байқалатын 
бағалы-мағыналы түсініктерінің болу; 

5) Отанға деген сүйіспеншілігінің, қазақ халқының рухани мұрасына деген мақтаныш 
сезімінің болу дағдыларын танытады.

42. Жүйелік-əрекеттік нəтижелер білім алушылардың:
1) өз бетімен нəтижелі түрде жаңа білім, біліктілік қызметін игеруге негіз болатындай пəн 

бойынша жүйелі білімі болуы, білімін практикалық қызметте пайдалан білуінен;
2) танымдық, интелектуалдық, творчествалық қабілетінің белсенділігін артыру: 

жауапкершілік, ұстамдылық, əділеттілік қасиеттерінің дамуы; пəндік жетістіктердің деңгейінен 
сырт, тұлғалық білім беру жəне түзету бағдарламаларын зерделей білуінен;

3) үлкендерімен жəне қатарларымен ынтымақтастық дағдысыныың қалыптасуы, айна-
ласына риясыз қол үшін беру, нақты нəтижеге бағытталған жұмыста, түзету мəселесінде 
творчествалық дағдысын қалыптастыруынан; 

4) жетілген коммуникативтік қабілетпен; өзіндік дамуға икемділігі, дайындығы, танып білуге 
ынтасының қалыптасуынан көрініс табады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі № 352 бұйрығына 173-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 391-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің  жаратылыстану-математикалық бағыттағы 
10-11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы  23 тамыздағы №1080 
қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. Жалпы орта білім беретін мектептерде «Қазақ тілі» пəнін оқытудың мақсаты – ана тілін 
қадірлейтін, қоғамдық мəнін түсінетін тұлға қалыптастыру, сондай-ақ қазақ əдеби тілі норма-
ларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге жəне сауатты жазуға үйрету.

3. «Қазақ тілі» оқу пəнін оқытудың негізгі міндеттері:
1) қазақ тілін ана тілі ретінде тани отырып, өмірлік қажеттіліктерінде коммуникативтік 

əрекеттер түрінде (тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) сауаттылықпен қолдану 
дағдыларын қалыптастырады;

2) білім алушыларда қазақ тілін күнделікті өзі еркін қолданып жүрген қарым-қатынас 
құралынан енді оны тілдік заңдылықтар негізінде танып-білу дағдыларын қалыптастырады;

3) қазақ тілі жүйесін құраушы кіші жүйелерді, тіл бірліктерін жəне олардың табиғатын 
танып біледі; 

4) тіл бірліктерінің қарым-қатынас құралы болу, ойды білдіру, таным құралы болу, ақпаратты 
сақтау құралы болу қасиеттерін функционалдық-коммуникативтік бағдарда танып біледі, соған 
лайықты машықтар мен дағдыларды қалыптастырады;

5) «Қазақ тілі» пəні бағдарламасы білім алушының тіл сауаттылығы мен сөйлеу сауатты-
лығын, сөз байлығын, басқалармен еркін қарым-қатынасқа түсу қабілетін дамытуды жəне 
ойлау қабілеті мен танымдық дағдыларын жетілдіруді көздейді. 

2-тарау. «Қазақ тілі» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
 4.Қазақ тілі пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты; 
2) 11-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды.
5.Оқу мақсаттары мұғалім мен білім алушыларға болашақ қадамдары жөнінде өзара ой 

бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік беретін бірізділік пен сабақтастықты 
көрсететін 4 бөлімнен тұрады:

1) тыңдалым жəне айтылым;
2) оқылым; 3) жазылым.
4) əдеби тіл нормасы
6.«Тыңдалым жəне айтылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) болжау;
2) əртүрлі жанрдағы мəтіндерді талдау;
3) негізгі ойды анықтау;
4) тыңдалым материалы бойынша сұрақтар құрастыру жəне бағалау; 
5) сөйлеу мəдениетін дамыту;
7.  «Оқылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 
1) ақпаратты түсіну;
2) мəтіннің стильдік ерекшелігін тану;
3) мəтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату;
4) мəтіндерге салыстырмалы талдау жасау;
5) мəліметтерді өңдей білу;
6) əртүлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу.
8. «Жазылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) əртүлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу;
2) жазба жұмыстарын əртүрлі формада ұсыну;
3) эссе жазу;
4) оқылым жəне тыңдалым материалдары негізінде жинақы мəтін жазу;
5) шығармашылық жұмыс;
6) мəтіндерді түзету жəне редакциялау;
9. Əдеби тіл нормасы бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) орфография;
2) орфоэпия.
3) лексика
4) грамматика
5) пунктуация
10. Оқу пəнінің 10-сыныптағы базалық мазмұны:
1) тыңдалым жəне айтылым: мəтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп 

тақырыпты жалғастыру; мамандандырылған тар аядағы арнайы мəтіндердегі (дəріс, интер-
вью, пікірталас, мақала) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік 
оралымдарды талдау; тыңдалған мəтіндегі ақпаратты ғаламдық мəселелермен байланысты-
ра білу; мəтінде көтерілген мəселені (қоғамдық-саяси) талдай отырып, негізгі ойды анықтау; 
мəтінде көтерілген мəселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, сұрақтар 
құрастыру жəне бағалау; коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті сөйлеу əдебін 
сақтай отырып, дұрыс сөйлеу тілінің лексикалық, фонетикалық-морфологиялық, синтаксистік 
ерекшеліктерін ажыратып, орынды қолдану;

2) оқылым: əртүрлі графиктік мəтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі) 
мəліметтерді талдау, негізгі үрдістерді анықтау; ғылыми-көпшілік жəне публицистикалық 
стильді тілдік құралдар арқылы тану (терминдер, тілдік оралымдар, өзге стиль элементтері); 
əртүрлі стильдегі мəтіндердің жанрлық ерекшеліктерін таба білу; ауызекі сөйлеудің стильдік 
бедерін дұрыс қолдану; публицистикалық шығарма тілінің стильдік бедерін дұрыс қолдана білу; 
ресми ісқағаздары тілінің сөз бедерін дұрыс қолдана білу; көркем əдебиет тілінің сөз бедерін 
дұрыс қолдана білу; əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, мақсатты аудиторияға сəйкес 
қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау (фонетикалық деңгей, лексикалық 
деңгей, морфологиялық деңгей, синтаксистік деңгей негізінде); мəтіндегі негізгі ойды анықтау, 
көтерілген мəселеге баға беріп, мəліметтер мен пікірлерді өңдей білу; белгілі бір мақсат 
үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білу; БАҚ, энциклопедиялық, ғылыми-көпшілік 
деректерді ала білу, сілтеме жасау жолдарын білу;

3) жазылым: жоспар түрлерін құру (қарапайым, күрделі, тезистік); ауызекі сөйлеу стилінде 
əлеуметтік жағдайларға сай мəтін құрастыру; ресми қарым-қатынас аясында ресми құжат 
түрлерін жазу: сенімхат, кепілхат, өтінім, тапсырыс, келісімшарт, еңбек шарты, шарт, еңбек 
келісімі жəне т.б.мəтіндер құрастыру; ғылыми стильдің стильдік жəне жанрлық ерекшеліктерін 
ескере отырып, баяндама, мақала, лекция, баяндама тезистері, аннотация, түйіндеме, рецен-
зия мəтіндер құрастыру; публицистикалық стильдің стильдік жəне жанрлық ерекшеліктерін 
ескере отырып, мақала, репортаж, сұхбат, ақпарат, информациялық хабар, очерк, памфлет 
жазу; көркем əдебиет стилінің стильдік жəне жанрлық ерекшеліктерін ескере отырып мəтіндер 
құрастыру (таңдау бойынша); мəтін құрылымын сақтай отырып, əртүрлі графиктік мəтіндегі 
деректерді салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазу; эссе түрлерінің 
құрылымын сақтай отырып, көтерілген мəселе бойынша өзіндік пікір жаза білу; оқылым жəне 
тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты іріктей отырып, түртіп жазу (конспектілеу); 
əртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық 
жұмыстар (өлең, хат, əңгіме, шығарма) ұсына білу; жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, 
ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық жəне стильдік түзетулер енгізу, редакциялау;

4) əдеби тіл нормалары:орфографиялық нормаға сай жазу; сөздерді фонетикалық прин-
цип негізінде жазу; сөздерді морфологиялық-фонематикалық принцип негізінде жазу; сөздерді 
тарихи-дəстүрлік принцип негізінде жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді дұрыс 
қою (нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, көп нүкте); сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді 
дұрыс қою (үтір, нүктелі үтір, жақша, қос нүкте, тырнақша, сызықша).

11. Оқу пəнінің 11-сыныптағы базалық мазмұны:
1) тыңдалым жəне айтылым: мəтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты 

анықтай білу; мамандандырылған тар аядағы арнайы мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас, 
мақала, бейнебаян) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік ора-
лымдарды, мəтін үзінділерін талдау; тыңдалған мəтіндегі ақпаратты ғаламдық (отандық) 
мəселелермен байланыстыра білу, салыстыру; мəтінде көтерілген мəселені, автор позициясын 
(қоғамдық-саяси, ғылыми) талдай отырып, негізгі ойды анықтау; мəтінде көтерілген мəселеге 
автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, талқылау сұрақтарын құрастыру 
жəне сыни тұрғыда бағалау; коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында дұрыс сөйлеу, 
тыңдаушыларға ықпал ете білу, шешен сөйлеу; сөйлеу тілінің лексикалық, фонетикалық-
морфологиялық, синтаксистік ерекшеліктерін ажыратып, орынды қолдану;

2) оқылым: əртүрлі графиктік мəтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты 
белгі) мəліметтерді салыстырып талдау, негізгі үрдістерді анықтау; таза ғылыми жəне 
публицистикалық стильдерін тілдік құралдар арқылы тану (терминдер, ұғымдар, шартты 
белгілер, синтаксистік құрылымы ); əртүрлі стильдегі мəтіндердің жанрлық ерекшеліктерін 
таба білу; ауызекі сөйлеудің стильдік бедерін дұрыс қолдану; публицистикалық шығарма тілінің 
стильдік бедерін дұрыс қолдана білу; ресми ісқағаздары тілінің сөз бедерін дұрыс қолдана 
білу; көркем əдебиет тілінің сөз бедерін дұрыс қолдана білу; Əртүрлі стильдегі мəтіндердің 
тақырыбын, автор көзқарасын, мақсатты аудиторияға сəйкес қызметін, құрылымын, тілдік 
ерекшелігін салыстыра талдау (фонетикалық деңгей, лексикалық деңгей, морфологиялық 
деңгей, синтаксистік деңгей негізінде); мəтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мəліметтер 
мен пікірлерді өңдеу жəне толықтыру; белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі 
қолдана білу; БАҚ, энциклопедиялық, ғылыми-көпшілік, ғылыми еңбектерден деректерді ала 
білу, сілтеме жасау, дəйексөз келтіру жолдарын білу;

3) жазылым: жоспар түрлерін құру (күрделі, тезистік, тірек-схема түріндегі жоспар); 
ауызекі сөйлеу стилінде əлеуметтік жағдайларға сай мəтін құрастыру; ресми қарым-қатынас 
аясында ресми құжат түрлерін жазу: сенімхат, кепілхат, өтінім, тапсырыс, келісімшарт, еңбек 
шарты, шарт, еңбек келісімі, мəтіндер құрастыру; ғылыми стильдің стильдік жəне жанрлық 
ерекшеліктерін ескере отырып, баяндама, мақала, лекция, баяндама тезистері, аннотация, 
түйіндеме, рецензия, мəтіндер құрастыру; публицистикалық стильдің стильдік жəне жанрлық 
ерекшеліктерін ескере отырып, мақала, репортаж, сұхбат, ақпарат, информациялық хабар, 
очерк, памфлет жазу; көркем əдебиет стилінің стильдік жəне жанрлық ерекшеліктерін еске-
ре отырып мəтіндер құрастыру (таңдау бойынша); мəтін құрылымын сақтай отырып, əртүрлі 
графиктік мəтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазу, 
өзіндік тұжырым жасау; көтерілген мəселе бойынша академиялық тұрғыдан эссе жаза білу, 
мəселенің артықшылықтары мен кемшіліктерін талдап жазу; оқылым жəне тыңдалым матери-
алдары бойынша түртіп жазудың (конспектілеудің) əртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі 
ақпаратты іріктеу; əртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, 
шығармашылық жұмыстар (өлең, əңгіме, естелік, шығарма) ұсына білу; жазба жұмысын 
абзац пен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық жəне стильдік 
түзетулер енгізу, редакциялау;

4) əдеби тіл нормалары: мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді қазіргі орфографиялық 
нормаға сай жазу; сөздерді фонетикалық принцип негізінде жазу; сөздерді морфологиялық-
фонематикалық принцип негізінде жазу; сөздерді тарихи-дəстүрлік принцип негізінде жазу; 
сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: əуен, əуез, тембр, қарқын, кідірісті 
сөйлеу мəнеріне сай қолдану; əлеуметтік-саяси шешендік қатынас аясында сөз əдебі мен 
сөйлеу мəнерін дұрыс қолдану; мəтін нормаларын сақтап жазу (мəтін құрылымы, абзац, мəтін 
бөліктері, тақырып); мəтін жəне мəтін үзінділері деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
12.Бағдарламада «оқу мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. 

Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сандар бөлім жəне бөлімше ретін, 
төртінші сан бөлімшедегі оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 10.2.1.4. кодын-
да «10»-сынып, «2.1»-екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4»-оқу мақсатының реттік саны.

13.Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген:

1) тыңдалым жəне айтылым:
Білім алушылар...

10-сынып 11-сынып
1. Болжау 10.1.1.1-. мəтін үзінділері бойынша 

болжам жасау, өз біліміне сүйеніп 
тақырыпты жалғастыру

11.1.1.1-мəтін үзінділері бойынша 
болжам жасау, тиісті ақпаратты 
анықтай білу

2.Əртүрлі 
жанрдағы 
мəтіндерді 
талдау

10.1.2.1-мамандандырылған 
тар аядағы арнайы мəтіндердегі 
(дəріс, интервью, пікірталас, 
мақала) мақсатты аудиторияға 
арналған терминдер мен 
ұғымдарды, тілдік оралымдар-
ды талдау

11.1.2.1-мамандандырылған тар 
аядағы арнайы мəтіндердегі (дəріс, 
интервью, пікірталас, мақала, бей-
небаян) мақсатты аудиторияға 
арналған терминдер мен 
ұғымдарды, тілдік оралымдарды, 
мəтін үзінділерін талдау

3. Негізгі ойды 
анықтау

10.1.3.1-мəтінде көтерілген 
мəселені (қоғамдық –саяси) тал-
дай отырып, негізі ойды анықтау 
жəне ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру

11.1.3.1-мəтінде көтерілген 
мəселені (қоғамдық –саяси, 
ғылыми) талдай отырып, негізі 
ойды анықтау жəне ғаламдық 
мəселелермен салыстыру

4. Тыңдалым 
материалы бой-
ынша сұрақтар 
құрастыру жəне 
бағалау

10.1.4.1-мəтінде көтерілген 
мəселеге автор мен оқырманның 
қарым-қатынасын ескере отырып, 
сұрақтар құрастыру жəне бағалау

11.1.4.1-мəтінде көтерілген 
мəселеге автор мен оқырманның 
қарым-қатынасын ескере отырып, 
талқылау сұрақтарын құрастыру 
жəне сыни тұрғыда бағалау

5. Сөйлеу 
мəдениетін да-
мыту

10.1.5.1-коммуникативтік 
жағдаятқа сай көпшілік алдында 
тиісті сөйлеу əдебін сақтай оты-
рып, дұрыс сөйлеу.

11.1.5.1-коммуникативтік жағдаятқа 
сай көпшілік алдында дұрыс 
сөйлеу, тыңдаушыларға ықпал ете 
білу, шешен сөйлеу.

2) оқылым:

Білім алушылар...
10-сынып 11-сынып

1. Ақпаратты түсіну 10.2.1.1-əртүрлі графиктік 
мəтіндердегі (кесте, диа-
грамма, сызба, шартты белгі) 
мəліметтерді талдау, негізгі 
үрдістерді анықтау

11.2.1.1-əртүрлі графиктік 
мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, шартты белгі) мəліметтерді 
салыстырып талдау, негізгі 
үрдістерді анықтау

2. Мəтіннің стильдік 
ерекшелігін тану

10.2.2.1-ғылыми-көпшілік 
стильді тілдік құралдар арқылы 
тану (терминдер, тілдік оралым-
дар, өзге стиль элементтері)

11.2.2.1-таза ғылыми стильді тілдік 
құралдар арқылы тану (термин-
дер, ұғымдар, шартты белгілер, 
синтаксистік құрылымы)

3. Мəтіннің жанрлық 
ерекшелігін ажырату

10.2.3.1-көпшілікке арналған 
дəріс, интервью, мақала, 
очерктің құрылымы мен 
рəсімделуін білу, жанрлық 
ерекшеліктерін талдау.

11.2.3.1-таза ғылыми стильдегі 
дəріс, интервью, мақала, баянда-
ма, тезис, аннотация, рецензияның 
құрылымы мен рəсімделуін білу, 
жанрлық ерекшеліктерін талдау. 

4. Мəтіндерге салы-
стырмалы талдау 
жасау

10.2.4.1-əртүрлі стильдегі 
(ғылыми, ресми іс-қағаздар, 
публицистикалық, көркем 
əдебиет, ауызекі сөйлеу 
стилі) мəтіндердің тақырыбын, 
мақсатты аудиторияға сəйкес 
қызметін, құрылымын, тілдік 
ерекшелігін салыстыра талдау

11.2.4.1-əртүрлі стильдегі 
(ғылыми, ресми іс-қағаздар, 
публицистикалық, көркем əдебиет, 
ауызекі сөйлеу стилі) мəтіндердің 
тақырыбын, автор көзқарасын, 
мақсатты аудиторияға сəйкес 
қызметін, құрылымын, тілдік 
ерекшелігін салыстыра талдау

5. Мəліметтерді 
өңдей білу

10.2.5.1-мəтіндегі негізгі ойды 
анықтау, көтерілген мəселеге 
баға беріп, мəліметтер мен 
пікірлерді өңдей білу 

11.2.5.1-мəтіндегі негізгі ойды 
анықтау, берілген мəліметтер мен 
пікірлерді өңдеу жəне толықтыру

6. Əртүрлі ресурс 
көздерінен қажетті 
ақпарат алу

10.2.6.1-БАҚ, энциклопедиялық, 
ғылыми-көпшілік, ғылыми 
еңбектерден деректерді ала 
білу, сілтеме жасау жолда-
рын білу

11.2.6.1-БАҚ, энциклопедиялық, 
ғылыми-көпшілік, ғылыми 
еңбектерден деректерді ала білу, 
сілтеме жасау жолдарын білу, 
дəйексөз келтіру 

3) жазылым:

Білім алушылар...
10-сынып 11-сынып

1. Əртүрлі жанрда 
мəтіндер құрастыру

10.3.1.1-ғылыми-көпшілік 
стильдің жанрлық жəне 
стильдік ерекшеліктеріне сай 
тілдік құралдарды орынды 
қолданып, мақала, интервью, 
нұсқаулық жазу. 

11.3.1.1-таза ғылыми стильдің 
жанрлық жəне стильдік 
ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, 
мақала, интервью, тезис, аннота-
ция, рецензия жазу. 

2. Жазба 
жұмыстарын əртүрлі 
формада ұсыну

10.3.2.1-мəтін құрылымын 
сақтай отырып, əртүрлі 
графиктік мəтіндегі деректерді 
салыстырып, маңызды тұстары 
мен үрдістерді талдап жазу

11.3.2.1-мəтін құрылымын сақтай 
отырып, əртүрлі графиктік мəтіндегі 
деректерді салыстырып, маңызды 
тұстары мен үрдістерді талдап 
жазу, өзіндік тұжырым жасау

3. Эссе жазу 10.3.3.1-қажетті клишелер мен 
лексикалық құрылымдарды 
қолданып, көтерілген мəселе 
бойынша өз ойын дəлелдеп 
эссе жазу («келісу, келіспеу» 
эссесі, дискуссивті эссе, 
аргументативті эссе)

11.3.3.1-қажетті ақпараттарды 
орынды қолданып, көтерілген 
мəселе бойынша өз ойын дəлелдеп 
эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі, 
дискуссивті эссе, аргументативті 
эссе)

4. Оқылым жəне 
тыңдалым матери-
алдары негізінде 
жинақы мəтін жазу

10.3.4.1-оқылым жəне 
тыңдалым материалдары 
бойынша негізгі ақпаратты 
іріктей отырып, түртіп жазу 
(конспектілеу)

11.3.4.1-оқылым жəне тыңдалым 
материалдары бойынша түртіп 
жазудың (конспектілеудің) əртүрлі 
жолдарын меңгеру арқылы негізгі 
ақпаратты іріктеу

5. Шығармашылық 
жұмыс

10.3.5.1-əртүрлі тақырып 
бойынша көркемдегіш 
құралдарды ұтымды қолданып, 
шығармашылық жұмыстар 
(өлең, хат, əңгіме, шығарма) 
ұсына білу

11.3.5.1-əртүрлі тақырып бой-
ынша көркемдегіш құралдарды 
ұтымды қолданып, шығармашылық 
жұмыстар (өлең, əңгіме, естелік, 
шығарма) ұсына білу

6. Мəтіндерді түзету 
жəне редакциялау

10.3.6.1-жазба жұмысын аб-
зац пен бөліктерге бөлу, ойын 
(ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, 
логикалық жəне стильдік 
түзетулер енгізу, редакциялау

11.3.6.1-жазба жұмысын абзац пен 
бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, 
идея) дұрыс жүйелеп, логикалық 
жəне стильдік түзетулер енгізу, 
редакциялау)

4) əдеби тіл нормасы:

Білім алушылар...
10-сынып 11-сынып

1. 
Орфографиялық 
норма

10. 4.1.1-мəнмəтін бойынша 
тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу

11.4.1.1-мəнмəтін бойынша тілдік 
бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу

2. Орфоэпиялық 
норма

10. 4.2.1-сөйлеу ағымындағы 
интонацияның құрамдас бөліктері: 
əуен, əуез, тембр, қарқын, кідірісті 
сөйлеу мəнеріне сай қолдану

11.4.2.1-сөйлеу ағымындағы 
интонацияның құрамдас бөліктері: 
əуен, əуез, тембр, қарқын, кідірісті 
сөйлеу мəнеріне сай қолдану

3. Лексикалық 
норма

10.4.3.1-белгілі бір тақырып 
аясында сөздерді іріктеп, 
түрлендіріп, талғаммен қолдана 
білу

11.4.3.1-белгілі бір тақырып аясын-
да тілдегі көркемдік құралдарды 
орынды пайдалану:
көркемдеу, айшықтау, дəлелдеу, 
сөздерді сұрыптайбілу(образды-
эстетикалық)

4. Грамматикалық 
норма

10. 4.4.1-сөзжасамдық жəне 
синтаксистік нормаларды сақтай 
білу

11.4.4.1-мəтін нормаларын сақтап 
жазу (мəтін құрылымы, абзац, мəтін 
бөліктері, тақырып)

5. Пунктуациялық 
норма

10. 4.5.1-сөйлем жəне мəтін 
деңгейінде тыныс белгілерін 
қолдана білу

11.4.5.1-мəтін жəне мəтін үзінділері 
деңгейінде тыныс белгілерін 
қолдана білу

14. Осы оқу бағдарламасы қосымшада берілген жалпы орта білім беру деңгейінің жараты-
лыстану-математикалық бағытындағы 10-11-сыныптарға арналған «Қазақ тілі» оқу пəнінен 
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес 
жүзеге асырылады.

15.Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы
10-11-сыныптарға арналған «Қазақ тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің  жаратылыстану-математикалық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған  «Қазақ тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы 
үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 10 -сынып:

Тақырып Сөйлеу əрекетінің 
түрлері

Оқу мақсаттары

Барлығы: 34 сағат, аптасына 1 сағат
1-тоқсан

1-тарау. 
Қазіргі қоғам 
құнды-
лықтары: 
мəдениет 
жəне 
өркениет 

Тыңдалым жəне 
айтылым 

10.1.1.1-мəтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз 
біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру;
10.1.3.1-мəтінде көтерілген мəселені (қоғамдық – сая-
си) талдай отырып, негізі ойды анықтау жəне ғаламдық 
мəселелермен байланыстыру

Оқылым 10.2.2.1-ғылыми-көпшілік стильді тілдік құралдар 
арқылы тану (терминдер, тілдік оралымдар, өзге стиль 
элементтері);
10.2.5.1-мəтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген 
мəселеге баға беріп, мəліметтер мен пікірлерді өңдей 
білу

Жазылым 10.3.3.1-қажетті клишелер мен лексикалық 
құрылымдарды қолданып, көтерілген мəселе бойынша 
өз ойын дəлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі)

Əдеби тіл нор-
малары

11.4.2.1-сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас 
бөліктері: əуен, əуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу 
мəнеріне сай қолдану;
10.4.1.1-мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға сай жазу

2-тоқсан
2-тарау. 
Индустрия-
ландыру: 
ұлттық өндіріс 

Тыңдалым жəне 
айтылым 

10.1.2.1-мамандандырылған тар аядағы арнайы 
мəтіндердегі (дəріс) мақсатты аудиторияға арналған 
терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды тал-
дау; 
10.1.4.1-мəтінде көтерілген мəселеге автор мен 
оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, 
сұрақтар құрастыру жəне бағалау

Оқылым 10.2.1.1-əртүрлі графиктік мəтіндердегі (кесте, диа-
грамма, сызба, шартты белгі) мəліметтерді талдау, 
негізгі үрдістерді анықтау;
10.2.3.1-көпшілікке арналған дəрістің құрылымы мен 
рəсімделуін білу, жанрлық ерекшеліктерін талдау

Жазылым 10.3.2.1-мəтін құрылымын сақтай отырып, əртүрлі 
графиктік мəтіндегі деректерді салыстырып, маңызды 
тұстары мен үрдістерді талдап жазу;
10.3.6.1-жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, 
ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық жəне 
стильдік түзетулер енгізу, редакциялау.

Əдеби тіл нор-
малары

10.4.3.1-белгілі бір тақырып аясында сөздерді іріктеп, 
түрлендіріп, талғаммен қолдана білу

3-тоқсан
3-тарау. 
Адамзат 
дамуының 
жаһандық 
мəселелері

Тыңдалым жəне 
айтылым 

10.1.2.1-мамандандырылған тар аядағы арнайы 
мəтіндердегі (интервью) мақсатты аудиторияға 
арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралым-
дарды талдау;
10.1.5.1-коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік ал-
дында тиісті сөйлеу əдебін сақтай отырып, дұрыс 
сөйлеу

Оқылым 10.2.3.1-көпшілікке арналған интервью құрылымы мен 
рəсімделуін білу, жанрлық ерекшеліктерін талдау;
10.1.5.1-коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік ал-
дында тиісті сөйлеу əдебін сақтай отырып, дұрыс 
сөйлеу;
10.2.4.1-əртүрлі стильдегі (ғылыми, ресми іс-қағаздар, 
публицистикалық, көркем əдебиет, ауызекі сөйлеу 
стилі) мəтіндердің тақырыбын, мақсатты аудиторияға 
сəйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салы-
стыра талдау

Жазылым 10.3.1.1-ғылыми-көпшілік стильдің жанрлық жəне 
стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орын-
ды қолданып, интервью жазу;
10.3.5.1-əртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш 
құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық 
жұмыстар (өлең, хат, əңгіме, шығарма) ұсына білу.

Əдеби тіл нор-
малары

10.4.4.1-сөзжасамдық жəне синтаксистік нормаларды 
сақтай білу.

4-тарау.
Адам өмірін 
сақтау 

Тыңдалым жəне 
айтылым 

10.1.2.1-мамандандырылған тар аядағы арнайы 
мəтіндердегі (пікірталас) мақсатты аудиторияға 
арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралым-
дарды талдау;
10.1.4.1-мəтінде көтерілген мəселеге автор мен 
оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, 
сұрақтар құрастыру жəне бағалау. 

Оқылым 10.2.3.1-көпшілікке арналған очерктің құрылымы мен 
рəсімделуін білу, жанрлық ерекшеліктерін талдау;
10.2.4.1-əртүрлі стильдегі (ғылыми, ресми іс-қағаздар, 
публицистикалық, көркем əдебиет, ауызекі сөйлеу 
стилі) мəтіндердің тақырыбын, мақсатты аудиторияға 
сəйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салы-
стыра талдау.

Жазылым 10.3.3.1-қажетті клишелер мен лексикалық 
құрылымдарды қолданып, көтерілген мəселе бойынша 
өз ойын дəлелдеп эссе жазу (дискуссивті эссе);
10.3.1.1-ғылыми-көпшілік стильдің жанрлық жəне 
стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орын-
ды қолданып, нұсқаулық жазу;
11.3.4.1-оқылым жəне тыңдалым материалдары бой-
ынша түртіп жазудың (конспектілеудің) əртүрлі жолда-
рын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктеу

Əдеби тіл нор-
малары

10.4.4.1-сөзжасамдық жəне синтаксистік нормаларды 
сақтай білу

4-тоқсан 
5-тарау. 
Қылмыс жəне 
заң 

Тыңдалым жəне 
айтылым 

10.1.2.1-мамандандырылған тар аядағы арнайы 
мəтіндердегі (мақала) мақсатты аудиторияға арналған 
терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды тал-
дау;
10.1.5.1-коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік ал-
дында тиісті сөйлеу əдебін сақтай отырып, дұрыс 
сөйлеу.

Оқылым 10.2.3.1-көпшілікке арналған мақаланың құрылымы мен 
рəсімделуін білу, жанрлық ерекшеліктерін талдау;
10.2.6.1-БАҚ, энциклопедиялық, ғылыми-көпшілік, 
ғылыми еңбектерден деректерді ала білу, сілтеме жа-
сау жолдарын білу. 

Жазылым 10.3.3.1-қажетті клишелер мен лексикалық 
құрылымдарды қолданып, көтерілген мəселе бойынша 
өз ойын дəлелдеп эссе жазу (аргументативті эссе);
10.3.1.1 – ғылыми-көпшілік стильдің жанрлық жəне 
стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орын-
ды қолданып, мақалажазу;
11.3.4.1-оқылым жəне тыңдалым материалдары бой-
ынша түртіп жазудың (конспектілеудің) əртүрлі жолда-
рын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктеу

Əдеби тіл нор-
малары

10.4.5.1-сөйлем жəне мəтін деңгейінде тыныс 
белгілерін қолдана білу

(Жалғасы. Басы 23-бетте) 

(Жалғасы бар) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 14 шілде           №472         Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы 

бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 

жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 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 тіркелгеннен 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 Ұлттық экономика министрі
__________ Т.Сүлейменов
2017 жылғы 11 тамыз

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 14 шілдедегі №472 бұйрығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі 

1. «Энергия аудитін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 400 бұйрығында 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11729 болып тіркелген, 2015 
жылғы 5 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Энергия аудитін жүргізу қағидаларында:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Энергия аудиті 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексiне жəне Заңға сəйкес жасалған шарт негізінде жүгінген тұлғаның (тапсырыс берушінің) 
қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Шартты жасағанға дейін тұлға (тапсырыс беруші) энер-
гия аудитін жүргізуге техникалық тапсырма береді. Жүгінген тұлға (тапсырыс беруші) энергия 
аудиті бойынша жұмыстарды тиісті актімен қабылдайды.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6.Энергия аудиті тексерілетін объектінің (объектілердің) маусымдық сипаттамалары 

ескеріліп жүргізіледі. Бұл ретте осы Қағидалардың 7-тармағында көзделген өлшеу (сынау) 
кезеңі үйлер, құрылыстар жəне ғимараттары бар өнеркəсіптік кəсіпорындарға қатысты қыс 
жəне жаз кезеңдерінде жүргізіледі.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«8. Дайындық кезеңінде энергия-аудиторлық ұйым энергия аудитін өткізу бағдарламасын 

(бұдан əрі - Бағдарлама) жұмысты орындау мерзімдері мен жауапты тұлғаларды көрсете оты-
рып жасайды. Бағдарламаға Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 31 мамырдағы № 455 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 13902 болып тіркелген) бекітілген, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін 
арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тиісті аспаптық өлшеулердің 
регламенті, ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың тізбесі, олардың 
тексерілуін растайтын құжаттар қоса беріледі. Энергия-аудиторлық ұйым осы кезеңді орындау 
шеңберінде жүгінген тұлға (тапсырыс беруші) ұсынатын, қажетті мəліметтер мен құжаттардың 
(бастапқы деректердің) (олар бар болған жағдайда) тізбесін, оның ішінде: 

1) бұрынғы энергия аудитінің қорытындысы бойынша əзірленген энергия үнемдеу жəне 
энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жəне оның орындалу нəтижелерін 
(энергия аудитін қайта өткізген жағдайда);

2) энергия аудитінің алдындағы кезекті бес жыл ішінде энергетикалық ресурстарды жəне 
суды өндіру, шығару, тұтыну, беру көлемдерін;

3) негізгі үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың құрамы жəне олардың сипаттамаларын 
(объектінің мақсаты жəне оның құрамдас бөлігі (қосымша құрылыс), инженерлік жүйелер, энер-
гия тиімділігі сыныбы, салыну күні, үйдің қабаттылығы, қабырғалар жəне шатырлар материалы, 
əйнектеу ауданы жəне əйнектеу түрі, текше метрлігі, жалпы аумағы);

4) энергиямен жабдықтау көздері жəне энергия тасығыштардың параметрлері туралы 
мəліметтерді;

5) өнім бірлігіне шаққанда нақты энергия тұтыну жəне (немесе) үйлер, құрылыстар, 
ғимараттар ауданының бірлігіне немесе жылынатын көлеміне шаққанда жылытуға кеткен 
энергетикалық ресурстар шығысын;

6) энергетикалық жəне технологиялық жабдықтар туралы мəліметтерді;
7) энергия тұтынатын электр құрылғының энергия тиімділігі сыныбын;
8) есепке алу жəне бақылау аспаптары туралы мəліметтерді;
9) электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, желдету, салқындату, сумен жабдықтау, 

ауамен жабдықтау, кəріз, газбен жабдықтау жүйелері туралы мəліметтерді;
10) жүгінген тұлға (тапсырыс беруші) қызметкерлерінің сандық құрамының ұлғаюын не-

месе азаюын;
11) энергия аудиті бойынша алдыңғы қорытындының көшірмесін;
12) энергия менеджменті жүйесінің жұмысын ұйымдастыру туралы мəліметтерді 

қалыптастырады.
Мəліметтер мен құжаттарды ұсыну мерзімдері Бағдарламада көрсетілуі тиіс. Мəліметтер 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы 
№ 387 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11728 
болып тіркелген) бекітілген, Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру жəне жүргізу 
қағидаларына сəйкес Мемлекеттік энергетикалық тізілімге енгізілетін ақпаратпен бірдей болуы 
тиіс. Дайындық кезеңінің нəтижесі болып жүгінген тұлғамен (тапсырыс берушімен) келісілген 
жəне энергия-аудиторлық ұйым бекіткен Бағдарлама, сондай-ақ тиісті қабылдау-беру актісінде 
ресімделген мəліметтер мен құжаттардың тізбесі табылады.»;

9-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Энергия аудитінің өлшеу кезеңі «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 

маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес сенім білдірілген ақпараттық-өлшеу 
кешендері мен техникалық құралдарды пайдалануды қамтиды. Өлшеу кезеңінде энергия-
аудиторлық ұйым мынадай іс-шараларды жүргізеді:»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Талдамалық кезеңде энергия-аудиторлық ұйым мынадай іс-шараларды жүргізеді:
1) өлшеу кезеңінде алынған ақпаратты жəне өлшеу (сынау) нəтижелерін талдау;
2) дайындық кезеңінде алынған бастапқы деректерді талдау;
3) үйлердің, жабдықтардың жекелеген түрлерінің жəне технологиялық процестердің энер-

гия тиімділігінің нақты көрсеткіштерін есептеу;
4) нақты көрсеткіштерді нормативтік (нормаланатын) мəндермен (олар бар болған 

жағдайда) салыстыру;
5) нақты энергия тиімділігі көрсеткіштері мен нормативтік (нормаланатын) мəндерінің (олар 

бар болған жағдайда) сəйкес келмеу себептерін анықтау жəне талдау;
6) əрбір жекелеген көрсеткіш бойынша, үйлер, энергетикалық ресурстардың түрлері бой-

ынша энергия үнемдеу əлеуетінің мəнін есептеу;
7) жүгінген тұлғаның (тапсырыс беруші) қызметіне қолданылатын ең үздік əлемдік 

тəжірибелерді талдау.»;
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Энергия аудитінің нəтижелері бойынша энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арт-

тыру жөніндегі қорытынды (бұдан əрі – энергия аудитінің қорытындысы) жасалады. 
Энергия аудитінің қорытындысы осы Қағидаларға сəйкес ресімделеді, энергия аудитін 

жүзеге асыратын заңды тұлғаның фирмалық бланкісінде беріледі, оның басшысы бекітеді, 
энергия аудиторлық ұйымның қолымен жəне мөрімен, сондай-ақ аттестатталған энергия 
аудиторларының қолымен расталады.

Энергия аудитінің қорытындысына жүгінген тұлғаның (тапсырыс беруші) тарабы-
нан қарсылықтар бар болған жағдайда, энергия аудиторлық ұйым жазбаша түрде толық 
түсініктеме береді.»;

13-тармақтың 2) жəне 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«2) энергетикалық ресурстарды тұтыну бойынша, өнім бірлігіне шаққандағы энергетикалық 

ресурстардың үлестік шығындарын есебімен анықтау бойынша, электрмен жабдықтау, жылу-
мен жабдықтау, ауамен жабдықтау, сумен жабдықтау жүйелері бойынша, үйлер, құрылыстар 
жəне ғимараттар бойынша талдау жүргізілетін негізгі бөлігі; 

3) ұсынымдар мен тұжырымдарды қамтитын қорытынды бөлік. Ұсынымдарда өнім 
бірлігіне шаққандағы энергетикалық ресурстарды тұтынудың азайғаны жəне (немесе) 
үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың ауданына шаққандағы жылытуға жұмсалатын 
энергетикалық ресурстардың азайғаны, жүгінген тұлғаның (тапсырыс беруші) қызметіне 
қолданылатын халықаралық тəжірибе ескеріле отырып, жəне оларды орындау мерзімдері, 
сондай-ақ ұсынылған іс-шаралардың техника-экономикалық есебі мен негіздемесі көрсетіле 
отырып объектінің энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралары, 
тұжырымдарда – осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес жүгінген тұлғаның (тапсырыс берушінің) 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметінің жалпы бағалануы, 
объектінің энергия үнемдеуінің заттай жəне пайыздық көріністегі ықтимал əлеуеті келтіріледі. 
Бұл ретте ұсынылған іс-шаралар ұсынымдалған (əлеуетті ықтимал) жəне экономикалық орын-
ды (жобаның бесінші жылында келтірілген құны оң болып табылады, ал ішкі пайдалылық 
нормасы екі жəне одан да көп пайызға қолданылатын дисконттау мөлшерлемесінен жоғары) 
болып бөлінуі тиіс.»;

мынадай мазмұндағы 13-2-тармақпен толықтырылсын:
«13-2. Экономикалық мақсатты іс-шараларды əзірлеу кезінде жинақтап қорыту, үлгілік 

бағалау немесе үнемдеудің шартты пайыздарын қолдануға жол берілмейді. Энергия үнемдеу 
бойынша іс-шаралардың техникалық негіздемесі сарапшылардың субъективті бағалауларын 
ең төменгі қолданумен іс жүзіндегі деректерге негіздей отырып өлшем бірліктердің заттай 
мөлшерімен жасалуы тиіс.

Инвестициялық есептер үшін барлық бастапқы деректер техникалық есеппен расталуы, 
анықтамалық құжаттамалар (дереккөзге сілтеме бере отырып) бойынша қабылдануы жəне 
тікелей өлшеу жүргізу жолымен алынуы тиіс.

Энергия үнемдеу жəне ұтымды пайдалану жөніндегі ұсынымдар қызметкерлер 
жұмыстарының қауіпсіздігі мен жайлылығының деңгейін, өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін 
төмендетпеуі тиіс, ол əрбір нақты іс-шараның іске асырылуымен байланысты ықтимал 
қауіптердің бағалауын жүргізумен расталуы тиіс.

Негізгі немесе көмекші жабдықты ауыстырумен байланысты энергия үнемдеу бойынша 
іс-шаралардың техникалық-экономикалық есебі кем дегенде екі əлеуетті берушілер ресми 
берілген коммерциялық ұсыныстардың жəне жабдықтың кепілдік техникалық деректерінің 
негізінде орындалуы тиіс.

Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралардың техникалық-
экономикалық есебі халықаралық тəжірибеге (келтірілген таза құн, кірістің ішкі нормасы, ақтау 
мерзімі) сəйкес нақты экономикалық көрсеткіштерін көрсетуі тиіс.»;

1, 2 жəне 3-қосымшалар осы тізбеге 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес жаңа редакция-
да жазылсын;

осы тізбеге 4-қосымшаға сəйкес 4-қосымшамен толықтырылсын.
2. «Энергия аудиті қорытындыларына талдау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 1129 
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12542 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 31 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Энергия аудиті қорытындыларына талдау жүргізу 
қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
«6-1. ЭЭҰДИ қажет болған кезде, энергия аудиторлық ұйымнан энергия аудитінің 

қорытындысына талдау жүргізу үшін жетпейтін жəне (немесе) қосымша ақпаратты сұрайды.»;
8-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Энергия-аудиторлық ұйым мен Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектісі энер-

гия аудиті талдауының нəтижелері туралы қорытындымен келіспеген жағдайда, оны алған 
сəттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде келіспеу себебіне негіздеме бере отырып, 
жауап жібереді.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. ЭЭҰДИ энергия аудиті қорытындыларының талдау нəтижелері бойынша жыл сайын 

талдау нəтижелері туралы қорытындыны дайындайды жəне оны энергия үнемдеу жəне энер-
гия тиімділігін арттыру саласындағы уəкілетті органға жібереді.».

3. «Энергия тиімділігі картасын қалыптастыру жəне жүргізу, энергия тиімділігі карта-
сына жобаларды іріктеу жəне енгізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 1139 бұйрығында 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12543 болып тіркелген, 2016 
жылғы 6 қаңтарда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Энергия тиімділігі картасын қалыптастыру жəне жүргізу, 
энергия тиімділігі картасына жобаларды іріктеу жəне енгізу қағидалары осы тізбеге 5-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 1-қосымша

Энергия аудитін жүргізу қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Өнеркəсіптік кəсіпорындар үшін есептік ақпарат
1. Жалпы мəліметтер

Р/с 
№ Атауы Өлшем 

бірлігі
Базалық 

жыл* Ескертпе
1 2 3 4 5
1 Өнімді (көрсетілетін қызметтерді, жұмыстарды) 

өндіру көлемі
мың 
теңге

2 Заттай мəнде өнім өндіру 1) Негізгі өнім 2) Қосымша 
өнім

3 Энергия ресурстарын тұтыну
мың т. 

ш.т.
мың 

теңге1)

4 Өнім өндірудің энергия сыйымдылығы2)
мың т. 

ш.т./мың 
теңге

5 Өндірілген өнім құнындағы энергия ресурстары үшін 
төленетін төлем үлесі3)

6 Орташа тізімдегі сан адам
1) өнеркəсіптік-өндірістік персонал адам

1) Отын-энергетикалық ресурс (ОЭР) құны берілген есеп шоттар бойынша айқындалады.
2) Мынадай формула бойынша айқындалады 3-т. мəні (алымы)
                 1-т. Мəні
3) Мынадай формула бойынша айқындалады 3-т. мəні (бөлігіне)
                 1-т мəні
*Ағымдағы жыл –Энергия аудиті жөніндегі шартты жасаған жыл;
*Базалық жыл – ағымдағы жылдың алдындағы күнтізбелік жыл.

2. Энергия тасымалдағыштардың жалпы тұтынылуы

Р/с 
№

Энергия 
тасымалдағыштың атауы

Өлшем 
бірлігі

Бір жылда 
тұтынылған 

көлемі

Коммерциялық есеп-
ке алу

Ес
ке

рт
пе

Аспаптың типі 
(маркасы) Саны

1 2 3 4 5 6 7

1
Қазандық пеш отыны 1) Газ 
тəрізді отын 2) Қатты отын 3) 
Сұйық отын 4) Отынның ба-
лама (жергілікті) түрлері

т ш.т.

2 Электр энергиясы МВт сағ

3

Жылу энергиясы Гкал
1) Қысымы МПа
2) Тура жəне кері су темпе-
ратурасы

0С

3) Будың асқын қызу темпе-
ратурасы

0С

4) Бу құрғақтық дəрежесі %

4 Сығылған ауа м3мың
1) Қысым МПа

5

Мотор отыны: л, т
1) бензин
2) керосин
3) дизель отыны

3. Трансформаторлық кіші станциялар туралы мəліметтер
 (бар болған кезде толтырылады)

Р/с 
№

Өндіріс, 
цех, кіші 

станцияның 
нөмірі

Пайдалануға 
енгізілген 

жыл

Транс-
фор-

матор 
типі

Транс-
фор-

маторлар 
саны

Кіші 
станцияның 

жиынтық 
қуаты кВА

Жоғары/
төмен кВ 
кернеуі Ес

ке
рт

пе

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Пайдалану бағыттары бойынша электр энергиясын 
тұтынушылардың белгіленген қуаты

Р/с 
№

Электр энергиясын 
пайдалану бағыты

Электр қозғалтқыштардың саны мен жиынтық қуаты, 
кВт (цехтарда, учаскелерде, өндірістерде жəне т.б.)

Ес
ке

рт
пе

№... цех №... цех №... цех №... цех
Саны Қуаты Саны Қуаты Саны Қуаты Саны Қуаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Технологиялық 

жабдықтар, оның 
ішінде нақты 
кəсіпорында 
қолданылатын 
электр тұтынатын 
жабдықтардың тобы 
көрсетіледі (мы-
салы, тетіктердің 
электрлік жетектері, 
электр термиялық 
жабдықтар, 
кептіргіштер жəне 
басқалар

2 Сорғылар
3 Желдету жабдығы
4 Көтеру-көлік 

жабдығы
5 Компрессорлар
6 Пісіру жабдығы
7 Тоңазытқыш жабдық
8 Жарық беру

9 Өзгелері, оның 
ішінде тұрмыстық 
техника

Барлығы
5. Компрессорлық жабдық туралы мəліметтер (бар болған кезде толтырылады)

Р/с 
№

Цех, 
учаске, 
өндіріс, 

ком-
прес-
сор 
типі Па

йд
ал

а 
ну

ға
 е

нг
і 

зіл
ге

н 
жы

л
Са

ны
Өн

ім
ді

лі
 м

3 /м
ин

Қы
сы

 м
ы

 М
Па Электр 

жетек 
тің 

қуаты 
кВт

Журнал 
бойынша 
бір жыл 
ішіндегі 

компрессор 
жұмысының 
уақыты сағ, 

жыл

Электр 
энергия-
сының 
есептік 
орташа 
жылдық 
шығыны 
МВт сағ.

Электр 
энергия-
сының 
үлесті 

шығыны 
нақты/

норм.* кВт 
сағ/1000 м3

Салқын-
дату 

жүйесі 
(айна 
лым-

ды, су 
құбыры 

жəне 
т.б.)

Ес
ке

рт
пе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

__________  * Нормативтік (паспорттық) деректер болмаған жағдайда мынадай форму-
ламен есептеледі:

        7*1000-бағананың мəні  (Е.1)        
                   5х60-бағананың мəні

6. Тоңазытқыш жабдықтың сипаттамасы (бар болған кезде толтырылады)
Жылуды бұратын құрылғының типі _____________________

Р/с 
№

Аг
ре

га
т к

өз
ін

ің
 ти

пі

Па
йд

ал
ан

уғ
а 

ен
гіз

іл
ге

н 
жы

л
Су

ы
қ б

ой
ы

нш
а 

қу
ат

ы
 

Гк
ал

/с
ағ

То
ңа

зы
тқ

ы
ш

 
ка

ме
ра

да
ғы

 те
мп

ер
а-

ту
ра

 0 С

Бе
лг

іл
ен

ге
н 

қу
ат

 кВ
т

Эл
ек

тр
 э

не
рг

ия
сы

ны
ң 

ме
нш

ікт
і ш

ы
ғы

ны
, 

на
қт

ы
/н

ор
м.

 кВ
т с

ағ
/

Гк
ал

Ж
ұм

ы
с 

ре
жи

мі
, ж

аз
да

/
қы

ст
а 

са
ғ/т

əу
л.

Конденсатордан жылу 
беру жүйесі

Ес
ке

рт
пе

Ж
ы

лу
 

та
сы

ма
лд

а-
ғы

ш
ты

ң 
ш

ы
ғы

ны
 ж

аз
да

/
қы

ст
а 

т/с
ағ

Са
лқ

ы
нд

ат
у 

жа
з-

да
/ қ

ы
ст

а 
...

 б
а-

ст
ап

 ..
. д

ей
ін

 0 С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. Жылу электр станциясының (ЖЭС) негізгі жабдығының құрамы мен жұмысы 
туралы мəліметтер (бар болған кезде толтырылады)

Отын: негізгі ___________ 
резервтік___________

Р/
с 

№

Ж
ЭС

 п
ай

да
ла

ну
ға

 
бе

рі
лг

ен
 ж

ы
лы

Ж
ЭС

 э
ле

кт
р 

қу
ат

ы
, 

бе
лг

іл
ен

ге
н/

қо
лд

ан
ы

ст
ағ

ы
 М

Вт
Ж

ЭС
 ж

ы
лу

 қу
ат

ы
, 

бе
лг

іл
ен

ге
н/

қо
лд

ан
ы

ст
ағ

ы
 

Гк
ал

/с
ағ

Ту
рб

оа
гр

ег
ат

ты
ң 

ти
пі

Ту
рб

оа
гр

ег
ат

та
рд

ы
ң 

са
ны

Ту
рб

оа
гр

ег
ат

ты
ң 

ПƏ
К 

%
Ту

рб
оа

гр
ег

ат
ты

 
жы

лд
ы

қ п
ай

да
ла

ну
, 

жо
ба

лы
қ/

на
қт

ы
 с

ағ
Бе

лг
іл

ен
ге

н 
қу

ат
ты

 
па

йд
ал

ан
уд

ы
ң 

ти
ім

ді
лі

к 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
і,

Р 
на

қт
ы

 Р
 б

ел
г.

Эл
ек

тр
 э

не
рг

ия
сы

н 
өн

ді
ру

ге
 ж

ұм
са

ла
ты

н 
от

ы
нн

ы
ң 

үл
ес

тік
 

ш
ы

ғы
ны

 
г ш

.т.
/(к

Вт
 с

ағ
)

Ес
ке

рт
пе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8. 20__ жылы электр энергиясын тұтыну теңгерімі/Базалық жылы 
электр энергиясын тұтыну теңгерімі

МВт сағ (5-баған- пайыздармен).

Р/с 
№ Кіріс/шығыс баптары Жиынтық 

тұтыну

Оның ішінде 
нормативтік 

шығыстарды есеп-
ке алып есептік-

нормативтік 
тұтыну

Ескертпе

1 2 3 4 5 6
I Кіріс

1 Басқа тарап көзі (есептегіштер бой-
ынша),

2 Меншік энергия көздері
II Шығыс*

1

Топты қоса алғанда, технологиялық 
жабдықтар, (жəне т.б., мысалы, электр 
машиналар, электр жабдықтары, 
кептіргіштер), атап айтқанда, 
кəсіпорынның пайдаланылатын тоқ қуат 
жабдықтарын тізімдейді

2 Сорғылар
3 Желдету жабдығы
4 Көтеру-көлік жабдығы
5 Компрессорлар 
6 Пісіру жабдығы
7 Тоңазытқыш жабдық
8 Жарық беру

9 Өзгелер, оның ішінде тұрмыстық тех-
ника

Барлығы: өндірістік шығын
10 Қосалқы абоненттер
11 Пайдаланудағы шарасыз шығындар:

1) желілерде, жиынтық
2) трансформаторларда

12 Тиімді емес шығындар
Барлығы: жиынтық шығын

 * Электр энергиясын зауыт ішінде есепке алу болған кезде «Шығын» бабында 2-бағанда 
толтырылады.

9. Қазандықтың құрамы мен жұмысы туралы мəліметтер 
(бар болған кезде толтырылады)

Отын: негізгі - табиғи газ резервтік - ______________

Р/
с 

№

Қа
за

нд
ық

 а
гр

ег
ат

ын
ың

 
ти

пі

Па
йд

ал
ан

уғ
а 

бе
рі

лг
ен

 
жы

лы

Са
ны

Ө
ні

мд
іл

ік,
 ж

об
ал

ық
/н

ақ
ты

 
т/с

ағ
, Г

ка
л/

са
ғ

Қы
сы

м,
 н

ом
ин

ал
ды

/
на

қт
ыл

ы,
 М

Па

О
ты

н 
тү

рі

Со
ңғ

ы 
сы

на
қт

ар
ды

ң 
де

ре
кт

ер
і б

ой
ын

ш
а 

«т
аз

а 
са

лм
ағ

ын
ың

» 
ПƏ

К 
%

Па
сп

ор
т б

ой
ын

ш
а 

ПƏ
К 

%
Ж

ыл
у 

өн
ді

ру
ге

 о
ты

нн
ың

 
үл

ес
 ш

ығ
ыс

ы 
на

қт
ы/

қа
лы

пт
ы 

кг
 ш

.т.
/Г

ка
л

Ко
мм

ер
ци

ял
ық

 е
се

пк
е 

ал
у 

бо
йы

нш
а 

от
ын

ны
ң 

жы
лд

ық
 ш

ығ
ын

ы 
мы

ң 
т. 

ш
.т.

Құ
ра

лм
ен

 е
се

пк
е 

ал
у 

бо
й-

ын
ш

а 
жы

лу
ды

ң 
жы

лд
ық

 
өн

ді
рі

лу
і Г

ка
л

Ес
ке

рт
пе

1 2 3 4 5 6 6-1 7 8 9 10 11 12

10. Жылу энергиясын (бу, ыстық су) пайдаланатын технологиялық жабдықтың си-
паттамасы

Р/
с 

№

Аг
ре

га
тт

ы
 п

ай
да

ла
ну

ды
ң 

ма
қс

ат
ы

, б
ағ

ы
ты

Аг
ре

га
тт

ы
ң 

ат
ау

ы
, э

не
р-

ги
я 

та
сы

ма
лд

ау
ш

ы
ны

ң 
ен

гіз
іл

ге
н 

жы
лы

, т
ип

і, 
ма

рк
ас

ы
, т

үр
і

Аг
ре

га
тт

ы
ң 

өн
ді

рі
мд

іл
ігі

 
(п

ас
по

рт
ты

қ)
 ө

ні
м 

бо
йы

н-
ш

а.
../

са
ғ

Са
ны

Енгізудегі/
шығарудағы 

жұмыс 
параметрлері

Өн
ім

ні
ң 

бі
рл

ігі
не

 
ес

еп
те

ге
нд

ег
і ж

ы
лу

 
эн

ер
ги

яс
ы

ны
ң 

ме
нш

ікт
і 

ш
ы

ғы
ны

 Г
ка

л/
...

Па
сп

ор
т б

ой
ы

нш
а 

ПƏ
К 

%
Ко

нд
ен

са
тт

ы
 б

ұр
ғы

ш
та

р:
 

ти
пі

, с
ан

ы
Ж

ы
лу

ы
қш

ау
ла

ғы
ш

 
құ

ры
лғ

ы
ла

рд
ы

ңб
ол

уы
 

ко
нд

ен
са

тт
ы

ң 
те

мп
ер

ат
у-

ра
сы

 0
С

Ес
ке

рт
пе

 (к
он

де
нс

ат
ты

ң 
ла

ст
ан

у 
си

па
ты

)

Ж
ұм

ы
с 

қы
сы

мы
 М

Па

Ж
ұм

ы
с 

те
мп

е-
ра

ту
ра

сы
 0 С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11. 20__ жылы жылу энергиясын есептік-нормативтік тұтыну
Гкал/жыл

Р/с 
№

Объектінің атауы (цех, 
учаске жəне басқалар), 

жылу тасымалдағыш (бу, 
ыстық су)

Техноло-
гиялық 
жабдық

Орташа жылдық температураның, 
0С, жəне жылыту кезеңінің 

ұзақтығының, тəул. нақты мəндері 
кезінде

Ес
ке

рт
пе

Жылыту Ағынды 
желдету

Ыстық 
сумен 

қамтамасыз 
ету

1 2 3 4 5 6 7

1
Өндірістік үй-жайлар
1) 2) Барлығы: өндірістік үй-
жайлар бойынша

2
Жалпы өндірістік қызметтер 
жəне үй-жайлар 1) 2) 
Барлығы: жалпы өндірістік 
қызметтер бойынша

Барлығы
12. 20... жылы жылу энергиясын тұтыну теңгерімі

Гкал (8, 10-бағандары - пайызбен берілген)

Р/с 
№ Кіріс/шығыс баптары

Сипаттамалар, 
параметрлер

Ж
иы

нт
ы

қ т
ұт

ы
ну

Но
рм

ат
ив

тік
 

ш
ы

ғы
нд

ар
ды

 е
се

пк
е 

ал
а 

от
ы

ры
п,

 е
се

пт
ік-

но
рм

ат
ив

тік
 тұ

ты
ну

Ш
ы

ғы
нд

ар
: п

ай
да

ла
-

ну
да

 ш
ар

ас
ы

з/н
ақ

ты

Ко
нд

ен
са

тт
ы

 қа
йт

ар
у Ескертпе

Ж
ы

лу
 та

сы
ма

л-
да

уш
ы

Р 
қы

сы
м 

М
Па

Те
мп

е-
ра

ту
ра

 0 С
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Кіріс:
1 Меншік дерекөз
2 Басқа тараптың көзі
Жиыны, кіріс
II Шығыс

1

Технологиялық шығындар
1) оның ішінде будың, 
олардан байланыс (өткір) 
тəсілмен
2) ыстық су

2
Жылыту жəне желде-
ту, оның ішінде ауа 
калориферлері

3 Ыстық сумен жабдықтау          

4 Басқа тараптың 
тұтынушылары          

5 Жиынтық желілік шығындар 
(нормаланған)          

Жиыны: өндірістік шығын
6 Қосалқы абоненттер

7
Жылыту, желдету, ыстық 
сумен қамтамасыз ету 
жүйелеріндегі тиімді емес 
технологиялық шығындар

         

Жиыны: жиынтық шығын

__________  * Жылу тасымалдағыш болғанда «ыстық су» тік жəне кері судың темпера-
турасын көрсетеді.

13. Отын пайдаланатын агрегаттардың сипаттамасы 
(бар болған кезде толтырылады)

Р/
с 

№

Па
йд

ал
ан

уд
ы

ң 
та

ға
йы

нд
ал

уы
, б

ағ
ы

ты

Аг
ре

га
тт

ы
ң 

ат
ау

ы
, т

ип
і, 

ма
рк

ас
ы

, т
əн

 ө
лш

ем
і, 

па
йд

ал
ан

уғ
а 

бе
рі

лг
ен

 
жы

лы

Са
ны

Өн
ім

 б
ой

ы
нш

а 
аг

ре
га

тт
ы

ң 
өн

ім
ді

лі
гі 

(п
ас

по
рт

ты
қ)

 ..
./с

ағ

Өнімнің бірлігіне 
есептегендегі 

отынның меншікті 
шығыны кг ш.т./...

Ж
ы

лу
оқ

ш
ау

ла
ғы

ш
 

жа
бд

ы
кт

ы
ң 

ат
ау

ы
 ж

əн
е 

қы
сқ

аш
а 

си
па

тт
ам

ас
ы

, 
ке

те
тін

 га
зд

ар
ды

ң 
те

м-
пе

ра
ту

ра
сы

 0 С

Ес
ке

рт
пе

20... ж. 
ішінде 
нақты

Шығын 
нормативі

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. 20... жылы қазандық пеш отынын тұтыну теңгерімі
 (бар болған кезде толтырылады)

(мың ш.т.-пен тұтыну)

Р/с 
№

Кіріс/шығыс бап-
тары

Эн
ер

ги
ян

ы
 

жи
ы

нт
ы

қ п
ай

-
да

ла
ну

Оның ішінде

Па
йд

ал
ы

 
қо

лд
ан

у 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
і

Ес
ке

рт
пе

Нормативтік 
шығындар 
ескерілетін, 

есептік-
нормативтік 

тұтыну

Энергия 
шығындары: 
пайдалану-

да шарасыз/
нақты

1 2 3 4 5 6 7
I Кіріс

Жиыны: кіріс
II Шығыс

1

Технологиялық пайда-
лану, оның ішінде:
1) жылытпай пайдала-
ну (шикізат түрінде)
2) жылыту
3) кептіру
4) күйдіру (балқыту, 
күйдіру)

2

Жылу энергиясын 
өндіруге:
1) қазандықта
2) жекеменшік ЖЭС-
да (электр энергиясын 
қоса алғанда)

3
Өзгелері:
….
.....

Барлығы: жиынтық 
шығын

15. Көлік құралдарының мотор отындарын пайдалану сипаттамасы (бар болған 
кезде толтырылады)

Р/с 
№

Кө
лі

к қ
ұр

ал
ы

ны
ң 

ат
ау

ы
, (

ма
рк

а-
сы

), 
ти

пі
, ш

ы
ға

ры
лғ

ан
 ж

ы
лы

Кө
лі

к қ
ұр

ал
да

ры
ны

ң 
са

ны

Ж
үк

 кө
те

рг
іш

тіг
і, 

т, 
жо

ла
уш

ы
ла

р 
сы

йы
мд

ы
лы

ғы
, а

да
м

Па
йд

ал
ан

ы
лғ

ан
 о

ты
нн

ы
ң 

тү
рі

Па
сп

ор
тт

ағ
ы

 д
ер

ек
те

р 
бо

йы
нш

а 
от

ы
нн

ы
ң 

ме
нш

ікт
і ш

ы
ғы

ны
 л

/
км

; л
/(т

 км
)

Ағымдағы 
жылдың жылдық 

көрсеткіштері

Ж
ұм

са
лғ

ан
 о

ты
нн

ы
ң 

мө
лш

ер
і,л

От
ы

нн
ы

ң 
ш

ы
ғы

ны
н 

өл
ш

еу
 тə

сі
лі

От
ы

нн
ы

ң 
ме

нш
ікт

і ш
ы

ғы
ны

 л
/

(т
 км

)

Ал
ы

нғ
ан

 о
ты

нн
ы

ң 
мө

лш
ер

і, 
л

От
ы

нн
ы

ң 
ке

му
ле

рі
Ес

ке
рт

пе

Өту 
жолы, км

Жүк 
тасы-

малдау 
көлемі 

т км
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16. Мотор отындарын тұтыну теңгерімі (бар болған кезде толтырылады)

Р/с № Кіріс/шығыс баптары Жиынтық 
тұтыну л

Есептік 
нормативтік 

тұтыну л

Кемулер, л

На
қт

ы
 м

ен
ш

ікт
і 

ш
ы

ғы
н 

л/
(т

 км
)

Ес
ке

рт
пе

шара-
сыз нақты

1 2 3 4 5 6 7 8
I Кіріс
1 Бензин
2 Дизель отыны
3 Басқа (отын түрі)
Жиыны: кіріс
II Шығыс
1 Жүктерді тасымалдау
1.1 Бензин
1.2 Дизель отыны
1.3 Басқа (отын түрі)
2 Адамдарды тасымалдау
2.1 Бензин
2.2 Дизель отыны
2.3 Басқа (отын түрі)
3 Энергияны өндіруге
3.1 Бензин
3.2 Дизель отыны
3.3 Басқа (отын түрі)
4 Басқалар (арнаулы тех-

ника)
4.1 Бензин
4.2 Дизель отыны
4.3 Басқа (отын түрі)
5 Өзгелері
5.1 Бензин
5.2 Дизель отыны
5.3 Басқа (отын түрі)
Барлығы: шығыс

Барлығы: Бензин
Барлығы: Дизель отыны
Барлығы: Басқа (отын түрі)

17. Қайталама энергия ресурстарын, балама(жергілікті) отындарды жəне 
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану туралы мəліметтер (бар болған кезде 

толтырылады)
Р/с 
№ Сипаттама атауы Өлшем 

бірлігі
Сипаттаманың 

мəні Ескертпе
1 2 3 4 5

1

Қайталама (жылу) ЕЭР
1) ЕЭР сипаттамасы
Фазалық жай-күйі
Шығыс м3/сағ
Қысым МПа
Температура 0С   
Ластағыштардың сипаттамалары, 
олардың концентрациясы %

2) ЕЭР жылдық шығуы Гкал
3) Жылдық нақты пайдалану Гкал

2

Балама(жергілікті) жəне жаңартылатын 
ОЭР түрлері
1) Атауы (түрі)
2) Негізгі сипаттамалары
Жылу өндіру жарамдылығы ккал/кг
Энергия қондырғысының жылдық өндіруі сағ

3) Энергиялық қондырғының қуаты Гкал/сағ, 
кВт

4) Энергиялық қондырғының ПІК %

5) Энергияның жылдық нақты шығуы Гкал, МВт 
сағ

18. Шығарылатын өнімге ОЭР үлестік шығыны

Р/с 
№

Энергия 
тасымалдаушылардың 

түрлері жəне өнімнің 
(жұмыстың) атауы

Өлшем 
бірлігі

Ба
за

лы
қ ж

ы
л:

 ж
ал

пы
 

за
уы

тт
ағ

ы
/ц

ех
та

ғы
 н

ақ
ты

 
үл

ес
тік

 ш
ы

ғы
сы

Зерттеу ... жылы өндіру көлемі 
кезінде энергияны үнемдеу 

бағдарламасын есепке ала оты-
рып, өнімнің түрлері бойынша 

энергия тасымалдаушылардың 
есептік үлестік шығындары 

(нормативтері)

Ес
ке

рт
пе

Ағ
ы

мд
ағ

ы
 

жы
л

2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Қазандық пеш отыны:

1) өнімге
кг ш.т./
өлш. 
бірл.

—

2) жылу энергиясын 
өндіруге

кг ш.т./
Гкал —       

3) электр энергиясы 
мен жылу энергиясын 
өндіруге

г ш.т./
(кВт сағ), 
кг ш.т./
Гкал

—

2 Жылу энергиясы:
Гкал/
өлш. 
бірл.

—       

1) өнімге

3

Электр энергиясы:
кВт сағ/

өлш. 
бірл.

       

1) өнімге
2) сығылған ауа 
өндірісіне

кВт сағ/
(кН м3) —       

3) суық өндірісіне кВт сағ/
Гкал —

4

Мотор отыны:
1) бензин л/км,
2) керосин л/(т км)
3) дизель отыны

19. Энергия үнемдеу іс-шараларының тізбесі

Р/с 
№

Іс-шаралардың атауы, энер-
гия ресурсының түрі

Ш
ы

ғы
ст

ар
 м

ы
ң 

те
ңг

е Отын-
энергетикалық 
ресурстардың 

жылдық үнемдеу

Енгізудің 
келісілген 

мерзімі Өт
ел

у 
ме

рз
ім

і

Ес
ке

рт
пе

за
тт

ай
 

тү
рі

нд
е

Ақ
ш

ал
ай

 
тү

рі
нд

е,
 

мы
ң 

те
ңг

е 
(т

ар
иф

 б
ой

-
ы

нш
а)

то
қс

ан
, 

жы
л

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Үнемдеу бойынша іс-шаралар:
1) қазандық пеш отынының, 
мың ш.т.
2) жылу энергиясы, Гкал
3) электр энергиясы, МВт сағ
4) сығылған ауа, кН м3 жəне 
басқа материалдық ресурстар
5) мотор отыны:
6) бензин
7) керосин
8) дизель отыны

2

Үнемдеу, барлығы:
мың ш.т.
Гкал
МВт сағ
л, т
оның ішінде енгізуге 
қабылданған іс-шаралар бой-
ынша:
мың ш.т.
Гкал
МВт сағ
л, т

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 2-қосымша

Энергия аудитін жүргізу қағидаларына 2-қосымша

Нысан

Үйлер, құрылыстар, ғимараттар үшін есептік ақпарат
1. Есептік шарттар

Р/с 
№ Есептiк параметрлердiң атауы Параметрдің 

белгіленуі
Өлшем 
бірлігі

Есептік 
мəні

1 2 3 4 5
1 Жылу қорғауды жобалау үшiн сыртқы ауаның 

есептiк температурасы tH
0C

2 Жылыту кезеңіндегі сыртқы ауаның орташа 
температурасы tom

0C

3 Жылыту кезеңіндегі ұзақтығы zom тəулік/жыл

4 Жылыту кезеңінің градус - тəулігі ЖКГТ
0C тəулік/

жыл

5 Жылу қорғауды жобалау үшiн iшкi ауаның 
есептiк температурасы tв

0C

6 Шатырдың астының есептiк температурасы tчерд
0C

7 Техникалық жертөленiң есептiк темпера-
турасы tподп

0C

2. Геометриялық көрсеткіштер

Р/с 
№ Көрсеткіш

Белгі жəне 
өлшем 
бірлігі

Нормативтік 
мəні

Жобалық 
есептік 

мəні
Нақты 
мəні

1 2 3 4 5 6
1 Ғимарат қабаттары алаңдарының 

қосындысы Aom, м2    

2 Тұрғын үйлердiң ауданы Aж, м2

3 Есептiк алаң (қоғамдық ғимараттар) Aр, м2

4 Жылытылатын көлем Vоm, м3

5 Ғимарат қасбетінің шынылану 
коэффициенті f

6 Ғимараттың тығыздық көрсеткiшi Kкомп

7

Сыртқы ғимаратты қоршайтын 
құрастырылымдардың жалпы ауданы, 
оның iшiнде:
1) қасбеттер Aн

сум, м2

2) қабырғалар (құрастырылымдардың 
типі бойынша бөлек) Aфас

3) терезелер жəне балкон есiктерi Aст
4) зерəйнектер Aок.1
5) шамдар Aок.2
6) баспалдақты – лифт түйiндерiнiң 
терезелерi Aок.3

7) сыртқы өткелдердiң балкон есiктерi Aок.4
8) кiретiн есiктер жəне қақпалар 
(бөлек) Aдв

9) қаптамалар (үйлестірілген) Aесік
10) шатырасты аражабындары Aқапт
11) «жылы» шатырастының 
аражабындары(балама) Aша

12) техникалық жасырын немесе 
жылытылмайтын (баламалы) жер 
төлелердiң үстiндегі аражабындар

Aша.m    

13) жүрiп өтулер үстiндегі немесе 
эркерлердiң астындағы аражабындар Aжерт1    

14) топырақтағы жердегі жəне 
едендегі
қабырғалар (бөлек)

Aжерт2    

3. Жылу техникалық көрсеткіштер
Р/с 
№

Көрсеткіш Белгіленуі 
жəне 

өлшем 
бірлігі

Көрсеткіштің 
нормалана-

тын мəні

Есептік 
жобалық 

мəні

Нақты 
мəні

1 2 3 4 5 6
1 Сыртқы қоршаулардың жылу 

беруге берілген кедергiсі, 
оның iшiнде:

 м2·0С/Вт

1) қабырғалар 
(құрастырылымдарының типі 
бойынша бөлек)

   

2) терезелер жəне балкон 
есіктері

   

3) зерəйнектер    

4) шамдар    

5) баспалдақты лифт 
түйiндерiнiң терезелерi

   

6) сыртқы өткелдердiң бал-
кон есiктерi

   

7) кiретiн есiк жəне шығыр 
(бөлек)

   

8) қаптамалар (үйлестірілген)    

9) шатырасты аражабындар    

10) «жылы» шатыастының 
аражабындары (балама)

   

11) техникалық жасырын 
немесе жылытылмайтын 
(баламалы) жер төлелердiң 
үстiндегі аражабындары

   

12) жүрiп өтулердің үстіндегі 
немесе эркерлердiң 
астыңдағы аражабындары

   

13) жердегі қабырғалардың 
жəне топырақтағы еденнің 
(бөлек)

   

4. Қосалқы көрсеткіштер

Р/с 
№ Көрсеткіш Көрсеткіш белгісі жəне 

өлшем бірлігі
Көрсеткіштің 
нормалана-

тын мəні

Есептік 
жобалық 

мəні
1 2 3 4 5
1 Ғимаратқа жылу берудің 

ортақ коэффициенті Kжалпы, Вт/(м2•0C)

2
Ауа алмасуды меншiктi нор-
масы кезінде жылыту кезеңі 
ішінде ғимараттың орташа 
ауа алмасу еселiгi

nв, ч-1   

3 Ғимараттағы меншiктi 
тұрмыстық жылу шығарулар qтұр,Вт/м2

4
Жобаланатын ғимарат үшiн 
жылу энергиясының тарифтiк 
бағасы

Сжылу, теңге/кВт сағ

5
Құрылыс ауданындағы 
жылытқышжабдықтың жəне 
жылу желiсiне қосудың 
меншiктi бағасы

Соm, теңге/(кВт сағ/жыл)

6
Энергетикалық бiрлiктi 
үнемдеуден түсетін үлестік 
пайда

Ωпайда, теңге/(кВт сағ/жыл)

5. Үлестік сипаттамалары

Р/с 
№ Көрсеткіш

Көрсеткіштің 
белгіленуі 

жəне өлшем 
бірлігі

Көрсеткіштің 
нормалана-

тын мəні

Көрсеткіштің 
есептік 

жобалық 
мəні

1 2 3 4 5

1 Ғимараттың жылу қорғайтын үлестік 
сипаттамасы kоб, Вт/(м3 0С)

2 Ғимараттың үлестік желдету си-
паттамасы kвент, Вт/(м3 0С)

3 Ғимараттың тұрмыстық жылу 
шығаруының үлестік сипаттамасы kбыт, Вт/(м3 0С)

4 Ғимаратқа күн радиациясынан жылу 
берілуінің үлестік сипаттамасы kрад, Вт/(м3 0С)

6. Коэффициенттері

Р/с 
№ Көрсеткіш

Көрсеткіштің 
белгіленуі жəне 
өлшем бірлігі

Көрсеткіштің 
нормаланатын 

мəні
1 2 3 4

1 Жылытуды автореттеу тиімділігінің 
коэффициенті ξ  

2
Жылытуды пəтер сайын есепке алу болған 
жағдайда жылуэнергиясының тұрғын үй 
ғимараттарының жылуды тұтынуының 
төмендеуін есепке алу коэффициенті

ξ  

3 Рекуператордың тиімділік коэффициенті kэф

4
Жылу түсуді пайдаланудың жылу 
кемулерінен олардың асуы кезінде 
ескерілетін коэффициент

υ

5 Жылыту жүйесінің қосымша жылу кемулерін 
есепке алу коэффициенті βh  

7. Энергия тиiмдiлiгінiң кешендi көрсеткiштерi

Р/с 
№ Көрсеткіш Көрсеткіш белгісі жəне 

өлшем бірлігі
Көрсеткіштің 

нормативтік мəні
1 2 3 4

1

Жылыту кезеңі ішіндегі 
ғимараттың жылытылуына жəне 
желдетілуіне жылу энергиясы 
шығындарының есептік үлестік 
сипаттамасы

, Вт/(м3·0С) 

[Вт/(м2·0С)]

2

Жылыту мерзіміне ғимараттың 
жылытуына жəне желдетілуіне 
жылу энергиясы шығындарының 
мөлшерленген үлестік сипат-
тамасы

, Вт/(м3·0С) 

[Вт/(м2·0С)]

3 Энергетикалық тиімділігінің класы

4
Ғимараттың жобасы жылу 
қорғауы бойынша нормативтік 
талапқа сəйкес келеме ме

8. Ғимараттың энергия тиімділігі сыныбының көрсеткіші

Ғимараттың энергия тиімділігі сыныбы
ТАПСЫРЫС БЕРУШІ
ОБЪЕКТІ
ОБЪЕКТІНІҢ МЕКЕНЖАЙЫ
САЛЫНҒАН ЖЫЛЫ
ТИПІ, ҚАБАТТЫЛЫҒЫ
ЖАЛПЫ АУДАНЫ, м2
ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АУДАНЫ, м2

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ СЫНЫПТАРЫ БЕРІЛГЕН ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ 
СЫНЫБЫ

Өте жоғары А++
А+
А
Жоғары В+
В
Қалыпты С+
С
С-
ТөмендетілгенD
Төмен E
Объектінің нормативтік жылу тұтынуы*, Гкал
Объектінің нақты жылу тұтынуы, Гкал
* ҚР СН 2.04-04-2011 сəйкес, ғимараттың 
аталған типі үшін белгіленген жылуды тұтыну 
жөніндегі нормативтік талаптар

9. Ғимараттың энергетикалық жүктемелерi
Р/с 
№ Көрсеткіш Белгі Өлшем бірлігі Мөлшері
1 2 3 4 5

1
Жылыту кезеңі ішіндегі ғимаратты 
жылытуға жəне желдетуге 
жұмсалған жылу энергиясының 
үлестік шығыны

q кВт сағ/(м3жыл) кВт 
сағ/(м2жыл)

2
Жылыту кезеңі ішіндегі ғимаратты 
жылытуға жəне желдетуге 
жұмсалған жылу энергиясының 
шығыны

кВт сағ/(жыл)

3 Жылыту кезеңі ішіндегі 
ғимараттың жалпы жылу кемулері кВт сағ/(жыл)

(Соңы 26-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 3-қосымша

Энергия аудитін жүргізу қағидаларына 3-қосымша

Нысан

Үйлер, құрылыстар, ғимараттары бар өнеркəсіптік кəсіпорындар үшін есептік ақпарат

Жылыту маусымының ұзақтығы, z__________тəулік;
Базалық жылдың жылыту кезеңіндегі сыртқы ауаның орташа температурасы, tн.ср. _____°С

№ 
р/с
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Жалпы сипаттамасы

Үлестік 
жылыту 
сипатта-
масы, Вт/

м3°С

Жылу энергиясын 
тұтыну есебі жүйесінің 

деректеріне сəйкес жылу 
энергиясының жылдық 
жиынтық шығыны, Гкал/
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Жылу 
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кедергілер, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
2

__________
Ескертпе:
1 – Қоршаған конструкциялар материаларындың қалыңдығынан жəне оның жылу 

өткізгіштігінен айқындалады.
2 – Нақты үлестік сипаттама мына формулаға сəйкес айқындалады: 

; 
14-бағанның мəні болмаған кезде, есепті үлестік сипаттама Ермолаев формуласы бой-

ынша анықталады:

;

 – инфильтрация коэффициенті, деректер болмаған кезде, 0,08-ге тең алынады.
 – əйнектелуді ескеретін коэффициент (əйнектелу аумағының қоршаған конструкциялар 

қасбет аумағына қатынасы).
3 – Үлестік жылу сипаттамасының нормативті шамасы тиісті НҚҚ сəйкес анықталады.
4 – Мына формула бойынша анықталады:

.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 4-қосымша

Энергия аудитін жүргізу қағидаларына 4-қосымша

Жүгінген тұлғаның (тапсырыс берушінің) энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін 
арттыру саласындағы қызметінің жалпы бағалануы

№ 
п/п Бағалау өлшемшарттары

Қазіргі 
жағдайдың си-

паттамасы

Іс-əрекетті бағалау, 
(өте жақсы/жақсы, 
қанағаттанарлық, 

жоқ)
1. ISO 50001 – 2012 халықаралық стандарты 

бойынша энергия менеджменті жүйесін енгізу 
.

2. Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін 
арттыру саласындағы бекітілген іс-
шаралар жоспарының немесе энергия 
аудитін жүргізгенге дейін ерікті негізінде 
кəсіпорынмен əзірленген энергия үнемдеу 
бағдарламасының бар болуы

3. Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін 
арттыру саласындағы жоспарының орында-
луын бағалау

4. энергетикалық ресурстарды есепке алу жəне 
бақылау аспаптарымен жарақтандырылуы, 
энергия тұтынуды есепке алу 
автоматтандырылған жүйесінің бар болуы 

5. Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін 
арттыру саласындағы іс-шараларды іске асы-
ру мəселелері бойынша материалдық жəне 
материалдық емес көтермелеудің жүйесінің 
жəне бар болуы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 
қарашадағы № 1139 бұйрығымен бекітілген

Энергия тиімділігі картасын қалыптастыру жəне жүргізу, энергия тиімділігі карта-
сына жобаларды іріктеу жəне енгізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Энергия тиімділігі картасын қалыптастыру жəне жүргізу, энергия тиімділігі карта-

сына жобаларды іріктеу жəне енгізу қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) «Энергия үнемдеу 
жəне энергия тиімділігін арттыру туралы» 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі - Заң) 5-бабының 17-2) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне энергия 
тиімділігі картасын қалыптастыру жəне жүргізу, энергия тиімділігі картасына жобаларды іріктеу 
жəне енгізу тəртібін анықтайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:
1) орындаушы – энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыруға бағытталған іс-

шаралар кешенін орындайтын заңды тұлға;
2) өтініш беруші – энергия тиімділігі картасына енгізу үшін жоба ұсынған жеке немесе 

заңды тұлға;
3) сараптама – Өтініш беруші ұсынған құжаттарды энергия үнемдеу жəне энергия 

тиімділігін арттыру саласындағы белгіленген өлшемшарттарға сəйкестігі мəніне бағалау 
жəне талдау процесі;

4) энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы жоба (бұдан əрі - жоба) 
– энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыруға бағытталған, белгілі бір уақыт кезеңі 
ішінде іске асырылатын іс-шаралар кешені.

2-тарау. Энергия тиімділігі картасын қалыптастыру
 жəне жүргізу тəртібі

3. Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық даму институ-
ты (бұдан əрі – ЭЭҰДИ) энергия тиімділігі картасын қалыптастырады жəне жүргізеді, энергия 
тиімділігі картасына жобаларды іріктеу жəне енгізуді жүзеге асырады.

4. Энергия тиімділігі картасы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
қалыптастырылады жəне жүргізіледі.

5. Энергия тиімділігі картасына жобаларды қарау, іріктеу жəне енгізуді ЭЭҰДИ тұрақты 
негізде жүзеге асырады.

6. ЭЭҰДИ энергия тиімділігі картасын қалыптастыру жəне жүргізу үшін қажетті ақпаратты 
Мемлекеттік энергетикалық тізілім (бұдан əрі – МЭТ) субъектілерінен жəне өзге де заңды 
тұлғалардан сұратады жəне алады.

7. Энергия тиімділігі картасын ЭЭҰДИ-дың интернет-ресурсына орналастырады.
3-тарау. Энергия тиімділігі картасына жобаларды қарау, 

іріктеу жəне енгізу тəртібі
8. ЭЭҰДИ МЭТ қалыптастыру жəне жүргізу бойынша ақпараттың жəне өзге де ақпараттың 

талдауы негізінде МЭТ субъектілеріне жəне өзге де заңды тұлғаларға жобаларды энергия 
тиімділігі картасына енгізу үшін құжаттар тапсыруды ұсынады.

9. Өтініш беруші жобаны энергия тиімділігі картасына енгізу үшін ЭЭҰДИ-ға электрондық 
жəне қағаз тасығышта мынадай құжаттарды ұсынады:

1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес өтініш;
2) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес ұйым басшысы, не оны алмастыратын адам 

бекіткен жобаның паспорты;
3) жобаның қаржыландырылуын пысықтауды растайтын құжаттардың көшірмелері (ниет-

тер туралы меморандумдар жəне келісімдер жəне (немесе) жобаны қаржыландыру туралы 
шешім) (бар болған жағдайда);

4) энергия аудиті қорытындысының көшірмесі (бар болған жағдайда);
5) ұйымның басшысы не оны ауыстыратын адам бекіткен, энергия үнемдеу бойынша іс-

шаралар жоспарының көшірмесі (бар болған жағдайда);
6) ұсынылған іс-шараларға (техника-экономикалық негіздеме, қаржы-экономикалық 

негіздеме, коммерциялық ұсыныстар) талап етілетін инвестициялар мен үнемдеу есебінің 
дұрыстығын растайтын құжаттардың көшірмелері (бар болған жағдайда).

10. ЭЭҰДИ ұсынылған құжаттарды, олар түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
ақпараттың толықтығына жəне растығына қарайды.

Ақпараттың толық еместігі жəне (немесе) дұрыс еместігі фактісі белгіленген жағдайда, 
ЭЭҰДИ көрсетілген мерзімдерде Өтініш берушінің құжаттарын қайтару себебін көрсете оты-
рып, қайтарады.

Өтініш беруші ЭЭҰДИ-дан құжаттарды алған күннен кейін, қайтару себептерін жояды жəне 
ЭЭҰДИ-ға қайта енгізеді.

11. Құжаттар белгіленген талаптарға сəйкес келген жағдайда, жоба осы Қағидаларға 
4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жүргізілетін, энергия тиімділігі картасына жобаларды 
енгізуге арналған Тіркеу журналында тіркеледі.

12. ЭЭҰДИ жобаны тіркеу журналына тіркеген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде 
инновациялылық, ауқымдылық жəне құзыреттілік өлшемшарттарына сəйкестігіне мəніне са-
раптама жүргізеді.

13. Сараптама мынадай құрылым бойынша жүзеге асырылады:
1) табиғи жəне ақшалай мəндегі энергия үнемдеу əсері;
2) жобаның инновациялық құрамдас бөлігі;
3) орнын толтыру мерзімі;
4) іс-шаралардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қазақстан 

Республикасының ұлттық стандарттарына, Қазақстан Республикасының құрылыс норма-
лары мен қағидаларына, Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларына сəйкес болу 
қажеттілігін қарау;

5) жоба бойынша жалпы тұжырымдар мен ұсынымдар.
ЭЭҰДИ-дің бірінші басшысы не оны алмастыратын адам қол қойған сараптама 

қорытындысы сараптама нəтижесі болып табылады.
14. Сараптама қорытындысы екі данада ресімделеді жəне оны өткізу сəтінен бастап 2 

(екі) жұмыс күні ішінде бір данасы Өтініш берушіге жіберіледі, бір данасы ЭЭҰДИ-де қалады.
15. Сараптама нəтижесі бойынша, ЭЭҰДИ ұсынылған жобалар бойынша энергия тиімділігі 

картасына енгізу үшін мына шешімдердің бірін қабылдайды:
1) қаржыландыру көзі болған кезде жоба энергия тиімділігі картасына енгізіледі;
2) қаржыландыру көзі болмаған кезде отандық жəне халықаралық инвесторларды, қаржы 

институттарын, энергия сервистік компанияларды жəне өзге де ұйымдарды іздеу арқылы ин-
вестиция тарту мəселесі пысықталады. 

Энергия тиімділігі картасын қалыптастыру жəне жүргізу, энергия тиімділігі карта-
сына жобаларды іріктеу жəне енгізу қағидаларына 1-қосымша

Энергия тиімділігі картасы
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1.  1.      
  2.      
 Жобаның жалпы құны       
2.  1.      
  2.      
 Жобаның жалпы құны       

Энергия тиімділігі картасын қалыптастыру жəне жүргізу, энергия тиімділігі карта-
сына жобаларды іріктеу жəне енгізу қағидаларына 2-қосымша

____________________________________ 
(облыс, қала)  

____________________________________
 (Тегі, аты, əкесінің аты) 

Өтініш

Қазақстанның энергия тиімділігі картасына енгізу үшін 
___________________________________________________________________  
  (ұйымның атауы) 
___________________________________________________________________  
  (жобаның атауы) 

жоба байынша өтінішімді тіркеуіңізді өтінемін:    
Өтінішке мынадай құжаттарды ұсынамын:

1)___________________________________________________________________ 
2)___________________________________________________________________ 
3)___________________________________________________________________ 
4)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________ ______________ 
Ұйымның бірінші басшысы:              Қолы      
              20__ жылғы «___»________ 
                  Мөрдің орны

Энергия тиімділігі картасын қалыптастыру жəне жүргізу, энергия тиімділігі карта-
сына жобаларды іріктеу жəне енгізу қағидаларына 3-қосымша

«Бекітемін» 
_________________________________ 

(Тегі, аты, əкесінің аты) 
20__ жылғы «___» __________ 

Жоба паспорты
 
 Жобаның өтініш берушісі туралы мəлімет

Өтініш берушінің толық атауы  
Заңды мекенжайы  
Тұрғылықты мекенжайы  
Телефон/факс/e-mail  
Бизнес-сəйкестендiру нөмiрi/Жеке сəйкестендiру нөмiрі  
Заңды тұлғаның тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куəлік нөмірі жəне күні немесе 
мемлекеттік тіркелуі туралы (қайта тіркелуі) туралы анықтама (бар болғанда)  

Экономикалық қызмет түрлерiнің жалпы жіктегіші (бар болғанда) 

 Жоба мақсаты:
 Жобаға енгізілген іс-шаралар тізімі

№ Іс-шара

Инвестициялар 
көлемі, 

жоспарланған 
шығындар, 
мың теңге

Заттай түрде 
энергетикалық 
ресурстардың 

жылдық 
үнемделуі

Құн түрінде 
энергия 

ресурстарының 
жылдық 

үнемделуі мың 
теңге (тариф бой-

ынша)

Орнын 
толтыру 
мерзімі Ес

ке
рт

пе

Өлшем 
бірілігі

Мəні

1.       
2.       
3.       

БАРЛЫҒЫ:       
Жобаны іске асыру орны:
Жобаны дайындау жəне іске асырудың ағымдағы жағдайы:
Жобаның болжамды қаржыландыру құрылымы

Меншікті қаражат мың теңге  
Бюджет қаражаты мың теңге  
Талат етілетін қосымша қаражаттар мың теңге  

Энергия тиімділігі картасын қалыптастыру жəне жүргізу, энергиятиімділігі 
картасына жобаларды іріктеу жəне енгізу қағидаларына 4-қосымша

Энергия тиімділігі картасына жобаларды енгізуге арналған тіркеу журналы

№ ЭЭҰДИ жобаны 
қабылдау күні Тіркеу күні Өтініш берушінің 

атауы Жобаның атауы
1    
2    
3    
4    

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15718 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 20 шілде             №487            Астана қаласы 

«Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды және 
пошта жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 

даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі №545 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне почта жөнелтілімдерін 

тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 545 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13714 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2016 жылғы 23 тамызда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларында:
4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) вагондарды беру-алып кету – маневрлік локомотивпен вагондардың:
станциялық жолдардан – тиеу, түсіру (жүктен босату) орындарына, кірме жолдарға;
кірме жолдарда – контрагенттің қабылдау-тапсыру (беру-шығару) жолдары мен тиеу, түсіру 

(жүктен босату) орындары арасында орнын ауыстыру;»;
85-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Жүк тиеуді жəне тасымалдау құжаттарын ресімдеуді аяқтағаннан кейін, жүк жөнелтуші 

вагондарды беру-алып кету шартымен белгіленген қабылдау-тапсыру жолдарында 
қабылдаушы-тапсырушының осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес ГУ-45 нысанды 
жаднамасына жəне (немесе) осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес ГУ-46 нысанды вагонды 
беру-алып кету тізімдемесіне қол қою арқылы қабылдау-тапсыру операцияларын жүргізу 
жолымен вагонды немесе контейнерді тасымалдаушыға береді.»;

96-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Жүк түсіру жəне тиеу орындарында жəне кірме жолдарда тасымалдаушы өкілінің 

қатысуынсыз жүк алушының немесе ол уəкілеттік берген тұлғаның құралдарымен жүктерді 
түсіру кезінде, жүк алушының немесе ол уəкілеттік берген тұлғаның қабылдап-тапсырушының 
жаднамасындағы немесе вагондарды беру-алып кету тізімдемесіндегі «Вагонды қабылдадым» 
бағанындағы қолы жүкті нақты берудің растамасы болып табылады.»;

253-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«253. Ұлттық темір жол компаниясы филиалдарының кəсіпорындарымен жəне 

өкілдіктерімен вагондарды беруге-алып кетуге шарттар жасалмайды. Вагондарды беру-
алып кету тəртібі, олардың кірме жолда болуының технологиялық мерзімі жəне басқа барлық 
шарттар Инфрақұрылымның ұлттық операторының бұйрығымен белгіленеді. Бұйрық бес жыл 
мерзімге шығарылады.»;

254-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«254. Жүк тиеу жəне түсіруді орындауға арналған станция жолдарына вагондарды беру-

алып кету тəртібі, вагондардың бұл жолдарда технологиялық болу уақыты жəне басқа барлық 
шарттар Инфрақұрылымның ұлттық операторының бұйрығымен белгіленеді.»;

267-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) вагондарды кірме жолға беру-алып кету тəртібі;»;
268-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«268. Вагондарды кірме жолда ғы тиеу жəне түсіру пункттеріне немесе кірме жолдың 

аумағындағы қабылдау-тапсыру жолдарына (шығарып қоятын) тасымалдаушының 
локомотивімен бергені жəне вагондарды əкеткені үшін вагондарды бергені-алып кеткені үшін 
алымдар алынады.

Вагондарды бергені-алып кеткені үшін алымдар алынатын қашықтық вагондарды беру-
алып кету шартында көрсетіледі.

Вагондарды беру-алып кету қашықтығы темір жол вокзалының осінен кірме жолдың схемасы 
немесе паспорттық деректері, станцияның техникалық-басқару актісі (ТБА) немесе станцияның 
схемасы бойынша, ал олар болмағанда нақты өлшеу арқылы анықталады.

Кірме жолға тасымалдаушының, Ұлттық инфрақұрылым операторының локомотивімен 
қызмет көрсеткен кезде вагондарды беру-алып кету қашықтығы темір жол вокзалының 
осінен бастап кірме жолдардағы екі жақ шеттегі жүктерді тиеу, түсіру (босату) пункттеріне 
дейін анықталады.

Кірме жолда вагондарды беру-алып кетудің бірнеше пункттері болған жағдайда, вагондарды 
беру-алып кету қашықтығы əрбір пункт бойынша қашықтыққа жəне вагондар санына 
байланысты орташа өлшенген қашықтық ретінде анықталады.

Кірме жолға тармақ иесінің локомотивімен қызмет көрсеткен жағдайда, осы жолдардың 
ұзындығын қоса алғанда, вагондарды қабылдау-тапсыру (шығарып қоятын) жолдарға беру-
алып кету қашықтығы жолаушылар ғимаратының (теміржол вокзалының) осінен екі шетке 
дейін арқылы анықталады.

Жолаушылар ғимараты (теміржол вокзалы) болмаған жағдайда, вагондарды беру-алып кету 
қашықтығы станция бойынша кезекші ғимаратының осінен бастап анықталады.»;

270-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«270. Вагондарды кірме жолдарға беру-алып кету хабарламалар бойынша, кесте бойынша, 

кірме жолда тұру уақыты интервалдары кезінде есептеледі:
1) хабарламалар бойынша – хабарламада көрсетілген мерзімнен ерте емес;
2) кесте бойынша – кестеде көзделген мерзімнен ерте емес;
3) интервалдар бойынша – алдыңғы беруден кейінгі уақыт өткеннен ерте емес.;
271-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
271. Кірме жолы жоқ жүк жөнелтушіге (жүк алушыға) вагондарды тармақ иесінің кірме 

жолына беру оның келісімімен жүргізіледі. Мұндай келісім тармақ иесінің жүк жөнелтушімен 
(жүк алушымен) жазабаша келісімімен ресімделуі тиіс. Келісімде жүк операциялары үшін 
қолданылатын нормалар жəне кірме жолда вагондардың бос тұрғаны үшін кім - тармақ иесі 
немесе жүк жөнелтуші (жүк алушы) жауапты болатыны көрсетіледі жəне вагондарды бергені 
жəне əкеткені үшін алымды төлейді. Тасымалдаушы келісімнің шарттарымен келіскен 
жағдайда оған қол қояды жəне вагондарды кірме жолға беруге рұқсат береді. Келісім станция 
істерінде қалады. Жүк жөнелтушіге (жүк алушыға) ресімделген вагондарды беру-алып кету 
тізімдемелерінде келісімге сілтеме жасалады.»;

285-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«285. Вагондарды қосарланған операцияларға беру, шарт бойынша вагондарды беру-алып 

кету қосарланған операциялар үшін (түсіру жəне тиеу) жеке мерзім, яғни уақыты өткеннен 
кейін жүгі түсірілетін вагондар жүк тиеуге алынатын уақыт белгіленген кезде, осы Қағидаларға 
11-қосымшаға сəйкес ГУ-46 нысанындағы вагондарды беру-алып кету тізімдемесінде «Ескерту» 
бағанында жүгі түсірілген жəне жүк тиелген вагондардың қарсысына «Қосарланған операция» 
белгісі қойылады. Егер қосарланған операцияға мерзім белгіленбесе, онда екі дербес 
операция кезіндегідей жазу жазылады. Бұл ретте «Ескерту» бағанында тиісінше «Жүк тиеуге 
қалдырылды» немесе «Жүгі түсіріліп болған» белгілері қойылады.»;

376-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) кірме жолды пайдалануға немесе жүк алушының, жүк жөнелтушінің жауапкершілігі 

есепке алынып, кірме жолды пайдалануға немесе вагондарды беру-алып кету арналған 
шартта белгіленген тағайындалу станциялары бойынша вагондарды топтап (бір жүк алушының 
адресіне жіберілетін топтағы вагондардың барынша мол саны оның түсіру (босату) пунктінің 
түсіру қабілеттілігіне сəйкес келеді) іріктеу арқылы бір тиеу (босату) учаскесінің станцияларына 
арналған маршруттарға;»;

521-тармақтын он тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«жүк жөнелтушінің, жүк алушының, өзге ұйымдардың вагонның бұзылғаны туралы актіге, 

контейнердің зақымданғаны туралы актіге, қабылдап тапсырушының жаднамасына, вагондарды 
беру-алып кету тізімдемесіне, тасымалдау өтінімінің (жоспарының) орындалуын есепке алу 
карточкасына жəне теміржол көлігінің жұмыс технологиясында көзделген басқа құжаттарға 
қол қоюдан бас тарту немесе жалтаруы. Бұл жағдайларда қол қою көзделген орында нөмірі 
жəне жасалу күні көрсетіле отырып, жалпы нысандағы актінің жасалғаны туралы белгі 
қойылады, оған станциядағы тасымалдаушының өкілі қол қояды жəне станцияның жолдық 
мөртабанымен расталады.»;

523-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Жүк жөнелтушінің, жүк алушының, өзге ұйымдардың вагонның бұзылғаны туралы актіге, 

контейнердің зақымданғаны туралы актіге, қабылдап тапсырушының жаднамасына, вагондарды 
беру-алып кету ведомосына, тасымалдау жоспарының орындалуын есепке алу карточкасына 
қол қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, жалпы нысандағы акт қол қойылмаған, 
көрсетілген, екі жақты құжаттардың екінші данасымен бірге жүк жөнелтушінің, жүк алушының, 
басқа да ұйымның мекенжайына тапсырыстық хатпен жіберіледі.».

Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларына 10, 11, 23, 25-қосымшалар осы 
бұйрыққа 1, 2, 3, 4-қосымшаларына сəйкес мынадай редакция жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік 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 тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-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 
министрінің міндетін атқарушы А.АЙДАРБАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
_______________ Т.Сүлейменов
2017 жылғы 28 шілде

«Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне почта жөнелтілімдерін 
тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 545 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 

бұйрығына 1-қосымша

Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларына 10-қосымша

ГУ-45 нысаны
Станция ______________

№________ вагондарды беру-алып кетуге арналған 
қабылдап-тапсырушының жаднамасы

 Клиент _________________________________________________ (атауы, БДШ)
 Төлеуші ________________________________________________ (атауы, БДШ)
 Беру орны _________________________________________________________
 Екі жаққа беру қашықтығы ____________ км
 Беру ______________ локомотивімен жүргізілді
 Поезд индексі ________________

Р/с
№ 

Вагон 
№

Жүктің 
атауы

Жүктің 
салмағы 
(тонна)

Жүк 
операция-

сының 
атауы

Операцияны орындау уақыты 
(күні, айы, сағаты, минуты)

М
ан

ев
рл

ік 
жұ

мы
с 

уа
қы

ты
 (с

ағ
ат

ы
, 

ми
ну

ты
)

Ес
ке

рт
у

Ва
го

нд
ы

 ш
ы

ға
ры

п 
тұ

ра
қт

ат
у 

жо
лы

на
 

бе
ру

-а
лы

п 
ке

ту
Ж

үк
 

оп
ер

ац
ия

сы
ны

ң 
ая

қт
ал

уы
/

ва
го

нд
ы

 ш
ы

ға
ры

п 
тұ

ра
қт

ат
у 

жо
лы

на
 

қа
йт

ар
у 

ту
ра

лы
 

ха
ба

рл
ам

ал
ар

Ва
го

нд
ы

 б
ер

у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Барлығы: ____________ вагон Белгілерге арналған орын:
 Вагонды қабылдаған __________________________________________________
 Вагонды тапсырған ___________________________________________________
 Қабылдап-тапсырушы _________________________________________________
 Қабылдап-тапсырушы тапсырды ________________________________________
 Жаднама № ____________ беру- алып кету тізімдемесі бойынша жүргізілді
 Тауар кассирі (станция агенті) __________________________________________
 Ескерту: БДШ – бірыңғай дербес шот
 ГУ-45 ВЦ нысаны
 Станция ______________________

Қабылдап-тапсырушының №________ вагондарды беру-алып 

кетуге арналған жаднамасы
 Жүк алушы/жүк жөнелтуші _______________________________ (атауы, БДШ)
 Төлеуші ______________________________________________ (атауы, БДШ)
 Беру орны ________________________________________________________
 Екі жаққа беру қашықтығы ______________________________________ км
 Беру _______________________________________ локомотивімен жүргізілді
 Поезд индексі _____________________________________________________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Барлығы: ____________________________ вагон Белгілерге арналған орын:
 Вагонды қабылдаған  __________________________________________________
 Вагонды тапсырған____________________________________________________
 Қабылдап-тапсырушы _________________________________________________
 Қабылдап-тапсырушы тапсырды ________________________________________
 Жаднама № ____________ беру-алып кету тізімдемесі бойынша жүргізілді
 Тауар кассирі (станция агенті) __________________________________________
 Ескерту: БДШ – бірыңғай дербес шот

«Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне почта жөнелтілімдерін 
тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 545 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 

бұйрығына 1-қосымша

Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларына 11-қосымша

ГУ-46 нысаны
Станция _____________
№________ вагондарды беру-алып кету тізімдемесі
№__________________________ вагондарды беру-алып кетуге арналған шарт
Кірме жолдың атауы __________________________________________________
Жүк алушы/жүк жөнелтуші
___________________________________________________________________
(атауы, БДШ)
Төлеуші ____________________________________________________________
(атауы, БДШ)
БИН/ЖСН  __________________________________________________________
Есеп айырысу шоты __________________________________________________
Беру _______________________________________ локомотивімен жүргізілді
Екі жаққа беру қашықтығы _________________________________________ км
Қабылдап-тапсырушының №___________ вагонды беруге арналған жаднамасы
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 Жүк алушының (жүк жөнелтушінің) қолы __________ Тасымалдаушы өкілінің
 қолы __________________
 Ескерту: БДШ – бірыңғай дербес шот 
 ГУ-46 ВЦ нысаны
 Станция ________________
 №________ вагондарды беру-алып кету тізімдемесі
 № ________________ вагондарды беру-алып кетуге арналған шарт
 Кірме жолдың атауы __________________________________________________
 Жүк алушы/жүк жөнелтуші _____________________________________________
 (атауы, БДШ)
 Төлеуші  ____________________________________________________________
 (атауы, БДШ)
 БИН / ЖСН  _________________________________________________________
 Есеп айырысу шоты __________________________________________________
 Беру _______________________ локомотивімен жүргізілді
 Екі жаққа беру қашықтығы ______________________________________ км
 Вагондарды қолданғаны үшін төлем  ___________________________ теңге
 Вагондарды əкелгені жəне əкеткені үшін алым ___________________ теңге
 Маневрлік операциялар үшін алым ____________________________ теңге
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 Жүк алушының (жүк жөнелтушінің) қолы __________ Тасымалдаушы өкілінің
 қолы _________________________________

 «Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне почта жөнелтілімдерін 
тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 545 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 

бұйрығына 1-қосымша

Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларына 23-қосымша

 Келісім
 Негізгі Тармақ иеленуші _________________________________________________
 (атауы)
 _________________________________________________________________жəне
 (атауы)
 _______________ кəсіпорыны арасындағы вагондарды беруге-алып кетуге
 арналған.
 _____________________________________________________________________
 (атауы)
 _____________________________ кəсіпорны ______________________________
 __________________________________________________________ тұлғасында
 бір жағынан жəне _____________________________________________________
 ___________________________________________________________ кəсіпорны
 (кəсіпорынның толық атауы) 
__________________________________________________________ тұлғасында
 (лауазымы, Т.А.Ə.)
 Осы Келісімді төмендегілер туралы жасасты:
 1. Жүктерді тасымалдау қағидасына сəйкес жəне теміржол кірме
 жолына вагондарды беру- алып кетуге, кірме жолды пайдалануға арналған
 ____________ №_______ Шарттың осы Келісімінің ережелері бойынша
 _____________________________________________________________ атына
 (кəсіпорын атауы)
 _____________________________________ кірме жолына келетін вагондарды
 (тармақ иеленушінің атауы)
 беруге- алып кетуге рұқсат етіледі.
 2. Вагондарды беру-алып кету Жолдың немесе негізгі Тармақ
 иеленушінің локомотивімен, шептер бойынша орналастырып (керек емесін
 сызып тастау) жүгізіледі. Вагондарды беру-алып кету үшін төлемді
 өндіріп алу үшін арақашықтық Тармақ иеленуші мен Жолдың арасындағы
 Шартқа сəйкес екі жаққа қарай _____________ км болып қабылданады.
 3. Кірме жолда Жүктерді тасымалдау қағидасының 1 жəне 2
 бөлігіне сəйкес тиеу жəне түсіру мерзімдері белгіленеді.
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 4. Кірме жолда бірдей жүктерді тиеу жəне түсіру бойынша бір
 уақыттық шеп келесі мөлшерлерде белгіленеді: 

тиеу бойынша  түсіру бойынша
______________________________ ______________________________
______________________________  ______________________________
______________________________ ______________________________
___________________ вагондарын бір уақытта беру мөлшері.

5. Вагондардың бос тұрып қалуы үшін __________________________
 ____________________________________________ жауапкершілікте болады.
  (кəсіпорын атауы)
 6. Вагондардың бос тұрып қалуын нөмірлік тəсіл бойынша есепке  алу.
 Осы Келісім 201__ж. ________________ бастап 201___ж.
 _________________ қоса алғандағы_______________________ мерзімге жасалады

Тараптардың мекенжайлары: 

Тармақ иеленушінің  Кəсіпорынның
______________________________ ______________________________
______________________________  ______________________________
______________________________ ______________________________

Кəсіпорынның есептік шотының № ______________________
 ___________________ қ. __________________________ банк бөлімшесіндегі
 Қолдар:
Тармақ иеленуші: кəсіпорын:
 _________________________ _______________________
 (Т.А.Ə.) (Т.А.Ə.)
 Станция бастығының келісімі:
 __________________________
 Ескерту: Келісім болған жағдайда, Станция бастығы вагондарды кірме жолға беруге рұқсат 

береді. Келісім станция істерінде қалады.

«Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне почта жөнелтілімдерін 
тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 545 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 

бұйрығына 1-қосымша

Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларына 25-қосымша

Кірме жолды тексеру актісі
 _______жол бөлімшесінің __________станциясы _____ жылы _____________
 айы _____ күні.
 Комиссия мына құрамда:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Кірме жолдар жөніндегі маман (инженер)_______________ _______________
 Комиссия төрағасы
 Станция бастығы__________________________________________________
 Тармақ иеленушінің немесе Контрагенттің өкілі
 _________________________________________________________________
 темір жол кірме жолына тексеруді жүргізді
 _________________________________________________________________
 (толық атауы)
 вагондарды беру-алып кетуге шарт жасасу үшін, БТС əзірлеу, РНО
 жүргізу немесе маневрлік операцияларға уақытты есептеу үшін (қажетін
 белгілеңіз).
 Комиссия мынаны белгіледі:

Тексеру 
нəтижесі

1. Тармақ иеленушінің немесе Контрагенттің атауы
2. Тармақ иеленушінің немесе Контрагенттің заңды жəне почталық мекен-
жайы
3. Банк деректемелері

4. Кірме жолдың жанасу орны,жанасу бағыттарының нөмірі,қай жолға жана-
сады
5. Кірме жолдың жалпы ұзақтығы (м), соның ішінде ҰТК теңгерімінде (м)
6. Жолдың сипаттамасы мен техникалық жай-күйі (рельстер, шпалдар, бал-
ласт, жасанды құрылыстар)
7. Вагондарды беру орны: кірме жолға тапсыру жəне кірме жолдан əкету үшін
8. Кірме жолға қызмет көрсету кімнің локомотивімен жүргізіледі
9. Вагондарды беру жəне қайтару тəртібі (тəсілдері)
10. Кірме жолға келіп түсетін жəне кірме жолдан жөнелтілетін жүктердің атауы
11. Тиеу, түсіру орындары жəне олардың сыйымдылығы (төгуге, құюға 
арналған тікқұбырлар саны)
12. Кірме жолға бір мезгілде тапсырылатын вагондардың саны 
13. ҰТК-сына вагондарды беру туралы хабарлама беру тəртібі (кім береді, 
кімге, телефондар нөмірлері).
14. Тасымалдаушының вагондарды əкетуге дайындығы туралы хабарламасын 
беру тəртібі (кім береді, қабылдайды, телефондар нөмірлері)
15. Кірме жолда техникалық құралдардың бар болуы:
а) жылыжайлар жəне олардың сыйымдылығы 
б) вагон таразылары жəне олардың жүк көтергіштігі 
в) маневрлік құралдар (с.і. жұмыс паркінде) 
г) тиеу-түсіру тетіктері(техникалық сипаттамалар)
д) басқа техникалық құралдар
16. Негізгі иеленушінің жолына жанасатын басқа ұйымдардың кірме 
жолдарының тізбесі (атауы, ұзақтығы)
17. Екі жаққа вагондар беру-алып кету үшін алым өндіру үшін қашықтық (км) 
18. Кірме жолға берілетін вагондардың орташа тəуліктік саны
19. Вагондарды беру-алып кету үшін шарттар əзірлеу үшін қажетті басқа де-
ректер 
20. Вагондардың кірме жолда болу уақытын қысқарту жөніндегі комиссияның 
ұсыныстары

Станция бастығы
 ______________________________________________________________
 Комиссия мүшелері:_____________________________________________
 Кірме жолдар жөніндегі инспектор:_________________________________
 Тармақ иесінің немесе контрагенттің өкілдері
 ______________________________________________________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15623 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 24 шілде         №491        Астана қаласы

«Теңіз портының міндетті түрде көрсететін қызметтерінің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 
30 қаңтардағы №77 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Теңіз портының міндетті түрде көрсететін қызметтерінің тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы 
№ 77 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10906 бо-
лып тіркелген, «Əділет» нормативтік құқықтық актілердің ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 7 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Теңіз портының міндетті түрде көрсететін қызметтерінің 
тізбесінде:

4) жəне 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«4) айлақтық – кемелерге жүк жəне көмекші операцияларды жүзеге асыру үшін айлақты ұсыну;
5) зəкірлік – кемелерге рейдте жəне/немесе айлақ қасында зəкірлік тұрағын ұсыну;».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік 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

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
________________ Т.Сүлейменов
2017 жылғы 31 шілде

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 29 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15580 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 шілде            №495        Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастағы 
автомобильмен тасымалдауларында рұқсат беру жүйесін 

қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 

міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №353 
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастағы автомобильмен тасымалда-

рында рұқсат беру жүйесін қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 
353 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11704 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 5 тамыздағы «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастағы 
автомобильмен тасымалдауларында рұқсат беру жүйесін қолдану қағидаларында:

3-тармақтың 4) тармақшасы алып тасталсын;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. 1992 жылы 26 қыркүйекте жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қытай 

Халық Республикасының Үкiметi арасындағы халықаралық автомобиль қатынасы туралы 
келiсiмге сəйкес отандық тасымалдаушылар Қытай Халық Республикасының аумағына авто-
мобиль тасымалдарын жүзеге асыру кезiнде мыналар қажет:

1) жолаушылар (туристерді қоса алғанда) мен багажды автомобильмен тұрақты тасы-
малдауды орындаған кезде, отандық тасымалдаушыға тасымалды жөнелту пунктiнен межелi 
пунктке дейiн күнтiзбелiк бiр жыл қолдану мерзiмiмен «А» түрiнiң рұқсаты;

2) тура жəне керi бiр рейстi орындауға құқығы бар өткізу пункттері ауданында шекара 
маңындағы терминалдар арасында жолаушылар (туристерді қоса алғанда) мен багаждың 
тұрақты емес автомобиль тасымалын орындау кезiнде «В» түрiнiң рұқсаты;

3) тура жəне керi бiр рейстi орындауға құқығы бар өткізу пункттері ауданында шекара 
маңындағы терминалдар арасында жүктерді автомобиль көлiгiмен тасымалдау кезiнде «С» 
түрiнiң рұқсаты;

4) анықталған маршруттар бойынша жүктерді автомобиль көлігімен тура жəне кері бір 
рейсті орындау құқығымен тасымалдау кезінде «D» түрiнiң рұқсаты.

«А», «В», «С», «D» түрiндегi рұқсаттар ағымдағы жылғы 31 желтоқсанға дейiн 
қолданылады.»;

8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Отандық тасымалдаушылардан жылдық өтінімдер жыл сайын 30 қыркүйекке дейінгі 

мерзімде қабылданады.
Жылдық өтiнiмде:
1) отандық тасымалдаушының жеке сəйкестендiру нөмiрi немесе бизнес сəйкестендiру 

нөмiрi жəне атауы;
2) елдер жəне орындалатын тасымалдардың түрлерi бөлiнiсiнде шетелдiк рұқсаттарды 

ықтимал пайдаланудың саны қамтылады.
9. Алмасу квотасы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 

(бұдан əрi – Министрлік) интернет-ресурсында орналастырылады.»;
13, 14 жəне 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Шетелдiк рұқсаттар аумақтық органдарға бөлуге жатады.
14. Шетелдiк рұқсаттар отандық тасымалдаушылардың арасында, шетелдiк рұқсаттың 

бланкiлерiн алуға өтiнiмдер түсуiне орай олардың қолданысындағы жылжымалы құрамын 
ескере отырып бөлуге жатады.

15. Аумақтық органдармен шет мемлекеттердiң құзыреттi органдарымен келiсiлген, 
белгiленген маршруттар мен осы маршруттар бойынша жүру кестесiн ескере отырып, 
күнтiзбелiк бiр жыл қолдану мерзiмiмен жолаушыларды жəне багажды тұрақты тасымалдуға 
арналған шетелдiк рұқсаттарды үлестiредi.»;

17-тармақ алып тасталсын;
18 жəне 19-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Отандық тасымалдаушылардың шетелдiк рұқсаттардың бланкiлерiне қажеттігі 

туындаған жағдайда уəкілетті органмен шет мемлекеттiң уəкiлеттi органдарымен хат алма-
су арқылы ағымдағы жылға тиiстi шетелдiк рұқсат бланкiлерiмен алмасу квотасын келiседi.

19. Отандық тасымалдаушыларға шетелдiк рұқсаттарды ресiмдеудi жəне берудi аумақтық 
органдар жүзеге асырады.»;

20-тармақ алып тасталсын;
21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Шетелдiк рұқсаттарды алуға арналған өтiнiмдердi аумақтық органдар өтiнiмдердi 

алған күннен бастап өтiнiм берушiге хабарлай отырып, екi жұмыс күні мерзімінде қарайды.»;
23-тармақ алып тасталсын; 
24, 25, 26 жəне 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Отандық тасымалдаушы күнтiзбелiк бiр жыл қолдану мерзiмiмен жолаушыларды жəне 

багажды тұрақты тасымалдауға арналған шетелдiк рұқсаттарға жылдық өтiнiмдердi берген кез-
де маршрутта пайдалануға жататын жылжымалы құрамның түрi (класы) жəне мемлекеттiк тiркеу 
нөмiрлiк белгiлерi туралы мəлiметтердi жiбередi, сондай-ақ мынадай құжаттар қоса берiледi:

1) шетелдiк тасымалдаушымен бiрлескен қызмет туралы шарттың көшiрмесi;
2) көрсетiлген көлiк құралдары жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты 

тасымалдаудың басқа маршруттарында iске тартылмауы туралы мəлiмделген автобустар 
мен шағын автобустардың тiркелген жергiлiктi атқарушы органдарының жазбаша растауы.

25. Шетелдік рұқсаттарды алуға өтінім отандық тасымалдаушылардың тіркелген орны 
бойынша аумақтық органда қаралады.

26. Отандық тасымалдаушылар шетелдік рұқсаттамаларды алу үшін өтінімдерді 
Мемлекеттік корпорация немесе портал арқылы береді.

Отандық тасымалдаушылар күнтiзбелiк бiр жыл қолдану мерзiмiмен жолаушыларды жəне 
багажды тұрақты тасымалдауға арналған шетелдiк рұқсаттарды алуға арналған өтiнiмдердi 
аумақтық органға береді.

Өтінімдерді қарау, сондай-ақ берілетін шетелдік рұқсаттамалар санын есептеу шетелдік 
рұқсаттамалар бланкілерін таратудың автоматты үйлестіру жүйесін пайдалана отырып 
жүзеге асырылады.

27. Отандық тасымалдаушыларға шетелдiк рұқсаттарды беру аумақтық органға «Салық 
жəне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексiнде (Салық кодексi) (бұдан əрі – Салық кодексі) белгiленген 
ставкалар бойынша Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлiк құралдарының 
жүрiп өткенi үшiн алым сомасын төлегенi туралы төлем құжаты түскен күнiнен бастап бiр жұмыс 
күнi мерзімiнде жүзеге асырылады.»;

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Күнтiзбелiк бiр жыл қолдану мерзiмiмен жолаушыларды жəне багажды тұрақты 

тасымалдауға арналған шетелдiк рұқсаттарды қоспағанда, отандық тасымалдау-
шы пайдаланған шетелдiк рұқсаттар жол жүру аяқталғаннан кейiн бiр ай iшiнде, ал 
пайдаланылмағаны – олардың қолданылу мерзiмдерi аяқталған күннен бастап күнтiзбелiк 
жиырма күннен кешiктiрмей олар берiлген жер бойынша аумақтық органға қайтаруға жатады.

Күнтiзбелiк бiр жыл қолдану мерзiмiмен жолаушыларды жəне багажды тұрақты 
тасымалдауға арналған шетелдiк рұқсаттар олардың қолдану мерзiмдерi аяқталған күннен 
бастап күнтiзбелiк жиырма күннен кешiктiрмей аумақтық органға қайтаруға жатады.

Отандық тасымалдаушылар шетелдiк рұқсаттарды осы рұқсаттарды қоса бере отырып, 
қайтару күнi, шетелдiк рұқсаттардың нөмiрi көрсетiлген, еркiн нысанда жасалған iлеспелi 
хатпен қайтарады.

Елдер жəне түрлер бөлінісінде отандық тасымалдаушыдан шетелдік рұқсаттарды алуға 
өтінімдерді қарау кезінде, мəлімделген шетелдік рұқсаттар саны осы Қағидаларда белгіленген 
мерзімде жоғалған жəне (немесе) қайтарылмаған шетелдік рұқсаттарының санына мөлшерлес 
азайтылады.»;

31, 32 жəне 33-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«31. Аумақтық органдар қайтарылған жəне жоғалған шетелдiк рұқсаттардың есебiн елдер 

бөлiнiсiнде жүргiзедi.
Шетелдiк қайтарылған жəне жоғалған рұқсаттардың есебi көлiктiк деректер қорының 

ақпараттық талдау жүйесiн жəне тасымалдау қауiпсiздiгi серпiнiнiң мониторингiнде (бұдан əрi 
– КДҚ АТЖ) жүзеге асырылады жəне мынадай мəлiметтердi қамтиды:

1) жеке сəйкестендiру нөмiрi немесе бизнес сəйкестендiру нөмiрi;
2) отандық тасымалдаушының атауы;
3) рұқсат түрi;
4) рұқсаттың қолданылу мерзiмi;
5) рұқсаттың қайтарылған күнi.
32. Аумақтық органдар отандық тасымалдаушылардан өтiнiмдер түсуiне қарай КДҚ АТЖ 

пайдалана отырып, белгiленген мерзiмде қызмет көрсетудi, сондай-ақ қайтарылған шетелдiк 
рұқсаттар туралы мəлiметтердi бір жұмыс күні ішінде енгiзудi қамтамасыз етедi.

33. Мынадай жағдайларда отандық тасымалдаушыларға шетелдiк рұқсаттарды беруден 
бас тартылады:

1) осы Қағидалардың 22 жəне 24-тармақтарында көзделген құжаттардың жəне (немесе) 
олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін анықтаған;

2) ұсынылған материалдардың, деректердің жəне мəліметтердің осы Қағидаларда 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеген;

3) шетелдiк рұқсаттардың аумақтық органда болмаған.»;
36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«36. Отандық рұқсат, оның ішінде бірінші рейстің тасымалы жүзеге асырылған мемлекеттің 

аумағына Қазақстан Республикасының аумағынан кері бағытта жолшыбай жүк арту жағдайында 
бір жолсапар үшін жарамды болады.

 «А», «D» түріндегі отандық рұқсаттар жөнелту пунктінен межелі пунктке дейін жарамды, 
«В» мен «С» түріндегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасынан 90 километрге 
дейін шегінде орналасқан шекара маңы терминалдарына дейін жарамды.»;

(Соңы. Басы 25-бетте) 

(Соңы 27-бетте) 
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39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«39. Қазақстан Республикасы аумағына үшiншi елдерден жүк тасымалдауы жүктiң жөнелту 

немесе межелi пунктi болып табылмайтын елдiң аумағына жүктi асқын жүктеумен (тиеу/түсiру) 
Қазақстан Республикасы аумағына үшiншi елдерден тасымалды орындауға арналған рұқсат 
болған жағдайда жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының аумағына үшінші елдерден тасымалдау кезінде жүктің жөнелту 
немесе межелі пункті болып табылмайтын елдің аумағында кедендік транзит аяқталмаған жүкті 
қазақстандық автокөлік құралына, жəне бастапқы тасымалдаушының тіркеу елінде тіркелмеген 
автокөлік құралына аударып тиеуге жол берілмейді.»;

мынадай мазмұндағы 39-1-тармақпен толықтырылсын:
«39-1. Шетелдік автокөлік құралының тіркелу елінің аумағындағы заңнамаға сəйкес 

құрылған жəне тіркелген, үшінші елдердің кəсіпорындары мен филиалдарында өндірілетін 
жүктердің тасымалын жүзеге асыру кезінде, үшінші елдерден/елдерге отандық рұқсаттар 
осы тасымалдардың мынадай ілеспе құжаттарымен расталған жағдайларда талап етілмейді:

халықаралық көліктік жүкқұжаты (CMR); 
тауардың шығарылуы туралы сертификаты;
жүк жөнелтушінің немесе жүк алушының шетелдік тасымалдаушыға жүк тасымалына 

тапсырысы;
шот-фактура (инвойс);
ветеринарлық сертификат, фитосанитарлық сертификат, өнімдердің (тауарлардың) 

санитарлық-эпидемиологиялық жəне гигиеналық талаптарға (қажет болған жағдайда) сəйкестігі 
бөлігінде қауіпсіздікті растайтын құжат.

 Бұл ретте, осы тасымал Қазақстан Республикасының аумағына кіруге отандық рұқсат 
негізінде жүзеге асырылады.

Шетелдік автокөлік құралдарының тіркелу елінің аумағындағы заңнамаға сəйкес тіркелген 
үшінші елдердің кəсіпорындары мен филиалдарының тізбесі туралы уəкілетті органды тасы-
малдау басталғанға дейін тиісті шет мемлекеттің құзыретті органы хабардар етеді.»; 

41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«41. Қазақстан Республикасының аумағына жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру кезінде 

тартқышты немесе жүк автомобилін тасымалдаушының тіркеу мемлекетінде тіркелген басқа 
тартқышқа немесе жүк автомобиліне ауыстырып тіркеуге рұқсат етіледі.

Жүру жолындағы тасымалдаушыны ауыстыру оның аумағында тасымалдаушыны ауысты-
ру жүзеге асырылса, келесі тасымалдаушының деректерін халықаралық көлік жүкқұжатына 
(CMR), Халықаралық жолдарда тасымалдау жəне кеден органының рұқсат кітапшасына 
енгізген жағдайда рұқсат етіледі.»;

мынадай мазмұндағы 48-1-тармақпен толықтырылсын:
«48-1. Шетелдік тасымалдаушылар Қазақстан Республикасының аумағына (аумағынан) 

кіру (шығу) кезінде көліктік бақылау органдарына отандық рұқсат қағаздарын осы Қағидаларда 
көзделген талаптарға сəйкес ресімделуін тексеру, сондай-ақ отандық рұқсат бланкісінің үзбелі 
бөлігін алу үшін ұсынады.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік 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 тіркелгеннен 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 жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Қаржы министрі
________________ Д.Абаев  ________________ Б.Сұлтанов
2017 жылғы 27 шілде  2017 жылғы 17 тамыз

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
________________ Т.Сүлейменов
2017 жылғы 9 тамыз

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15751 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 25 шілде            №500         Астана қаласы 

Қалалық рельсті көлікті күтіп-ұстау, техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасының Заңының 25-бабының 30) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қалалық рельстік көлікті күтіп-ұстау, техникалық қызмет көрсету 
жəне жөндеу кағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік 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 тіркелгеннен 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

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 25 шілде №500 бұйрығымен бекітілген

Қалалық рельсті көлікті күтіп-ұстау, техникалық қызмет 
көрсету жəне жөндеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қалалық рельстік көлікті күтіп-ұстау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 

қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 25-бабының 30) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне рельстік көлікті 
ұстау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу тəртібін айқындайды.

2. Осы қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) қалалық рельстік көлік – қала шекарасындағы жəне қала маңындағы аймақтағы жолдар 

бойынша жолаушыларды тасымалдауға арналған көлік түрі (метрополитен, трамвай, жеңіл 
рельстік, монорельстік көлік);

2) метрополитен – көліктің өзге түрлерінің желілерінен жəне жаяу жүргіншілердің оларға 
өту жолынан оқшауланған (бөлінген, бір деңгейдегі қиылыстары жоқ) жолдар бойынша жо-
лаушылар мен багажды тұрақты əлеуметтік маңызы бар тасымалдауды жүзеге асыратын 
қалалық рельстік көлік түрі;

3) трамвай – қала шекарасында берілген бағыттар бойынша жолаушыларды тасымалдауға 
арналған қалалық рельстік көлік түрі;

4) жеңіл рельстік көлік – арнайы бөлінген жолдар бойынша жолаушылар мен багажды 
жүйелі əлеуметтік маңызды тасымалдауды жүзеге асыратын жəне габариті, жүк көтергіштігі 
жəне қозғалыс жылдамдығы жағынан метрополитен мен темір жолға қарағанда кіші қалалық 
рельстік көлік түрі;

5) монорельстік көлік – бір рельсті жолдар бойынша жүруге арналған қалалық рельстік 
көлік түрі; 

6) көлік кəсіпорны – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əрекет ететін 
жүктерді, жолаушыларды, багажды тасымалдау, сақтау көлік құралдарына техникалық қызмет 
көрсету жəне жөндеу жөніндегі қызметпен айналысатын заңды тұлға;

7) техникалық қызмет көрсету – рельстік көлік құралдарын жарамды жағдайда жəне сыртқы 
түрі тиісті қалыпта ұстауға, істен шығуның жəне бұзылуының алдын алуға, сондай-ақ оларды 
уақытында жою мақсатында анықтау, қозғалыс жəне жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге бағытталған операциялар кешені;

8) жөндеу – қалалық рельстік көліктің жұмысқа қабілеттілігін олардың кейбір бөлшектерін 
ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы қамтамасыз етуге немесе қалпына келтіру үшін 
орындалатын іс-əрекеттер кешені.

2-тарау. Қалалық рельстік көлікті күтіп-ұстау тəртібі
3. Қалалық рельстік көлікті оның үздіксіз жұмыс жəне қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз 

ететін көлік кəсіпорны жарамды жағдайда ұстайды. 
4. Қалалық рельстік көліктің əрбір бірлігі айырым белгілерімен жəне жазулармен қамтамасыз 

етіледі: нөмірі, жасап шығарушы тақтайшасы, ыдысының салмағы, резервуарлар мен бақылау 
аспаптарын куəландыру туралы тақтайшалар мен жазулар.

5. Қалалық рельстік көліктің əрбір бірлігіне техникалық жəне пайдаланымдық сипаттама-
ларын қамтитын техникалық паспорт, сондай-ақ техникалық жай – күйі журналы жүргізіледі.

6. Көлік кəсіпорны қалалық рельстік көлікті жарамды жай-күйде ұстауды техникалық қызмет 
көрсету жəне жөндеу жолымен қамтамасыз етеді. 

7. Қалалық рельстік көліктің қандай да бір ақаулықтарының пайда болуының алдын алу 
жəне олардың қызмет етуінің ұзақ мерзімдерін қамтамасыз етуді оларды ұстауға жауапты 
адамдар қамтамасыз етеді. 

3-тарау. Қалалық рельстік көлікке техникалық қызмет көрсету тəртібі
1-параграф. Метрополитен мен монорельстік көліктерге 

техникалық қызмет көрсету 
8. Метрополитен мен монорельстік көлікке техникалық қызмет көрсету оны жүргізу 

кезеңділігіне байланысты мынадай түрлерге бөлінеді:
1) метрополитен мен монорельстік көлікке бірінші техникалық қызмет көрсету – 2 000 км 

(± 200 км) жүрген кезде;
2) метрополитен мен монорельстік көлікке екінші техникалық қызмет көрсету – 25 000 км 

(± 2 500 км) жүрген кезде.
9. Метрополитен мен монорельстік көлікке бірінші техникалық қызмет көрсетуді жүргізу 

кезіндегі жұмыстарға: 
1) механикалық жабдықтың жұмысын тексеру:
букстің қызу температурасын, редуктор корпусын, тартымдық электроқозғалтқыш 

мойынтіректерін жəне тісті муфталарды инфрақызыл термометрдің көмегімен тексеру;
доңғалақ жұптарын тексеру, олардың əрқайсысы Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 21 қаңтардағы № 35 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 10329 тіркелген) 
Рельстік көлік құралдарын техникалық пайдалану қағидаларының талаптарына сəйкес бо-
луы қажет;

арбаның рамасы мен кергішінің, тірек кронштейннің, шүберін діңгегінің, жетекші тегершіктің 
(жетекші механизм бекіткіш), бірбуынды механизмні бекіту кронштейнінің, тежеу цилиндрің 
кронштейнінің, тартымдық электрқозғалтқыштың кронштейнінің, теңестіруші клапанының 
бекіту кронштейнінің жарықшақтардың, бұзылулардың жəне көзге көрінетін зақымдануының 
болмауын тексеру;

бұрандалы қосылыстардың бекітілуін тексеру;
осьті буксте қызу белгілерінің болуын (бояудың түссіздену жəне ұшуы), осьті букстің артқы 

бөлігінен қандай да бір майдың ағуын тексеру;
осьті буксте механикалық бұзылулардың жəне жарықшақ болмауын, алдыңғы қақпақтың 

сенімді тығыздалуын тексеру;
бұрандамада арнайы орнатылған белгілердің жылжып кетпеуін тексеру (бұрандамалар 

мен гайкаларды босап кетпеуін көзбен қарап тексеру);
бастапқы аспаның жай-күйін, қыртыстануының, резеңкенің жергілікті зақымдануының жəне 

бұрандамалардағы белгілердің жылжуының болмауын тексеру;
ток қабылдағыштың барлық толымдаушы тетіктерінің зақымдалуын тексеру жүргізіледі:
ток қабылдағыш тоспаның тозуын, ток қабылдағыштағы пневматикалық қосылыстардың 

ауа жібермеуін механикалық тексеру; 
ток қабылдағыш тоспаның тозуын тексеру;
ток қабылдағыштың текстолиттік изоляторындағы жарықшақтар жəне басқа да 

зақымдануларды болмауын тексеру;
электр кабельдердің жəне олардың клеммаларының бекітілуін тексеру;
болттар мен гайкалардағы белгілердің жылжып кетпеуін тексеру;
екінші аспаның пневмокөпшіктерінің теңестіруші клапанын жəне сенімді қосылуын, 

зақымдануының жəне ауа кету белгілерінің болмауын тексеру; 
Екінші аспаның пневмокөпшіктерінде мыналардың болуы тексеріледі: тесілулер, ауаның 

шығуы, гармошканың тозуы, ауа жіберу, сызаттар, пневмокөпшіктің кез келген жеріндегі моди-
фикациялар, резеңке жəне металл тетіктердің жалғастырғыштарының бұзылуы;

редуктор корпусының жағдайы:
жарықшақтар мен бұзылулардың болмауы, сондай-ақ редуктор корпусының жоғары жəне 

төменгі жартысының бекітулері, төкпе қақпағы; 
редуктор корпусының жоғары жəне төменгі бетіндегі ойықтан май ағуының болмауы;
редуктордың іліну түйінінің жай-күйі жəне оның бекітілу сенімділігі, өлшеу əйнегі арқылы 

май деңгейі тексеріледі;
тартымдық электрқозғалтқышы корпусында жарықшақтар мен басқа да механикалық 

зақымданулардың болмауы, электр кабельдерінің қажалуы мен олардың ілінуі, май ағуы;
мойынтіректерді майлауға арналған майлағыш қақпағының болуы, іліп қою түйіндерінің 

жағдайы мен бекіту сенімділігі, болттар мен гайкалардағы белгілердің жылжып кетпеуі 
тексеріледі;

шүберін түйінде жарықшақтар мен зақымданудың болмауы, қапталдағы буферлердің 
резеңке элементтерінің, тартымдық біліктердің жағдайы, қапталғы демпфер, болттар мен 
гайкаларда белгілердің жылжып кетпеуі тексеріледі;

шінтірек-тежеуіш тетіктер мен түйіндердің жағдайы мен бекітілуі:
тежеу қалыптары, аспалар, шінтіректер, төлкелер, шайбалар, қалыптың фиксаторлары, 

тежегіш құрылғылары;
рычагтік-тежегіштік берілістің барлық тетіктерінің зақымдануы, жарықшақтары жəне тозуы;
валиктердің, шайбалардың, шплинттердің бекітілуі; 
тежегіш цилиндрінің корпусы мен қалыптың қалыңдығы тексеріледі;
тежегіш дискісі, тежегіш дискісінің бірқалыпты тозатын жұмыс беті, тексеріледі, сондай-ақ 

жарықшақтар мен тоттанудың болмауы қажет. Болттар мен гайкаларда белгілердің жылжып 
кетпеуі тексеріледі;

жал майлағыштың жай-күйі жəне оның дұрыс орнатылуы, корпусында жарықшақтың бол-
мауы тексеріледі. Жал майлағыштың карандашының доңғалақ жұбына жанасуы тексеріледі;

автотізбек пен жартылай тізбектің корпусындағы зақымданулардың болмауы тексеріледі, 
тізбекті механизм білігінің бекіту тетіктері, электр кабельдері, ауаөткізгіштер тексеріледі. 
Автотізбек мен жартылай тізбектің рельс басынан биіктігі өлшенеді;

вагонасты құрылғылары блогының жағдайы мен бекітілуі тексеріледі. 
еден жамылғысы, қабырғалар, тұтқалар, терезелер, жылыту жүйесінің желдету торлары, 

желдеткіш пен кондиционерлер, орындықтар, экстрендік тежегіш кранының бүтіндігі тексеріледі;
машинист кабинасы есігінің кілттері мен тұтқаларының жұмысы тексеріледі, метрополитен 

мен монорельстік көліктер кабинасы мен салонының автоматты есіктері тексеріледі, машинист 
кабинасындағы апаттық есіктер тексеріледі.

Метрополитен мен монорельстік көліктер кузовының жағдайы механикалық зақымда-
нулардың майысулар мен сызылулардың болмауын тексереді;

вагонасты құрылғыларын бекітуге арналған кузов кронштейнінің, кузов шегеленулерінің 
жағдайы;

2) электропневматикалық құрылғылардың жұмысы:
тежегіш магистралы мен тежегіш цилиндрлеріндегі қысымды машинист кабинасындағы 

басқару пультінде орналасқан манометр көрсеткішімен тексеру; 
есіктерді синхронды ашылуын жəне жабылуын тексеру;
тежегіш магистралының ауа шығару уақытын мотор-компрессормен, ал сондай-ақ екі мотор-

компрессордың уақытылы синхронды ажыратылуын бақылау жəне мониторинг жүйесіндегі 
мониторда тексеру;

электропневматикалық тежегіштің жұмысын тексеру;
ауа құбыр желісі мен резервуарлардағы ауаның шығуын тыңдау арқылы жəне (немесе) 

қажет болғанда сабын көпіршіктері арқылы тексеру;
əрбір түйін үшін ауаны жабу кранының жұмысын тексеру;
3) электр құрылғыларының жұмысы:
қуаттанудың қосалқы блогының жағдайын метрополитен мен монорельстік көліктер 

қосылғаннан кейін бақылау жəне мониторинг жүйесі мониторында тексеру;
инвертордың, мотор-компрессордың, жоғары жылдамдықты ажыратқыштың, сызықтық 

ажыратқыштың, ток қабылдағыштың жағдайын тексеру;
желідегі кернеуді тексеру, қуаттану «стингер» режимінде болуы қажет;
аккумулятор батареяларының қуатын басқару пультіндегі вольтметрмен тексеру;
бақылау жəне мониторинг жүйесіндегі қателер мен жаңылуларды бақылау жəне монито-

ринг жүйесінде тексеру;
индикатор кнопкаларының жануын тестілеу; 
дыбыстық сигналдың, терезе тазалағыштың, алыс жəне жақын жарықтандыру фарларының, 

«Жолаушы – Машинист» хабарлау байланысының, ток қабылдағыштың жұмысын көтеру жəне 
түсіру, жылыту, желдету мен кондиционерлеу жолымен тексеру;

машинист кабинасы мен салонның жарықтандырылуын тексеру;
есіктердің жұмысын тексеру, синхронды ашылу мен жабылу 2,5 секундты құрайды;
бейнебақылау камераларының, аялдама тежегішінің жұмысын тексеру;
машинист бақылаушыдан басқару тізбегі аппаратының жұмысын реверсивтік тұтқаны 

«Алға» жағдайына жəне бас тұтқаны кезекпен бақылаушыны 1, 2, 3 жəне 4 жағдайыны қою 
кезінде, сондай-ақ тежегіште 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жағдайына жəне шұғыл тежеу 8 жағдайына қою 
кезінде тексеру. «Артқа» жағдайында да осылай тексеріледі.

10. Метрополитен мен монорельстік көліктерге екінші техникалық қызмет көрсету кезінде 
осы Қағидалардың 9-тармағында белгіленген бірінші техникалық қызмет көрсетуде көзделген 
жұмыстардың барлығы да орындалады, сондай-ақ мынадай қосымша жұмыстар жүргізіледі:

1) механикалық жабдықтың жұмысын тексеру кезінде:
жауапты түйіндер мен тетіктер тексеріледі, жиі қажалатын беттердегі майлау қосылады, 

жылыту блогындағы хладагенттің, ауаны желдету мен конденционердің жағдайын тексеру; 
вагон салонындағы жылыту, желдету жəне конденционер ауа тарату блогының қақпағы 

ашылады, аралас ауа сүзгісі алынып, үрленеді;
жылыту, ауаны желдету жəне конденционер блогының, жекелей желдету, салқындату, 

жылыту, аялдама кезінде жылыту мен машинист кабинасын жылыту жұмысын тексеру;
сұйық құбыр желісінде орнатылған қарау терезесі арқылы метрополитен мен монорельсті 

көліктердің төбесіндегі жылыту, желдету жəне ауа баптау блогының жоғары қақпағы ашылады 
жəне «жасыл» немесе «сары» түстердің өзгеру индикаторларын тексеру;

өрттен сақтау датчиктері алынып, қысылған ауамен үрленеді;
метрополитен мен монорельсті көліктердің астына құрылғыларды бекітуге арналған 

кузовтағы кронштейндер мен тойтарып шегендеулердің жағдайын тексеру;
2) электропневматикалық құрылғылардың жұмысы:
есікті басқару блогындағы ақаулық кодтардың болмауын тексеру;
есікті бағыттағыштардың шаң мен құмнан бітеліп қалмауы, пневмошлангілерден ауаның 

кетпеуі, есіктің роликтерін тексеру;
есіктің механикалық ашылып-жабылуындағы бөгде дыбыстардың болмауын тексеру;
тежегіш магистралының компрессормен үрлену уақыты, сондай-ақ бақылау жəне мони-

торинг жүйесіндегі екі мотор-компрессордың уақытында синхронды ажыратылуын тексеру;
картердегі майдың деңгейі өлшеу терезесі арқылы тексеріледі, ауа сүзгісі үрленеді;
тежегішті басқару блогының жұмысы, шұғыл тежеу клапоны, жүктемені реттеу клапаны, 

дифференциалды клапан, шегіндірілген тежеу клапаны, метрополитен мен монорельсті 
көліктердің басындағы диагностикалық штуцерді тексеру; 

3) электр құрылғыларының жұмысы:
еріткішті, электр қозғалтқыштың жұмыс жағдайы, желдеткіш пен жылыту аспаптарының 

сыртқы жағдайы мен жабдықтарын тексеру;
желдеткіштің бағыттаушы каналдарын жəне ауа беруші құбырлардың əрбір шетін таза-

лау (жұмсақ шланг);
бас ажыратқыштың қорабын, ілмек тетіктерін, болттардың жағдайын, клеммаларды, 

байланыстыру желілері, қысқа тұйықталу беті мен тізбегін, сондай-ақ қосымша түйісудің 
сыртқы түрін тексеру;

желілік ажыратқыш қорабын, оның корпусын, ілмек жабдықтар, резистор мен электрожелі 
сапасын тексеру;

клеммалық қорапты, дəнекерлерді, болттардың қатайтылуын, қысқа тұйықталу тізбегін, 
изоляторлардың зақымдануын тексеру;

4) вагонның жекелеген тетіктері шлангінің көмегімен қысымды ауамен үрленеді. Осыдан 
кейін метрополитен мен монорельстік көлікті вагон жуатын кешенде жуады жəне жүріс 
бөліктерін шаң мен топырақтан тазартады. Кузовтің ішінде метрополитен мен монорельстік 
көліктің еденін ылғалды тазарту жүргізіледі.

11. Метрополитен мен монорельстік көлікті бірінші жəне екінші техникалық қызмет көрсету 
аяқталғаннан кейін оларды сыртқы жəне ішкі тазалау жүргізіледі. Бұл ретте, қысқы уақытта, 
егер ауаның температурасы 3ºС-тан төмен болса, вагон жуу кешенінде жууға тыйым салынады, 
метрополитен мен монорельстік көліктің кузовын жуу қолмен жүргізіледі.

Техникалық қызмет көрсету сапасын бақылауды ауысымдық шебер жəне ыстық резерв 
машинисі жүргізеді. 

2-параграф. Трамвай мен жеңіл рельсті көлікке техникалық қызмет көрсету
12. Трамвай мен жеңіл рельсті көлікке техникалық қызмет көрсету орындалатын 

жұмыстардың бойынша кезеңділігі мынадай түрлерге бөлінеді:
1) трамвай мен жеңіл рельсті көлікке күн сайын техникалық қызмет көрсету – күн сайын 

трамвай мен жеңіл рельсті көлік желіге шыққанға дейін;
2) трамвай мен жеңілрельсті көлікке бірінші техникалық қызмет көрсету – 7-9 тəулікте бір 

рет күндізгі уақытта;
3) трамвай мен жеңіл рельсті көлікке екінші техникалық қызмет көрсету – əрбір 6-8 мың 

км сайын;
4) трамвай мен жеңіл рельсті көлікке маусымдық техникалық қызмет көрсету – көлік 

кəсіпорны белгілеген кестеге сəйкес жылына екі рет.
13. Трамвай мен жеңіл рельсті көлікке техникалық қызмет көрсетуде болу ұзақтығы осы 

Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нормадан аспауы қажет.
14. Трамвай мен жеңіл рельсті көлікке күн сайын техникалық қызмет көрсету жұмыстарына:
қабылдау бойынша жұмыстар;
жуу-жинау жəне тазалау жұмыстары;
кузовтің ішкі жəне сыртқы жабдықтары бойынша жұмыстар;
тұтқаларды, тіректердің, көпшіктер мен орындық арқалықтарының жағдайы мен бекітілуін 

тексеру;
есіктердің жарамдылығын, салон мен кабинадағы терезелердің бүтіндігін тексеру;
еден жамылғысын, салондағы люк қақпағының тығыз жабылуын, борттардың ішкі жапсыр-

малары мен салонның төбесінің жағдайын тексеру;
ішкі жапсырмалардың жағдайын, маршруттық көрсеткіштерді, артқы көрініс айнасының 

жағдайын тексеру;
вагонаралық тасалау торларының жағдайы мен беріктігін тексеру;
электр жабдықтары бойынша жұмыстар:
рама элементтерінің, пантограф желілеріне баратын шунттардың жағдайы мен беріктігін 

тексеру;
токқабылдағыштың қосымшаларының жағдайы мен беріктігін, пантографды көтеріу жəне 

түсіру кезінде қысылып қалудың болмауын тексеру;
басқару пультіндегі аспаптардың, тумблерлердің, бақылау шамдарының жағдайын тексеру;
сақтандырғыштардың болуын жəне жағдайын тексеру;
бөліп таратқыш қалқандағы жарықтық жəне дыбыстық сигнал беру, ажыратқыштар мен 

ауыстырып – қосқыштардың жағдайын жəне жұмысын тексеру;
салонның жарықтануын тексеру;
терезе тазалағыштар мен жуғыштардың жұмысын тексеру;
ажыратқыштар жұмысындағы механикалық қысылып қалудың болмауын, автоматтық 

ажыратқыштағы пломбалардың болуын тексеру;
бақылаушы жүргізушінің тұтқасының позициялардығы нақты тұрақтану, тұйықталу мен 

құлыптардың жарамдылығын тексеру;
тежегішті жіберу мен тунгалық кедергілері бар жəшіктердің ілінүінің сенімділігін, 

изоляторлардың бүтіндігін тексеру;
аккумулятор батареясының сыртқы жағдайын тексеру;
қосалқы электр қозғалтқыштың сыртқы жағдайын тексеру;
реостатты бақылауыш корпусының жағдайын, тығыздағыштардың болуы мен жағдайын, 

құлыптардың жарамдылығын тексеру;
қауіпсіздік педалі жұмысының жарамдылығын тексеру;
тартымдық жəне қосалқы электр қозғалтқыш коллекторларының қақпағының бекітілуін 

тексеру;
механикалық жабдықтар бойынша жұмыс:
бандаждардың жағдайын, орталық гайкалар мен шеткері болттардың гайкаларының, 

тұйықталу шунттарының жағдайын тексеру;
тартымдық редукторында майдың ағып кетерінің болмауын тексеру;
барабандық (дискілік) тежегіштердің жағдайын тексеру, жəне қажет болған кезде реттеу;
құмсалғыштың жағдайын жəне жұмысын тексеру;
карданды вал мойынтірек тікенекті қақпағын мен фланцтердің бекітілу беріктігін тексеру;
тізбекті аспаптардың жағдайын, қосымша тізбектелу вилкаларының, буферасты 

тоғындардың жағдайын тексеру;
сақтандырғыш құрылғыларының жағдайы мен тұрысын тексеру;
пневматикалық жабдықтар бойынша жұмыс:
пневможүйе элементтерінің жағдайы мен бекітілуін тексеру;
компрессордың жағдайын жəне бекітілуін тексеру (компрессордың өнімділігін аспаппен 

тексеру поезд кітабында тиісті жазбалар болған кезде жүргізіледі);
қысымды реттегіштің жұмысын тексеру (поезд кітабында тиісті жазбалар болған кезде 

жүргізіледі);
пнавможүйенің герметикасын ауа шығуын тыңдау арқылы тексеру (пневможүйенің гер-

метикасын ауа шығуын тыңдау арқылы аспаппен тексеру поезд кітабында тиісті жазбалар 
болған кезде жүргізіледі);

сақтандырғыш клапанның жұмысын жəне манометрдің жарамдылығын, оларда пломбаның 
болауын тексеру;

машинист краны мен есіктерді басқару крандарының беріктігін жəне герметикасын тексеру;
нөмірлер мен маршрут көрсеткіштерінің болуы мен сəйкестігін, сондай-ақ құмсалғышта 

құрғақ құмның болуын, өртсөндіргішті (құм салынған жəшік), сырғанауға қарсы тоспа, қосалқы 
сүйреу шынжырының, апаттық аялдама белгісінің жəне сүйменнің болуын тексеру;

майлау-май құю жұмыстары трамвайлар мен жеңіл рельсті көліктерде қолданылатын жанар-
жағармай материалдарының химмотологиялық картасы бойынша жүргізіледі.

15. Трамвай мен жеңіл рельсті көлікке бірінші техникалық қызмет көрсету жүргізі кезіндегі 
жұмыстарға жататындар:

кузовтың сыртқы жапсырмаларының, төбеге көтеруге арналған жабдықтар мен борттағы 
люктердің жағдайын жəне беріктігін тексеру;

терезе рамалары мен жылжымалы форточкалардың, кабина есіктері мен жүргізуші 
орындығының, салон отырғыштарының, салон еденінің төсеніші мен жайылмасының жағдайын 
жəне бекітілуін тексеру;

есіктердің мен тығыздағыштардың жармалары мен тіректерінің жағдайын жəне бекітілуін 
тексеру;

кузовтың ішкі жапсырмаларының жағдайын жəне бекітілуін тексеру;
есіктер табалдырығының, есік тұтқалары мен салон тұтқаларының жағдайын жəне 

бекітілуін тексеру;
артқы көрініс айналарының, желдеткіш люктері мен олардың ашылу механизмдерінің 

жағдайын жəне бекітілуін тексеру;
кузовтың негізі мен кузов асты жабдықтарының бекіту кронштейндерінің жағдайын тексеру;
вагон аралық желі торының жағдайын жəне бекітілуін тексеру;
механикалық жабдықтар бойынша жұмыстар:
доңғалақ жұптарының жағдайын тексеру;
арбашалардың бойлық жəне шүберіндік аралықтар, амортизация жүйесі элементтерінің 

(қолжетімді жерлердегі), шүберін стакандар қақпақтарының бекітілуін, реактивтік 
құрылғылардың жағдайын тексеру;

тартымдық электр қозғалтқыштардың аспалы элементтерінің жағдайын, желдеткіш 
құбырлардың жағдайын жəне бекітілуін тексеру;

кардандық вал элементтерінің, ине тəріздес мойынтіректер мен фланцтердің 
қақпақтарының, тартымдық электр қозғалтқыштардың корпусындағы муфтаның жəне жетекші 
тісті доңғалақтағы барабанның орналасу жағдайын, шаңбақтағы люфттің жəне аймақілтек 
қосылыстардағы радиал саңылауларды тексеру;

дискілік тежегіштер элементтерінің жағдайын, тежегіш жапсырмалырының жəне дискінің 
тозуын тексеру;

барабандық-қалыптық тежегіш элементтерінің жағдайын, тежегіш жапсырмалырының 
тозу көлемін тексеру;

тіркеу құрылғысының (автотіркеу) жағдайын жəне бекітілуін, қарсылықты құрылғылардың 
болуын жəне жарамдылығын тексеру;

сүйретуші айырлар мен буферасты қапсырмалардың жағдайын жəне бекітілуін тексеру;
сақтандырғыш құрылғылар элементтерінің жағдайын, олардың бекітілуінің беріктігін, рельс 

басына дейінгі қашықтығын тексеру;
доңғалақасты қаптама элементтерінің жағдайын жəне бекітілу сенімділігін тексеру;
рельстік тежегіш пен оның аспалы элементтерінің жағдайын тексеру, тоспаның рельске 

дейінгі аралығын өлшеу;
электр жабдықтары бойынша жұмыстар:
негізгі токқабылдағыштың бекітілу сенімділігін, оқшаулағыштардың бүтіндігін тексеру;
ендірмелердің, жұмсақ шунттардың, токқабылдағыш рамасы элементтерінің жағдайын 

жəне бекітілуін тексеру;
токқабылдағыш ендірмесінің түйіспелі желіге қосылу көлемін тексеру;
токқабылдағыштың көтеру, түсіру жəне белгілеу механизмінің жұмысын тексеру;
радиореактордың, найзағаймен қуаттандырғыштың жəне жетелеуші желілердің оқшаулануы 

мен бекітілу сенімділігінің жағдайын тексеру;
төбедегі оқшаулағыш кілемшенің жарамдылығын тексеру;
аспаптардың бүтіндігін тексеру, ажыратқыштар мен тумблерлердің, жүргізуші пультіндегі 

жарықтық сигнал беру шамдарының жарамдылығын тексеру;
автоматтық ажыратқышқа ревизия жүргізу, реттеуші винттегі пломбаның болуы мен «А» 

жəне «В». жағдайының айқын белгіленуін тексеру;
бақылаушы жүргізушінің ревизия жүргізуі, оның корпусының жерлендірілуін, барабанның 

барлық позицияларда айқын белгіленуін тексеру;
терезе тазалағыштар мен жуғыштардың жұмысын жəне бекітілуін тексеру;
қауіпсіздік педалінің бекітілуін жəне жұмысын тексеру;
ажыратқыштың, сақтандырғыштар мен жетелеуші желілердің (бекітілуі мен оқшаулану 

жағдайы) жағдайын тексеру;
салонның, табалдырықтар мен есіктер ойығының жарықтандырылуын тексеру;
сыртқы жарықтық жəне дыбыстық сигнал беру аспаптарының жағдайын тексеру; 
стоп-крандарды тексеру, пломбаларының болуын тексеру;
аккумулятор батареяларын шаңнан, тоттан, тотығу мен тұзданудан тазарту;
сырттай қарау арқылы аккумулятор батареяларының жарамдылығын, электролит 

деңгейін, жалғастырғыштар мен желілерін, батареяның барлық элементтері мен тұтастай 
кернеуін тексеру;

құмсалғыш элементтерінің жарамдылығын жəне олардың желілерінің жұмысын тексеру;
басқару пультіне баратын желілердің жағдайын жəне бекітілуін тексеру;
есік жетектері элементтерінің жағдайын, есіктің бірдей жұмыс істеуін жəне қалыптылығын, 

фрикционның жұмысын тексеру;
есік қозғалтқышы элементтерінің жағдайын тексеру, есік жұмысының бірқалыптылығы мен 

қалыпты жұмысын, фракционның жұмысын тексеру;
есік қозғалтқышының щеткалық-коллекторлық аппаратын қарау, қажет болған кезде ре-

визия жүргізу; 
есік редукторынан майдың ағуының болмауын тексеру;
электроаппаратура панеліне шаңнан тазарту жүргізу;
аппараттың панелге бекітілуін, жеткізуші желілердің жағдайын жəне сенімділігін тексеру;
реле түйіспелерінің жəне түйістіргіштің жағдайын тексеру. Қажет болған кезде тазалау, 

тозғандарын ауыстыру;
доға сөндіргіш камераның, иілгіш қосылғыштардың, серпенің жағдайын тексеру жəне реле 

мен түйістіргіштің қолмен тексеру;
реостаттағы бақылаушы элементтерін (үдеткіш), реверсорды шаң мен ластан тазарту-

ды жүргізу; 
желілердің жəне олардың бекітпелерін жеткізуші қосылғыштардың жай-күйін тексеру;
реостаттағы бақылаушы (үдеткіш) секвенциясын тексеру жəне вал айналымының (үдеткіш 

шаңбағы) уақытына хрономонтаж жүргізу;
оқшаулағыштардың тұтастығы мен аспалардың сенімділігін қосу-тежеулік, тұйықтағыш 

жəне қосалқы кедергілердің жəшіктерінің жай-күйін тексеру;
кедергілер элементтерінің, шығару ұштығының, мойнақтың жай-күйін, апарушы желілердің 

бекітілуін жəне тұтастығын тексеру;
тартымдық жəне қосалқы электроқозғалтқыштардың коллекторлық қақпақтарының 

тығыздалуы мен қақпақтарының жағдайын тексеру;

электроқозғалтқыштардың щеткалы-коллекторлық аппаратының жай-күйін тексеру, қажет 
болған кезде коллекторды тазалау жəне тозған щеткаларын ауыстыру; 

щеткалық серпенің қысым көлемін тексеру;
мотор-генераторлық құрылғының қосушы муфталарының жағдайын тексеру;
аккумуляторлық батареялардың қуаттау блоктары мен жеткізуші желілерінің жағдайын 

тексеру; 
реле-реттегіштің жағдайын жəне жұмысын тексеру; 
мотор қорабындағы желілердің жарамдылығын жəне бекітілу беріктігін тексеру;
жылыту пешінің жұмысын тексеру (қыс мезгілінде);
радиоаппаратуралардың жұмысын тексеру;
пневматикалық жабдықтар бойынша жұмыс:
компрессордың бекітілуі мен өнімділігін, ауа сүзгісінің жағдайын тексеру;
пневможүйе элементтерінің жағдайын, бекітілуін жəне ауа шығуының болмауын тексеру;
манометрдің жəне сақтандырғыш клапанның жарамдылығын, пломбалардың болуын 

тексеру;
жіберу клапанының, тежегіш целиндрінің, құмсалғыш цилиндрлерінің жұмысын жəне 

есіктің ашылуын тексеру;
пневможүйеден майдың ағуын уақытты хронометрлеу арқылы тексеру. 
Трамвайлар мен жеңіл рельсті көлік қолданылатын жанар-жағармайлардың 

химмотологиялық картасына сəйкес майлау-май құю жұмыстары жүргізіледі. 
16. Трамвайлар мен жеңілрельсті көлікте екінші техникалық қызмет көрсету осы 

қағидалардың 15-тармағында белгіленген бірінші техникалық қызмет көрсетуде көзделген 
барлық жұмыстар жүргізіледі, сондай-ақ оларға қосымша мынадай жұмыстар орындалады: 

кузовтың рамасын, ішкі жəне сыртқы жабдықтарды тексеру;
раманың аспаптармен қосылған жерлеріндегі тұтастығын, табалдырық мəткесін, аккуму-

лятор жəшігінің каркасын ақауларды жою арқылы тексеру; 
ішкі жапсырма элементтерін, еден жамылғысы мен табалдырықты тексеру, қажет бол-

са ауыстыру;
желдеткіш құрылғылардың жағдайын тексеру, қажет болған кезде жөндеу;
есік жетектері қаптамаларын жəне құлыптарының жағдайын жəне жарамдылығын тексеру;
сыртқы жапсырмалардың зақымдануын жою, соңынан сырлау;
төбенің жабдықтары бойынша:
күймеаралық (пантографтың жоғары жағындағы) пантограф табанын тексеру жəне 

қисығын түзеу;
пантографтың түсіру желісі мен белгілеу элементтерінің жағдайын тексеру;
төбенің оқшаулау кілемшелерінің жағдайын тексеру жəне қажет болған кезде жөндеу 

(ауыстыру);
төбе жабдықтарының оқшаулау жəне күштік ұштықтарының жағдайын тексеру;
екінші техникалық қызмет көрсету кезінде электр жабдықтарға қызмет көрсету алдымен 

электроаппаратураларды таң-тозаңнан тазартып, ақшауланатын элементтерді сүрту үшін 
барлық люктерді, жəшіктерді, қаптамалар т.б. ашудан басталады;

ревизиялау, жөндеу, реттеу жəне бақылау (сынау) үшін бөлшектеу:
аккумулятор батареясы;
автоматты ажыратқыштар;
қосалқы электроқозғалтқыштар, реостаттағы бақылаушы (үдеткіш) жетектері 

қозғалтқыштары, желдеткіш қозғалтқыштары, есіктер мен терезетазалағыштар жетектері;
реле-реттегіш мен артық жүктеу релесінің жұмысы: 
салонның, кабинаның, сыртқы жарықтандыру сигнал беру жарықтандыру лампаларының 

рефлекторлары мен плафондарын сүрту;
жүргізушінің басқару пульті оқшаулағышының ұштары мен желілерінің бекітілуін тексеру;
қауіпсіздік педалін тексеру:
реле мен индикаторлар контактілерінің ерітіндісін өлшеу мен басылуын күшейту, олардың 

катушкалары мен иінді сөндіргіш камераның жағдайын құралмен тексеру;
жұдырықша элементтерінің реттілікпен қосылуының жағдайын жəне бас бақылаушы 

жүргізушінің тұтқасының күшін тексеру;
реостаттағы бақылаушы (үдеткіш) элементтерінің жағдайын жəне бекітілуін, күштік 

контактілердің (контактілік саусақшаның) ерітіндісі мен басылуын бақылаушы (үдеткіш 
шаңбақ) валының айналуының уақыт хронометрлеуімен жəне жұдырықшалық элементтердің 
кезектілікпен қосылуын тексеру; 

электроқозғалтқыш қалқандары мойынтіректерінің бекітілу беріктігін тексеру;
қосу тежегіштік, тұйықтағыш жəне демпферлік кедергілердің резистор мен корпус жəне ток 

жүруші аралығындағы жəне жəшік бөлшектері аралығындағы ажыратуды тексеру;
трамвайларды дайындаудағы жəне күз-қыс кезеңінде пайдалануда жүргізілетін жұмыстар:
кабина мен салондағы жылыту электропештерін оқшаулау кедергілерін өлшеу;
жеткізу желіліренің, жапқыштарының, тұтқыштаруың жəне жалға құбырлардың жағдайын 

жəне бекітілуін тексеру;
сақтандырушы қаптамалардың жəне тұйықтандыру желілерінің жағдайын жəне бекітілуін 

тексеру;
рельстік тежегіштердің шеті мен желілерінің ұштарындағы пайкалардың жағдайын, катушка 

орамдарының жерге қатысты оқшалау кедергілерінің көлемін тексеру;
тізбектегі ажырату кедергісін тексеру;
механикалық жабдықтар бойынша жұмыстар:
ревизиялау мен жөндеу үшін кардандық валдарды жəне соленоидтарды бөлшектеу;
тартымдық қозғалтқышы валы конусындағы муфтаның жағдайын жəне беріктігін тексеру;
реактивті құрылғыны ревизиялау мен жөндеу:
тартымдық электроқозғалтқыш пен көлденең балкалардың алқа дөңгектерінің бекітілуін 

тексеру;
рельстік тежегіштің алқа элементтерін кронштейні мен тіректің арасындағы саңылауды 

реттеумен ревизиялау; 
барабандық-колодалық (дискілік) тежегіш элементтерін тежегіш барабанының диаметрін 

(тежегіш дискісінің қалыңдығы) өлшеумен ревизиялау;
тізбекті аспаптар элементтерін сынағы жөнінде белгісінің болуын жəне қадасының (шүберін) 

тозу көлемін тексерумен ревизиялау;
буферасты қапсырманың жағдайын реттеу;
терезенің құмсалғыш қалақшасының ашылуындағы көлемін тексеру жəне қажет болған 

кезде жетектің механизмін реттеу;
пневматикалық жабдықтар бойынша жұмыстар:
жүйені стационарлық компрессордағы құрғақ ауамен үрлеу;
қысым мен редукциондық клапанды, сүзгілердің, жинақтау кранының май (су) айдағышы 

пен кептіргішті (күз-қыс мезгілінде), компрессордың клапандық қорабы мен жүргізуші кранын 
ревизиялау, жөндеу, реттеу жəне бақылау үшін демонтаждау;

трамвай мен жеңіл рельсті көлік тексеру мен қабылдау бойынша жұмыстар:
трамвай мен жеңіл рельсті көлікке желі бойынша барлық аппараттары мен механизмдерінің 

жұмысын жіберу мен тежеу режимдерінде жүргізіп тексеру, бұл ретте жүргізіп тексеру жүріс 
25 км-ден кем болмауы керек;

доңғалақ жұптарындағы букстік мойынтіректің қызуы тексеріледі; 
қозғалыстағы кедергінің үлесі мен тежелу жолын өлшеуді жүргізу.
17. Трамвайлардың доңғалақ жұптарының кемерігінің бірқалыпты тозуын қамтамасыз 

ету үшін арбаларға көмкеру жүргізіледі, ол екінші техникалық қызмет көрсетумен қатар бола-
ды (бұл ретте сыйымдылық пен екінші техникалық қызмет көрсетудегі бос уақыт көбейеді).

Арбашаларға көмкеру жүргізген кезде мынадай жұмыстар орындалады:
трамвай кузовы рамасының шүберіндік мəткесінің жағдайын тексеру;
резеңке сақина, серіппе мен орталық салпыншақ тарелдердің жағдайын тексеру;
тартымдық қозғалтқыштың салпыншақ мəткесінің жағдайын тексеру;
спидометр датчигінің жетегі элементтерінің жағдайын жəне беріктігін тексеру;
жермен тұйықтау құрылғысын ревизиялау;
мотор қорабының жағдайын тексеру;
желілердің оқшаулау мен ұштарының жағдайын тексеру;
орталық аспаларды майлау (майлау картасына сəйкес).
18. Трамвай мен жеңіл рельсте көлікте маусымдық техникалық қызмет көрсету осы 

Қағидалардың 16-тармағында қарастырылған барлық іс-əрекеттерді, сондай-ақ оларға 
орындалады:

жолаушылар салонының терезелері, есіктері мен люктеріне тексеру жүргізу жəне жабылу 
тығыздығын қамтамасыз ету;

жүргізуші кабинасы мен жолаушылар салонының жылыту жəне желдету жүйелерінің 
жұмысын қалақшаларды реттеу ережелеріне сəйкес тексеру;

тартушы жəне қосалқы электрмашиналардың, контакторлық қаптама жəшіктерінің 
люктерінің жабылу тығыздығын, қорғағыш чехолдардың, тиектер мен тығыздағыштардың 
жағдайын мұқият тексеру;

мынадай түйіндер мен агрегаттарда майлау картасына сəйкес қысқы (жазғы) машиналарға 
майлауды ауыстыру:

доңғалақ жұптарындағы тартушы редуктордың картері;
компрессор картері;
есік механизмі редукторы;
келесі түйіндер мен агрегаттарда жаңадан майлауды қосу немесе майлау:
букстік мойынтіректер;
тартымдық редуктордың жетекші тісті доңғалағының конустық мойынтіректер;
тартушы аппарат элементтерінің топсалық жəне үйкелістік беті;
құмсалғыштың үйкелгіш жəне топсалық қосылыстары;
осьтер мойынтіректері мен есіктің ролигін бағыттағыштары;
есікті ашушы механизмдер рычагінің мойынтіректері;
кардандық валдың шаңбақтарының ине тəріздес мойынтіректері;
генератор мойынтіректері (түйіндерді бөлшектеумен);
пантографтың топсалық қосылыстары;
қалыптық-барабандық (дискілік) тежегіштің топсалық жəне үйкелістік қосылыстары;
қозғалтқыш мойынтіректері, редуктор мен есік жетегінің шынжыры;
топсалық қосылыс пен аспалы рессорлар;
сақтандырғыш тордың топсалық қосылыстары;
есік жетектерінің электропневматикалық шұралары (аппаратты бөлшектеумен);
есік цилиндрін аппаратты бөлшектеумен;
жүргізуші кабинасы есіктерінің құлыпы;
қысымды реттегіштің қосу (ажырату) механизмдері (балғын майлау);
желдеткіштер қозғалтқышының мойынтіректер.
Аккумулятор батареясындағы электролиттің тығыздығы қыс (жаз) мезгілінде белгіленген 

нормаға келтіріледі.
4-тарау. Қалалық рельстік көліктерді жөндеу тəртібі

1-параграф. Метрополитен мен монорельстік көліктерді жөндеу
19. Орындалатын жұмыстардың сипаттарына сəйкес метрополитен мен монорельстік 

көліктерді жөндеу мынадай түрлерге бөлінеді:
1) ағымдық жөндеу - 100 000 ± 10 000 км жүрген кезде;
2) орташа жөндеу - 480 000 ± 48 000 км жүрген кезде;
3) күрделі жөндеу:
бірінші күрделі жөндеу - 960 000 км (±96 000 км) жүріске жеткен кезде немесе 10 жыл 

пайдаланғанда;
екінші күрделі жөндеу –1 920 000 км (±192 000 км) жүріске жеткен кезде немесе 20 жыл 

пайдаланғанда.
20. Ағымдағы жөндеу жұмысы кезінде метрополитен мен монорельсті көлікке арналған 

екінші техникалық қызмет көрсету жұмыстарынан басқа автотежегіштік жабдықтарға реви-
зия жəне доңғалақ жұптарын тексеру, өлшеу жүргізіледі, бұл ретте оларға қосымша келесі 
іс-əрекеттер орындалады:

механикалық жабдықтарды тексеру бойынша жұмыстар:
бастапқы аспаның жағдайын тексеру, қабаттану мен резеңкенің жергілікті зақымдануының 

болмауы, болттардағы белгінің жылжып кетуінің болмауы тексеріледі;
конустық резеңке амортизаторлардың тозуын тексеру, жарықшақтардың болмауы (бос 

жағдайда аспа биіктігі 230 мм + 1 мм). Егер 18,1 кН конструкция жүктемесінде биіктік Н=201,3 
мм-ден төмен болса, тестерде сынақ жүргізіледі, қажет болған кезде резеңке амортизатор 
жаңаға ауыстырылады. Егер жарықшақ 10%-ға жетсе жəне тіркеудің мейлінше үстінде (майысу 
беті (ішкі) 390 см² шамасында), озондық немесе сызықтық жарықтың тереңдігі 3,0 мм, сондай-
ақ қаттылық өзгерген кезде резеңке ауыстырылады; 

эластомердің сыртқы қабатының аздаған ақауын тексеру (бірнеше миллиметрден аспай-
тын) жəне егер олар эластомердің сыртқы қабатын зақымдаған болса, тоқылған күшейткішті 
зақымдамаса, рұқсат етіледі;

тоқылған күшейткіштің кез келген зақымдануы кезінде жəне зақымдануға əкелетін немесе 
пневмокөпшікті тесетін басқа дененің болуы кезінде шұғыл ауыстырылады;

тұтқалы-тежегіштік берілістің түйіндері мен тетіктерінің жағдайын жəне бекітілуін тексеру, 
жұмыс жүрісінің ұзындығын өлшеу;

аялдама тежегіші цилиндріндегі аялдама тежегішінің тежелуін тексеру;
тежегіш целиндріндегі жəне аялдама тежегішіндегі түтік құбырда жарық болмауын, 

бірінші тоқыма қабатқа дейін үйкелмеуін тексеру, түтік кұбырдың цилиндрлік формасын, 
бекіту тетіктерінде жарық болмауын, құрылғылардың бір-біріне тиіп тұрмауын көзбен тексеру;

тежегіш целиндріне келетін құбыр желісін, сондай-ақ штуцер мен жалғастырушы гайканың 
жарығы болмауын, зақымданбауын, деформациясының жоқтығын тексеру;

ешіктік жəне бұдырлы қосылғыштарды тексеру, қажет болған кезде тазалау жəне 
зақымданғандарын ауыстыру;

автотізбектің тіркеу механизмін кезінде бас бақылау-өлшеу аспабының шкаласын тексеру, 
егер аспап белгіленген рұқсат етілетін шекке жетсе, онда тіркеу механизмнің тозған тетіктерін 
ауыстыру үшін күрделі жөндеу талап етіледі;

автотізбектің тік жəне көлденең орталықтануын су жəне спирттік деңгейлеу көмегімен тек-
серу, қажет болған кезде автотізбек жағдайы реттеледі;

резеңке тороидальді тірек пен резеңке серіппенің ақаулықтары тексеріледі;
жартылай тұрақты тіркеушінің корпусы бойынша зақымданудың болмауы тексеріледі;
шарлық қосылғыштарда люфтінің болмауы тексеріледі;
метрополитен мен монорельстік көліктің астындағы жабдықтар блогының жағдайы мен 

бекітілулері тексеріледі;
машинист кабинасы есіктерінің кілттері мен тұтқалары, метрополитен мен монорельстік 

көлік салоны кабинасындағы автоматты есіктер тексеріледі;
машинист кабинасындағы апаттық есіктер тексеріледі;
электропневматикалық жабдықтар бойынша жұмыстар:
тежегіш магистралдары мен тежегіш целиндрлеріндегі қысым машинист кабинасындағы 

басқару пультіндегі манометр көрсеткіші бойынша тексеріледі;
есіктер жұмысы синхрондық ашылу мен жабылуға тексеріледі, есіктерді басқару пультінде 

жарамсыздық кодтары болмауы тиіс;
мотор-компрессордың корпусы мен құбыр желісінде майдың ақпауы тексеріледі, соның 

ішінде жұдырық желдеткішінде люфтаның болмауы тексеріледі;
резеңке тербелісті муфта мен май сүзгісінің бекітілген жері тексеріледі;
салқындату жүйесі оқшаулағыш құрылғының бүтіндігі тексеріледі; қысымды ауамен ауа-

май сүзгісі үрленеді;
мотор-компрессордағы, ауа жəне май сүзгілеріндегі, ауа-май сепаторындағы май ауы-

стырылады;
екімұнаралы ауа кептіргіш корпусының жағдайы тексеріледі;
құбыр желілері бойынша ауаның шықпауы тексеріледі;
кептіру контейнерлеріндегі гранулалық кептіргіш заттар ауыстырылады;
шығару клапандарының жұмысы тексеріледі;
ауа-май микросепаратор мен ылғалшығарғыштың корпусы тексеріледі;
құбыр желілерінен ауаның шықпауы тексеріледі;
ол 9 бар қысымды қысылған ауада таймермен жарақтандырылған электромагнитті авто-

матты төгу клапанының қосылу мен ажырату жұмысы тексеріледі, атмосфераға ауа шықпаса 
1-3 секундтай демонтаждалады, тексеріледі жəне қажет болған кезде ауыстырылады;

электропневматикалық тежегіштердің жұмысы тексеріледі;
ауа құбыр желісінен жəне резервуарлардан ауаның шықпауы тыңдау арқылы жəне (не-

месе) сабынды ерітіндінің көмегімен тексеріледі;
резервуарларда түпкі жəне дəнекерленген тігістерде жарықтың, майысудың болмауы 

тексеріледі;
резервуарларға жанасатын ауақұбырларында жарықтың, ақаулықтың көзге көрінетін 

зақымдану мен ағудың болмауы тексеріледі;
сақтандырғыш жəне кері клапандарда жарықтың, ақаулықтың, көзге көрінетін зақымданудың 

болмауы тексеріледі;
əрбір түйіндегі ауаны жабу крандарының жұмысы тексеріледі;
ауа желілерін, жинақтау крандарының ауақұбыры сүзгісін, скобалар мен ілмектердің 

жарықтары, ақаулығы, көзге көрінетін зақымдануы болмауы тексеріледі;
барлық жинақтау крандарының тұтқаларының дұрыс тұруы (ауақұбырының бойымен ашық 

жағдайда), су жіберу крандарының тұтқалары (тұтқа жабық жағдайда тік төмен бағытталады) 
тексеріледі; 

ауақұбырларының қосылған жерлерінде ауа ағынының болмауы тексеріледі;
метрополитен мен монорельсті көліктің тежегішті басқару блогының, шұғыл те-

жеу клапанының, жүктемені реттеу клапанының, дифференциалды клапанның, тежегіш 
клапанының, диагностикалық штуцердің жұмыстары тексеріледі;

электр жабдықты ағымдағы жөндеу кезіндегі жұмыстар:
аккумулятор батареяларының кернеуі басқару пультіндегі вольтметр бойынша тексеріледі, 

аккумулятор батареяларының жəшігі механикалық зақымдануға, элементтердің қақпағы мен 
клеммалары электролиттің ақпауы мен құйғыш контураны, элементтер арасындағы барлық 
электрлік қосылыстар, аккумулятор батареясының элементтер жиілігі тексеріледі;

тығыздығы тексеріледі, қажет болған кезде əрбір элементке дистиляцияланған су құйылады 
(судың минималды деңгейі 5 мм, саксималды деңгейі 55 мм.);

дыбыс сигналының жұмысы тексеріледі, терезетазалағыш рычагтарының түйіскен жерлері 
майланады, терезетазалағыштың сүрткіші ауыстырылады;

жолаушыларды автоматты хабарландыру блогының сыртқы жағдайы тексеріледі;
алдыңғы жарықдиодтары, орталық басқару пульті (оның сыртқы жағдайы), алдыңғы 

жарықдиодтары мен сұйықты-кристалды дисплей тексеріледі;
метрополитен мен монорельстік көліктің ішкі жəне сыртқы хабарлау жүйесі икемді микро-

фон көмегімен тексеріледі;

метрополитен мен монорельстік көліктің хабарлау қаттылығының деңгейінің өзгеруі 
тексеріледі, қол кнопкасымен басқару құралымен хабарлау, жолаушылармен жəне 
кабинааралық ішкі байланыс жүйесі, жолаушыларға арналған ақпараттық табло, салондағы 
динамиктердің жұмысы тексеріледі;

машинист кабинасы мен салонның жарықтандырылуы тексеріледі;
люминесценттік шамдардың жарықтануында жыпылықтаудың, қара дақтардың болма-

уы тексеріледі;
патрондарды, инвертирлеуші көшейткішті жəне жіберу-реттеуші желіні тексеру, плафонның 

қақпағын шаң мен басқа да заттардан тазалау;
метрополитен мен монорельстік көліктің астындағы электр құрылғыларын жөндеу мен 

тазалау бойынша жұмыстар:
1Р, 3Р, 4Р, 74Р вагонаралық кабельдерді алу, тазалау жəне қосылыстарын тексеру;
тежегіш резисторында демонтаждау, тазалау жəне монтаждау;
аккумулятор батареяларын басқару жəшігіндегі демонтаждау, тазалау жəне монтаждау;
төменгі кернеулі тұйықталу блогындағы демонтаждау, тазалау жəне монтаждау;
қосымша қуаттау блогындағы бөлу щиті блогындағы демонтаждау, тазалау жəне мон-

таждау;
контроллюр блогындағы демонтаждау, тазалау жəне монтаждау;
қосалқы қуаттау блогындағы, қуат сүзгісі түйініндегі демонтаждау, тазалау жəне монтаждау;
негізгі ажыратқыш блогындағы, линиялық ажыратқыштағы, жоғары кернеу тұйықтауындағы, 

тежеу жүйесі мен сүзгіш конденсатордағы демонтаждау, тазалау жəне монтаждау.
21. Орташа жөндеу осы Қағидалардың 20-тармағында белгіленген ағымдағы жөндеуде 

көзделген барлық жұмыстарды қамтиды, бұл ретте қосымша мынадай жұмыстар орындалады: 
Механикалық жабдықтарды орташа жөндеудегі жұмыстар:
бастапқы аспаның жағдайын қабаттану мен резеңкеде ақаулықтың болмауын тексеру;
болттардағы белгінің жылжып кетпеуін тексеру;
токқабылдағыштың барлық кешендеушілерінің зақымданбауын тексеру, ақаулықтар 

анықталған жағдайда токқабылдағышқа күрделі жөндеу жүргізу немесе оның тетіктерін ауы-
стыру, токқабылдағыш тоспасының тозуы жеткен кезде, 10 мм-ден кем болса жаңа тоспаға 
ауыстыру қажет;

токқабылдағыштың тоқыма ажыратқышын жарық жəне басқа да зақымданудың болма-
уын тексеру;

екінші аспаның пневмокөпшігінің теңестіру клапанын ашу, жөндеу жүргізу. Теңестіру 
стерженінде жарықтың жəне зақымданудың болмауын тексеру. Егер теңестіру клапаны 
жөндеуге жатпаса, жаңасына аусытырылады. Жөндеуден немесе ауыстырылғаннан кейін 
теңестіруші клапанның жалғануының беріктігі, зақымдануы мен ауа шығудың болмауы, ва-
гон кузовының балкалары мен арба рамасындағы орталық тесіктің арасындағы қашықтық 
реттеледі;

қосалқы аспаның пневмокөпшігінің тесілмегендігі, ауа жібермейтіндігі, үрленбегенін, еш 
жерінде модификация жоқтығын, резеңке жəне металл тетіктерінің тістесу ақауының жоқтығы 
тексеріледі. Эластомердің сыртқы қабатының дефектісіне, егер ол элестомердің сыртқы 
қабатын тоқыма күшейткішке зақым келтірмей бұзған болса, рұқсат етіледі. Пневмокөпшіктің 
тоқыма күшейткіші зақымданса, ол ауыстырылады;

редуктор корпусының жағдайын жарық пен зақымдануға тексеру, сондай-ақ редуктордың 
жоғары жəне төменгі жартысының бекітілуін, төгу қақпағын тексеру;

редуктордың жоғары жəне төменгі жартысының бетінен, төгу қақпағынан май ақпауын 
тексеру;

редуктордың іліну түйінінің жағдайы мен бекітілуін тексеру;
тісті берілістің қаптамасындағы майды жаңасына ауыстыру;
майдың деңгейін өлшеу терезесі арқылы тексеру, минималды деңгей 3,5 литр, максимал-

ды деңгей 4,2 литр болуы керек;
тартымды электр қозғалтқышты корпуста жарық пен басқа да механикалық зақымданудың 

болмауына, электр кабельдерінің үйкелмеуіне жəне ілінуіне, майдың ақпауына тексеру;
мойынтіректердің майлауға арналған май сауыттың қақпағының болуын тексеру;
электр қозғалтқыштың əрбір мойынтірегін майдың қажетті мөлшерімен толтыру;
мойынтіректердің түйіндерінің жағдайын жəне бекітілу сенімділігін тексеру;
болттар мен гайкалардағы белгілердің жылжып кетпеуін тексеру;
шүберін түйіннің жағдайын жарық пен зақымданулардың болмауына тексеру, қапталадғы 

буферлердің резеңке элементтерінің жағдайын жарықтар мен зақымданулардың болмауына, 
тартушы білікті тексеру, ақаулар болған жағдайда шүберін тетіктеріне жөндеу жүргізіледі;

көлденең тербеліс тиғыштарын тексеру, егер тиғыштың демпферінде зақымдану мен май 
ағуының іздері болса ауыстырылады;

тежегіш берілісінің тетіктері мен түйіндерінің жағдайы мен түйіндерін, тежегіш қалпы, 
тұтқыш, төлкерелді, шайбаларды, қалып фиксаторларын,тежегіш құрылғыларын тексеру;

тұтқышті тежегіш берілісінің барлық тетіктеріндегі жарықтарды, тозуларды тексеру;
белдіктерді, шайбаларды, сіргелерді тексеру;
тежегіш цилиндрінің корпусы мен қалпы қалыңдығын тексеру;
жұмыс жүрісінің ұзындығын өлшеу;
аялдама тежегіш цилиндрлерінің аялдама тежегішін тексеру;
тежегіш цилиндрі мен аялдама тежегішінің цилиндріне баратын түтік құбырларды 

жарықтың, бірінші тоқыма қабатқа дейінгі үйкелудің, кесілудің, қабаттанудың, үрленуінің, 
цилиндрлік формадағы тозудың, бекітілетін металл тетіктердегі жарықтардың болмауына, 
вагон құрылғыларына тиіп тұрмауын тексеру;

тежегіш цилиндріне баратын құбыржелілерін, сол секілді штуцерлер мен жалғастырғыш 
гайкаларды жарықтың, зақымданудың, көзге көрініп тұрған ақаулығының болмауына тексеру, 
ақаулықтар байқалған жағдайда тежегіш блогына жөндеу жүргізіледі немесе ауыстырылады;

тежегіш дискісін тексеру, тежегіш дискісінің жұмыс бетінде бірқалыпты тозу болуы керек, 
сондай-ақ жарықтар мен тоттанулар болмауы керек, ақаулықтар байқалған жағдайда тежегіш 
дискісі ауыстырылады;

тарақты майлағыштың жағдайы мен бекітілуін жəне оның дұрыс орнатылуын тексеру, 
корпуста жарықтың болмауын тексеру;

тарақты майлағыш карандашының доңғалақ жұптары мен доңғалақ жұптарының сыртқы 
бетіне дұрыс жатуын тексеру;

тарақты майлағыштың майлағыш элементтерін ауыстыру;
корпустың барлық автотізбегіндегі зақымданулардың болмауын тексеру;
тізбекті механизм желісі тетіктерінің, электр кабельдерінің, ауаөткізгіштің жағдайын жəне 

бекітілуін тексеру;
қолмен ажырату жұмысын тексеру, тізбекті механизм ілінусіз жəне тұтылып қалмай қозғалуы 

керек, автотізбектің бас рельстен биіктігін өлшеу;
автотізбектің көлденең жəне тік орталықтануын деңгейлегіш көмегімен тексеру, қажет 

жағдайда автотізбек болған кезде реттеу;
резеңке тороидальдық тірек пен резеңке серіппенің оқаулықтарын тексеру;
жартылай тұрақты аспаның зақымданбауы мен шарлық берілістің люфтілерінің жоқтығын 

тексеру;
метрополитен мен монорельстік көліктің астындағы құрылғылар блогының жағдайы мен 

бекітілуін тексеру;
түтінтартқыштың сенсорларын алып, жаңасына ауыстыру;
кузовтың жағдайын мехкникалық зақымданудың, майысу мен жырықтардың болмауы-

на тексеру;
электропневматикалық жабдықтарды орташа жөндеудегі жұмыстар:
тежегіш магистралы мен тежегіш цилиндріндегі қысымды машинист кабинасындағы басқару 

пультіндегі манометрдің көрсеткішімен тексеру;
есікті синхронды ашылып-жабылауына тексеру, есікті басқару пультінде ақаулықтар 

коды болмауы керек;
есікті бағаттағыштардың шаң-тозаң баспауын, пневмошлангілердің ауа жібермеуін тексеру, 

есіктің ашылып-жабылуымен есік жағдайы роликтері ауыстырылады;
тұрақты шудың болмауы тексеріледі;
есікті ашып-жабу жылдамдығын тексеру (егер реттеу винтін қатайтса, жылдамдық азаяды, 

егер босатса, жылдамдайды);
есікті ашып-жабу амортизаторларын реттеу (амортизаторды реттеу винтін қатайтса, амор-

тизатор қатты болады, егер босатса, жұмсарады);
V-текті тығыздағыштың үйкелгіш тетіктері мен киіз сақина маймен майланады;
сырт көрінісі бойынша айқын зақымданған тетіктер жаңаға ауыстырылады, қалғандары 

мұқият тазаланады;
тежегіш магистралды мотор-компрессормен үрлеу уақытын тексеру, сондай-ақ секілді 

бақылау жəне мониторинг жүйесі мониторындағы екі мотор-компрессорды уақытында син-
хронды ажырату;

мотор-компрессордың жұмысында бөтен шу мен тербелістің болмауын тексеру, қажет 
болса жұдырық муфтаның орталықтандыру жүргізу;

мотор-компрессордың корпусы мен құбыржелісін май ағуына тексеру, соның ішінде жұдырық 
муфтасының салнигін жəне май сүзгісінің бекітілген жерін тексеру;

салқындату жүйесі желдеткішінде люфтінің болмауын тексеру;
резеңке тербелісті оқшаулағыш құрылғының бүтіндігін тексеру;
ауа-май радиаторын қысымды ауамен үрлеу. Мотор-компрессордың, қосалқы электр 

қозғалтқыш орнатылған компрессор агрегатының жұмысында ақаулар байқалса, жөндеуге 
жіберіледі немесе ауыстырылады, сондай-ақ мотор-компрессордің майы ауыстырылады;

ауа жəне май сүзгілері, ауа-май сепаратораның сүзгілері ауыстырылады;
қосарлы тиекті клапан ауыстырылады, май температурасы датчигін, қысымды реттеу 

клапанын, жинақтау қысымы релесін, электромагнитті импульстік клапанын (соленоидтық 
клапанын), автоматты төгу клапанын, агтиюз клапанын ауыстыру;

екі мұнаралы ауа кептіргішінің корпусының жағдайын тексеру;
құбыржелілеріндегі ауаның шығуының болмауын тексеру;
кептіру контейнерлеріндегі гранулалық кептіргіш заттарды ауыстыру;
шығару клапандарының жұмысын тексеру, ақаулар анықталған кезде жөндеуге жатпайтын 

екі мұнаралы ауа кептіргіші ауыстырылады;
ауа-май микросепараторы мен ылғалшығарғыш корпустары тексеріледі;
құбыржелілеріндегі ауаның шығуының болмауын тексеру;
атмосферадағы 9 бар ауа қысымды таймермен жарақтандырылған электромагнитті авто-

матты төгу клапанының қосылу мен ажырату жұмысын тексеру; атмосфераға 1-3 секунд ауа 
шығуы болмаған жағдайда тексеріледі жəне қажет болса ауыстырылады;

ауа құбыр желісінен ауаның шығуын тыңдау арқылы, қажет болған кезде сабынды 
ерітіндінің көмегімен тексеру. Резервуарлар дəнекерленген тігістердің майысулары мен 
зақымдануларының болмауын сырттай тексеру. Резервуардың əнекерленген тігістерінде 
зақымдануы байқалған жағдайда жөндеу үшін бөлшектенеді;

ауа жібергіш резервуарларға баратын ауа жібергішті жарықтың, ақаулықтың, көзге көрінетін 
зақымдану мен ағудың болмауына тексеру; 

сақтандырғыш жəне кері клапанның жұмысын тексеру, ақаулар байқалғанда жөндеу жүргізу;
əрбір түйіннің ауаны жабу крандарының жұмысын тексеру;
ауа желілерін, жинақтау жəне шар крандарын, ауа жібергіштер сүзгісін, скобалар мен 

ілмектердің жарықтарын, ақаулықтың, көзге көрінетін зақымдануларын тексеру;
барлық жинақтаушы крандардың тұтқа жағдайының дұрыстығын (ашық жағдайдағы 

ауаөткізу бойымен), су жіберу крандарының тұтқаларын (тұтқа жабық жағдайда тік бағытталуы 
керек);

ауажіберу жалғасқан жерлерінде ауа жіберудің болмауын тексеру, зақымдану болған 
жағдайда тетіктерге жөндеу жүргізіледі;

тежегіштің басқару блогының, шұғыл тежеу клапанын, жүктемені реттеу клапанының, 
дифференциялық клапанның, тежегіш клапанының, метрополитен мен монорельстік көліктің 
басындағы диагностикалық штуцердің жұмысын тексеру, ақаулар анықталған жағдайда тетіктер 
жөнделеді немесе ауыстырылады;

метрополитен мен монорельсті бақылау жəне мониторинг жүйесі мониторына қосқаннан 
кейін қосалқы қуаттану блогының жағдайы тексеріледі;

инвертор жағдайы, мотор-компрессор, жоғары жылдамдықты ажыратқыш, линиялық 
ажыратқыш, токқабылдағыш тексеріледі;

желідегі кернеу тексеріледі, метрополитен мен монорельсті көліктің қуаттануы «стингер» 
режимінде болуы қажет;

аккумулятор батареяларының кернеуі басқару пультіндегі вольтметрмен тексеріледі, 
аккумулятор батареясының жəшігі механикалық зақымдануға, элементтер клеммалары мен 
қақпағы төгу контурынан электролиттің ағуына, элементтер арасындағы электрлік қосылыстар, 
аккумулятор батареяларының элементтерінің жиілігі тексеріледі, қажет болғанда клемма гай-
калары мен элементтердің қосылыстары щетка арқылы тазаланады;

аккумулятор батареясының əрбір элементіндегі кернеу өлшенеді;
тығыздықты тексеру, қажет болса əрбір элементіне дисстиляцияланған су құйылады (судың 

минималды деңгейі 5 мм, максималды деңгейі 55 мм болуы керек);
бақылау жəне мониторинг жүйесіндегі қателер мен ауытқулар тексеріледі, жүйедегі ақаулар 

сары түспен белгіленеді;
индикаторлар кнопкаларының жануы тестіленеді;
дыбыстық сигнал жұмысы тексеріледі, терезетазалағыш тұтқыштардың түйісулері майла-

нады, терезе тазалағыштың қалақтары ауыстырылады;
алыс жəне жақын жарық фарлары ауыстырылады;
жолаушыларды автоматтық хабарландыру блогының сыртқы жағдайы тексеріледі;
алдыңғы жарық диоды, орталық басқару пульті (оның сыртқы жағдайы), алдыңғы жарық дио-

ды мен сұйықты-кристалды дисплей, хабарландыру икемді микрофонның көмегімен тексеріледі;
хабарландыру қаттылығының деңгейі, қол кнопкасының басқару құралдарымен хабарлау 

жүйесі, жолаушылармен жəне кабинааралық ішкі байланыс жүйесі, жолаушыларға арналған 
ақпараттық табло, вагон салоны мен сырттағы динамиктердің жұмысы тексеріледі. Егер жо-
лаушыларды автоматты хабарландыру блок жұмысы бойынша ескертулер бар болса, онда 
блок ауыстырылады. 

токқабылдағыштың жұмысы көтеру жəне түсіру жолымен тексеріледі;
басқару блогының жұмысы, компрессор моторын басқару блогы мен автоматтар мен 

релелер тексеріледі;
жылыту, желдету жəне ауа баптау жұмысы, жекелей желдету режимі, салқындату, жы-

лыту, аялдама кезіндегі жылыту мен машинист кабинасын жылыту жұмыстары тексеріледі;
сандық басқару аспабының, апаттық инвертордың, контактор тізбегінің үзгішінің, сандық 

басқару аспабының қуаттандыру блогының жұмысы тексеріледі, қажет болған кезде жөндеу 
жүргізіледі немесе ауыстырылады;

машинист кабинасы мен салонның жарықтандырылуы тексеріледі;
жарықтандырудың люминесценттік шамдарында жыпылықтаудың, қара шеңбердің жəне 

шам түбінде дақтардың болмауы тексеріледі;
патрон, терістеуші күшейткіш жəне жіберу-реттеу желісі тексеріледі, плафонның қақпағы 

шаң-тозаң мен өзге заттардан тазартылады, ескерту болған кезде шамдар ауыстырылады;
еріткіштің қақпағы, сыртқы жағдайы мен бұйымдары, электр қозғалтқыштың, желдеткіш 

пен жылыту аспабының жұмысы тексеріледі;
желдеткіштің бағыттаушы каналдарын, ауа беру түтікшесінің əрбір біткен желін (майысқақ 

шланг) тазарту;
негізгі ажыратқыш қорапшасын, тиек тетіктерді, болттардың, клеммалардың, жалғастылушы 

желілердің жағдайы, қысқа тұйықталу беті мен тізбегі, сондай-ақ қосалқы контактінің сыртқы 
түрі тексеріледі;

желілік ажыратқыштың қорабы, оның корпусы, тиек құрылғылар, кедергі жəне электро 
желі сапасы тексеріледі;

клеммалық қораптар, дəнекерленген жерлер, болттардың қатайтылуы, қысқа тұйықталу 
тізбегі, изолятордың зақымдануы, қажет болса, барлық тетіктер тазаланады;

есіктің жұмысы тексеріледі, синхронды ашылу мен жабылу 2,5 секундты құрайды;
реверсивті тұтқаны «Алға» жағдайына қойған кезде жəне негізгі тұтқаны кезектілікпен 

бақылаушының 1, 2, 3, 4 жағдайына қойған кезде, сондай-ақ тежеген кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
жағдайына жəне шұғыл тежеудің 8 жағдайына қойған кезде орындалады. «Артқа» жағдайын 
тексеру де осылай орындалады;

өртті анықтау пен фар жұмысының датчигіне арналған тұрақты ток конверторының жұмысы, 
терезе тазалағыш иоторы конверторы, энкодер тексеріледі, қажет болғанда жөндей жүргізіледі 
немесе ауыстырылады.

Метрополитен мен монорельстік көлік асты жабдықтарын орташа жөндеу жəне тексеру 
осы қағидалардың 20-тармағында белгіленген жөндеудің барлық жұмыстарын қамтиды, бұл 
ретте қосымша мынадай жұмыстар орындалады: 

вагонаралық 1Р, 3Р, 4Р, 74Р кабельдерін шығару, тазалау жəне қосылыстарын тексеру;
тежегіш кедергі блогының барлық кешендеуші тетіктерін демонтаждау, тексеру, қажет 

болған кезде жөндеу жүргізу немесе ауыстыру, төменгі кернеу тұйықталуын, қосымша 
қуаттандыру блогының бөлу қалқанын, қосалқы қуаттандыру блогын, негізгі ажыратқышты, 
желілік ажыратқышты, жоғары кернеу тұйықталуын, тежегіш жүйесі басқармасын, сүзгіштік 
конденсаторды тексеру;

аккумулятор батарейлары басқармасы жəшігінің кешендеуші тетіктерін, қуат сүзгісі түйінінің 
тетіктерін демонтаждау, тексеру, қажет болаған кезде жөндеу немесе ауыстыру.

Орташа жөндеу аяқталғаннан кейін орташа жөндеу жүргізудің сапасын техникалық бақылау 
бөлімінің шебері, аға жəне ауысым шебері, ыстық режим машинисі жүргізеді.

22. Метрополитен мен монорельсті көлікті күрделі жөндеу кузовтың, түйіндер мен 
агрегаттардың ақаулықтарын егжей-тегжейлі анықтау мен толық жою, қызмет көрсету 
мен жөндеудің белгіленген жүйесін сақтай отырып, оның келесі күрделі жөндеуге дейінгі 
жөндеуаралық циклде пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі. 

 23. Метрополитен мен монорельсті көлікті күрделі жөндеуге кіретіндер:
механикалық жабдықтарды жөндеу боыйнша жұмыстар:
метрополитен мен монорельсті көлікті екі жағынан букс қызуы температурасын инфрақызыл 

термометрдің көмегімен тексеру;
редуктор корпусының, туртымды қозғалтқыш мойынтіректерінің, тісті муфталардың қызу 

температурасын тексеру. Аталған түйіндер қызған жағдайда, оған толық тексеру жүргізу;
пневматикалық рессорының кранын жабу жəне резервуар кранын ашу, əрбір метрополи-

тен мен монорельсті көліктен ауа шығару. Метрополитен мен монорельсті көліктің қуаттануын 
аккумулятор батареясынан ажырату. Вагонаралық қосылыс кабельдерін, тезгішті жəне бекіту 
элементтерін ажырату. Метрополитен мен монорельсті көлікті көтеру, арбаны сүйреуді жүргізу, 
одан алынбалы түйіндер мен тетіктерді алу;

арбаның рамасын жуу, тазалау жəне тексеру. Арбаны бөлшектеу позициясына əкелу. 
Арба түйіндеріне демонтаж жүргізу, демонтажданған арбаның түйіндері жууға жіберіледі;

(Соңы. Басы 26-бетте) 

(Соңы 28-бетте) 
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арба рамасын алдын ала тазалауды жүргізу. Тексергенде раманың, көлденең брустардың, 
кронштейндердің қапталдарында жарықтың, сынықтың, майысулардың жоқтығына көңіл бөлу 
қажет. Дəнекерленген тігістерде, раманың бір-бірімен түйіскен жерлерінде жарықтардың бол-
мауына баса назар аудару қажет. Ақаулықтар анықталған орындар толық зерттеу жəне жөндеу 
тəсілдерін анықтау үшін бормен белгіленеді;

доңғалақ жұптарына дефектоскопиялау жүргізу жəне доңғалақ төліміне тасымалдау;
осьтік букске толық тесеру жүргізу. Толық ревизия жүргізген кезде қызып кетудің болуына 

(түссіздену мен бояудың үрленуіне), букстің артқы бөлігінен қандай да бір майдың ағуына ба-
сым назар аудару керек, букстің осінде механикалық зақымдану мен жарықтың болуы, алдыңғы 
қақпақтың сенімді тығыздалуы, болттарда арнайы жасалған белгілердің жылжып кетуінің бол-
мауы (болттар мен гайкалардың босап кетпеуі көзбен қаралады) тексеріледі;

доңғалақ жұптарының тетіктері мен мойынтіректер осьтен арнайы құралдардың көмегімен 
демонтаждалады, тазалау жүргізіледі, мойынтіректер жөндеу жүргізілу үшін арнайы 
технологиялық жарақтандырылған басқа ұйымдарға консервацияланады. Монтаждауда букстік 
түйіндерге тек жаңа мойынтіректер орнатылады;

букс корпусында, букс қақпағында жарықтың болмауы тексеріледі. Букстің алдыңғы 
қақпақтарындағы фланцтердің жағдайы тахометр редуктогрының бекітілуіне, сондай-ақ букс 
тетіктерінің бекітілу жағдайы тексеріледі; 

бастапқы аспалар жағдайы резеңкенің қабаттанбауына жəне бір жерлерінің зақымдануына, 
болттардағы белгілердің жылжып кетпеуіне тексеріледі. Алдыңғы салпыншақтың резеңкелеріне 
тестерде сынақ жүргізіледі, егер Н конструкция қызғанда 18,1 кН биіктігі 201,3 мм-ден кем бол-
са, резеңке серпін жаңаға ауыстырылады;

токқабылдағыштың тоқыма оқшаулағышында жарықтар мен басқа да зақымданулардың 
болмауы тексеріледі;

рельстің басынан токқабылдағыштың биіктігі тексеріледі;
электр кабельдерінің, клеммалардың жəне пневматикалық түтіктің үйкелуі мен 

зақымданулары тексеріледі, қажет болған кезде ауыстырылады;
токқабылдағыштың контактілерінің қысымы тестерде келесідей сыналады: тартылуда 

жұмыс істейтіе серіппенің жоғары серппелік жүрекшедегі қарсыгайка босатылады. Қарсыгайка 
босаған немесе қатайған уақыттағы серіппені белгілеу үшін серіппелік жүрекшеде гайкалық 
кілтке арналған 35 мм ұшты қадамен бұрыштық шлифовалдық машинамен тесік жасалады. 
Серіппе бекіту винтін бұрау жолымен босатылады немесе қатайтылады; 

токқабылдағыш тоспаның орталығындағы контактілік қысымды өлшеу, токқабылдағыш 
тоспадағы есептік контактілік қысым контактілік рельсте FAn = 130Н тең болады. Қысым 
датчигі немесе динамометр контактілік қысымды өлшеуде ең жақсы құрал болып табылады. 
130Н ±10Н қысым (рұқсат етілетін ауытқу) жоғары тұрысындағы есептік жұмыс жағдайына 
тақтатып тарту жолымен алынуы мүмкін (рельстің басынан 160 мм жоғары, бұрылыс 
кронштейнінің рельс басына осьтік қадамы 168,5 мм-ге тең). Егер контактілік қысым 130Н 
±10Н тең болса, босаған гайкалар қатайтылуы керек. Сондай-ақ тестерде қысымды ауаның 
ағуын тестілеу мынадай жолмен жүргізіледі: жүктеме қысымының құрылғысы тиісті жағдайға 
қойылады, токқабылдағыш белгіленеді, таза ауа жіберетін шлангі ауа қысымын беретін 
терминалға қосылады. Токқабылдағыштың ауа қысымы максималды көбейтіледі (9кгс/см2), 
сосын белгіленген уақыт аралығында ауа қысымының тербелісі бақыланады. Ток қабылдау 
тоспасының рұқсат етілетін максималды рұқсат етілетін тозуы 10 мм құрайды. Максималды 
рұқсат етілетін тозуға жеткен кезде ток қабылдау тоспасының ортасында көзге көрінетін тесік 
пайда болады. Токқабылдағыш тоспа ауыстырылуы керек;

қосылқы аспа пневмокөпшігінің теңестіру клапандары мен байланысу сенімділігін, 
зақымданулар мен ауа кетуінің белгілерін тексеру, порщен штогінің корпусы мен бетіндегі 
барлық металл тетіктер (резеңке беттен басқасы) химиялық тазалау құралдарының көмегімен 
ваннада тазаланады;

барлық кешендеуші тетіктерді тазалағаннан кейін қарау арқылы мұқият тексеріледі. 
Жарық, ақаулық, тоттану немесе бұранданың майысуы секілді зақымданулары бар тетіктер 
ауыстырылады;

əрбір демонтаждау немесе тексеру кезінде қажет болған кезде тығыздаушы сақинаны, U 
тəрізді тығыздағышты, шайбаларды, тоқтатқыш сақинаны ауыстыру қажет;

жылжымалы тетіктердің қозғалатын беттерін, тығыздағыш сақинаны маймен майлау керек. 
Тестерде сынақ жүргізіледі. Ақаулықтар анықталған жағдайда жөндеуге жатпайтын теңестіру 
клапаны жаңаға ауыстырылады;

қайталама аспаның пнемвокөпшігін тесіктерінің жоқтығына, ауа жібермеуіне, гармошканың 
тозбауына, үрленуіне, пневмокөпшік профилінің жергілікті модификацияларына, тізбекті 
резеңке жəне металл тетіктерінің бұзылуына тексеру, пневмокөпшікті тестерде сынақтан өткізу;

пневмокөпшіктің бетінде ұзындығы 3 мм-ден асатын жарықтың болмауы тексеріледі, егер 
жарық болса, онда пневмокөпшікті жөндеу керек;

резеңке сақинаның гармошкада ауа жоқтағы ақаулығы, 55 кН тік жүктемеде, қосалқы 
аспаның биіктігі 217 мм-ге жетеді (көлденең брустан конустік осьтің төменгі беттік жазықтығына 
дейінгі). Жылжуына байланысты, мəліметтер мен өлшенген мəннің арасында бірнеше милли-
метр алшақтық болуы мүмкін. Жылжу эффектісі пайдаланудың алдыңғы айларында болады. 
Бірінші айдан кейін ол қалыпқа түседі;

резервтік рессордың биіктігіне температура да ықпал етеді, төменгі температурада ре-
сор төмен түседі. Егер жылжудың ықпалынан кейін қандай да бір өзгеріс болса, резервтік 
рессор айқын ақаулықтан зақым көруі мүмкін, онда шұғыл пневмокөпшік ауыстырылуы керек;

тісті беріліс блогының, редуктор корпусының жағдайын жарықтар мен зақымдануларға, 
сондай-ақ редуктордың жоғары жəне төменгі бөлігінің бекітілуін, төгу қақпақтарын тексеру;

редуктордың жоғары жəне төменгі бөлігіндегі ойықтан, төгу қақпағынан май ағуының 
болмауын тексеру;

редуктордың ілу түйіндерінің жағдайы мен бекітілу сенімділігін тексеру;
майдың деңгейін өлшеу терезесі арқылы тексеру. Егер үлкен жəне кіші шүберіндердін 

тістері зақымданған болса, тісті доңғалақты ауыстыру керек. Тісті доңғалақ пен оған байла-
нысты тетіктерді демонтаждағанда тісті беріліс қамтамасының төменгі бөлігі ашылады. Тісті 
беріліс қаптамасының жоғары жəне төменгі бөлігін бекітетін болттар мен шайбаларды алу 
керек. Тісті беріліс қамтамасының жоғары жəне төменгі бөлігінің қосылатын бетін горизон-
таль жағдайда ұстау, сосын мойынтірек қаптамасында бекітілген болттар мен гайкаларды 
тісті доңғалақ қаптамасынаң қапталынан шығару керек. Тісті беріліс қаптамасынаң төменгі 
бөлігін оның ілінетін қыстырмасына ілу жəне болттарды орнату керек. Содан кейін тісті беріліс 
қаптамасының төменгі бөлігін болттарды ағыту арқылы шығарады, (зақымдануы мен тозуы 
болмайтын тығыздағыш қалыптарды қайталай пайдалануға рұқсат етіледі). Тісті беріліс 
қаптамасының жоғары бөлігінтісті беріліспен жоғары бұрау, мойынтірек қаптамасындағы қалған 
болттар мен гайкаларды шығару. Содан кейін тісті беріліс қаптамасының жоғары бөлігін оның 
бұрандалық тесіктерге бекітілген екі болттан жоғары көтеріп шығару;

тартымды электр қозғалтқышты жарық жəне басқа да механикалық зақымданулар 
жоқтығына, электр кабельдері мен олардың ілінуін, майдың ағуын тексеру;

мойынтіректерді майлауға арналған май сауыттың қақпағының болуын тексеру;
ілу түйіндерін жəне бекітілу сенімділігін тексеру;
болттар мен гайкалардағы белгілердің жылжып кетпеуін тексеру;
электр қозғалтқыштағы муфтаны демонтаждау, электр қозғалтқышты демонтаж алдында 

тазалау. Электр қозғалтқыштың демонтаждалған элементтерін тазалау. Тартымды электр 
қозғалтқышының корпусын тазалу үшін тазалаушы заттардың ыстық су əдісі ғана пайдаланы-
лады. Статор мен ротордың барлық желдеткіш каналдары қоқыстан толық тазаланғандығына 
көз жеткізу керек. Тартымды электр қозғалтқыштың барлық тетіктерін зақымдану, тозу мен де-
формациялану жағынан мұқият тексеру. Əрбір мойын тірек жеке тазаланады, өңделеді жəне 
қаралады. Орамалар ажыратқыштарының кедергілері өлшенеді жəне тартушы қозғалтқыштың 
тестерінде жоғары кернеумен сыналады;

оқшаулау кедергісі өлшенеді, оқшаулаудың минималды кедергісі 50 мега омметр (бұдан 
əрі - мом) болуы керек. Корпус пен статор жиынтығында толық тазаланған жəне кептірілген 
жағдайда оқшаулау кедергісін 50 мом-нан жоғары ұстап тұру қоршаған ортаның ауасында 
ешқандай қиындық туғызбауы қажет. Осы жағдайда ұдайы бұл мəннен төмен көрсеткіштер, 
егер олар тұрақты төмендеу тенденциясын көрсетіп тұрса, демек қайталап тексеруді қажет 
ететін деффект бар екендігін білдіреді;

демонтаждан кейінгі қайталап жинаудан соң электр қозғалтқыш бос жүрісте 15 минут 
ішінде минутына 1500 айналыммен қосылады. Мойын тіректің дыбысы тексеріледі, егер 
қалыпты емес дыбыс естілсе немесе кез келген шу мен тербеліс анықталса, себебін табу ке-
рек, қажет жағдайда тартымды электр қозғалтқыштың роликтік жəне шарикті мойын тіректерін 
ауыстыру қажет;

оқшаулаудың беріктігін жоғары волльтты сынау тек электр қозғалтқышты күрделі жөндеу 
кезінде ғана жүргізіледі, ол толық тазаланған жəне кептірілген болуы керек. Ұсынылатын кер-
неу жаңа электр қозғалтқышты өндіруде қолданылатын кернеуден мейлінше төмен болады. 
Кернеу жіберместен бұрын оқшаулаудың кернеуін 1000 вольттық мегаомметрдің көмегімен 
немесе сондай құралмен өлшеу керек: ол 50 мом-нан төмен болмауы тиіс;

сынау кезінде жүргізілетін жұмыстар:
2000 В (тиімді), 60 Гц айнымалы токты статор мен тұйық тандыру арасында 60 секундқа қосу;
жаңа запорлық планкілерді, серіппелі шайбаларды пайдалана отырып электр қозғалтқышты 

жинау. Сəйкес келмейтін параметрлерде тестерде сынық жүргізу кезінде тартымды электр 
қозғалтқышты жөндеуге жіберу керек;

 шкворлық түйіндердің жағдайын жарықтар мен резеңке элементтердің, қапталдағы бу-
ферлер мен тартушы стержендердің зақымдануларының болмауына тексеру, ақаулықтар 
анықталған жағдайда тетіктер ауыстырылады;

 қапталдағы демпферлер тестерде сынақ жүргізіліп тексеріледі;
тежегіш цилиндрлерінің түйіндері мен тетіктерінің, тежегіш қалыптарының, аспалар, 

төлкелер, шайбалар, қалып фиксаторлары, тежегіш құрылғылардың жағдайы мен бекітілуі 
тексеріледі;

тежегіш беріл ісінің барлық тетіктеріндегі жарықтар, майысулар мен тозулар тексеріледі;
валиктердің, шайбалардың, шплинттердің бекітілуі тексеріледі, қажет болғанда жаңаға 

ауыстырылады;
тежегіш цилиндрінің корпусы мен қалыптарының қалыңдығы тексеріледі;
тежегіш цилиндрін аялдама тежегішінсіз тестерде сынау жүргізіледі: төменгі кернеуде ағуға 

тест, жоғары кернеудегі ағуға, жұмыс жағдайы, шығыс пайдалану сипаттамалары, тежегіштік, 
сенімділікке қысым, ақаулық анықталғанда тежегіш цилиндріне жөндеу жүргізіледі;

аялдама тежегішті тежегіш цилиндрі үшін де аялдама тежегішінсіз тежегіш цилиндріне 
жүргізілгендей сынақ жүргізіледі, жəне оған қосымша: аялдама тежегішінің тежегіштік қуатына 
жəне аялдама тежегішінің тежегіштігіне тест;

тежегіш дискісін тексеру, тежегіш дискісінің жұмыс беті бірқалыпты тозуы керек, сондай-
ақ жарықтар мен тоттану болмауы тиіс, онда болттар мен гайкаларда белгілердің болмауы 
тексеріледі;

тарақты майлағыштың жағдайы мен бекітілуі жəне оның дұрыс орнатылуы, корпуста 
жарықтың болмауы тексеріледі;

тарақты майлағыштың карандашының доңғалық жұбының тарағына дұрыс орналасуы жəне 
тарақты майлағыштың доңғалақ жұбының сыртқы жазығына орнығу бұрышы тексеріледі, қажет 
болған кезде торақты майлағыштың стержендері ауыстырылады;

 барлық автотізбек пен жартылай тізбектің корпустарында зақымданудың болмауы 
тексеріледі, тізбекті механизм желісінің тетіктері, электр кабельдері, ауа өткізгіштер жағдайы 
мен бекітілуі тексеріледі, қолмен ажырату жұмысы тексеріледі, автотізбектің рельстің басы-
нан биіктігі өлшенеді; 

оқшаулау кедергісіне, өткізгіштігіне тест жүргізіледі, тізбекті құрылғының байланысу 
тестерінде диэлектрлік қуаттылығы өлшенеді;

салонның, жағдайын тексеру, еден жамылғысы мен қабырғалар зақымданбаған, 
сызылмаған, тұтқалар, терезе, желдеткіш торлар, жылыту, желдету, кондиционерлеу, 
орындықтар майыспаған, сызылмаған болуы керек. Зақымданған есік əйнектері, кабиналардың 
есік секциялары, белбеу тұтқалары, жолаушылар отырғыштарының жиынтығы, арқалықсыз 
орындықтар жиынтығы, ширмалар жөнделеді;

машинист кабинасының құлыптары жəне машинист кабинасы есігінің тұтқалары тексеріледі, 
кабина мен салонның автомат есіктері, машинист кабинасындағы апаттық есіктер тексеріледі. 
Зақымданған қапталдағы айналар жөнделеді. Жарамсыз жарықтандыру фарлары, артқы 
фарлар, кабинаның нүктелік жарықтандырылуы, кабинадағы флуоресценттік шамдары ау-
ыстырылады;

жылыту, желдету, ауа баптау ауасын бөлу блогындағы аралас ауаның сүзгісі ауысты-
рылады;

жылыту, желдету, ауа баптау блогы режимін тексеру, жекелей желдету, машинист 
каби насындағы салқындату, жылыту, аялдама уақытындағы жылыту режимдерін тексеру. 
Сыртқы жəне ішкі жылыту, желдету жəне конденционерлеу блогына ревизия жүргізу, қажет 
болғанда хладагент контуры компоненттерін ауыстыру;

хладагент контуры компоненттерін ауыстыру процесі:
салқындату агентін шығару. Автомобиль ниппеліне қол желілі запорлық клапанды 

компрессордың айдамал құбыр желісіндегі камераға орнату, сосын клапанды жайлап ашады, 
құрылғыдан салқындатқыш агент шығарылады; 

хладагент контурының компоненттерін тексеру, компрессор, буландырғыш, конденсатор, 
сүзгіні кептіргіш, қарау терезесі, электромагниттік клапан мен дроссельдік вентиль ауыстыры-
луы мүмкін. Хладагент контурының жылытуға, желдету мен конденционерлеуге камерадағы 
ниппельге жалғасқан мұздату агенті арқылы айдаланды. Мұздату агентін толтыру үшін тиісті 
құрылғылар қолданылады. Ауаны жылыту, желдету мен конденционерлеу бір жүйеде, хла-
дагент шамамен бір контур үшін 5 кг жəне тұтастай алғанда екі контурда 10 кг болады. Өртке 
қарсы датчиктер ағытып алынып, тазаланады;

метрополитен мен монорельсті көліктің кузовының жағдайын механикалық зақымданулар, 
майысулар, сызылулар жоқтығына тексеру;

метрополитен мен монорельсті көліктің астындағы құрылғыларды бекітуге арналған 
кронштейндердің, кузов шегенделулерінің жағдайын тексеру;

электропневматикалық жабдықтарды жөндеу кезіндегі жұмыстар:
тежегіш магистралы мен тежегіш цилиндріндегі қысымды машинист кабинасындағы басқару 

пультіндегі манометрдің көрсеткіштері бойынша тексеру. Қысым жеткіліксіз болғанда ауа 
құбыржеүдісін ауаның ағыны болмауы мен ауа магистралі клапанының жұмысына тексеру;

есіктің жұмысын синхронды ашылуы мен жабылуына тексеру, есік механизміне тексеру 
жүргізу жəне қажет болған кезде есік жағдайының валиктерін, есіктің шамдарын, есіктің ішкі 
шамдарын, микросхемаларды, есіктің тығыздағыштарын, кіру есігі жүйесінің құрылғысын тек-
серу. Механикалық ашу мен жабу арқылы бөгде шулар тексеріледі, есіктердің ашылу/жабы-
лу жылдамдығы тексеріледі; үйкелетін тетіктер мен V тəрізді тығыздағыштың киіз сақинасы 
ауыстырылады; сырт көрінісіне қарай елеулі зақымданған тетіктер жаңаға ауыстырылады, 
қалғандары мұқият тазаланады. Қажет болған кезде есіктердің ашылуын тестерде сынауға 
болады. Есіктердің синхронды ашылуы мен жабылуы 2,5 ± 0,5 секундты құрауы керек, егер 
реттеу винтін тартса, ашылу баяулайды, егер қатайтса, ашылу тездетіледі. Амортизатордың 
реттеу винтін қатайтса, амортизатор қатаяды, егер винттті босатса, амортизатор босайды. V 
тəрізді тығыздағыштың қысылатын серіппесінде кішкентай тесік болатындықтан, киіз сақинаны 
ушты шприцпен майлау керек. Есіктерді басқару блогында жарамсыздық коды анықталған 
кезде, блок қайта жүктеледі, қайтадан пайда болса, есіктерді басқару блогындағы блок бо-
сатып алынып, жөнделеді; 

тежегіш магистралын мотор-компрессормен үрлеу уақыты тексеріледі, сондай-ақ екі мотор-
компрессордың уақытында синхронды ажыратылуы бақылау жəне мониторинг жүйесіндегі 
мониторда тексеріледі;

ауа жіберуіне тестілеу, пайдаланып көріп тестілеу, көлемді тестілеу, оқшаулаудың 
кедергісіне тестілеу, тежегіш жүйесінің клапандары үшін диэлектрлік қуатты тестілеу, еңістік 
клапандарды тежегіш клапандар тестерінде тексеру жүргізіледі;

мотор-компрессордың жұмысында шулар мен тербелістердің болмауы тексеріледі, қажет 
болған кезде жұдырық муфтаны орталықтандыру жүргізіледі;

мотор-компрессордың корпусы мен құбыр желісінде майдың ақпауы тексеріледі, оның 
ішінде жұдырық муфтаның сальниктері мен май сүзгісінің бекітілген жері тексеріледі;

салқындату жүйесіндегі желдеткіште люфтінің болмауы тексеріледі;
резеңке тербелісті оқшаулағыш құрылғысының бүтіндігі тексеріледі;
ауа-май радиаторын қысымды ауамен үрлеу жəне мотор-компрессордың майы ауы-

стырылады;
ауа жəне май сүзгілері жəне ауа-май сепараторларының сүзгісі ауыстырылады;
екі мұнаралы ауа кептіргішінің корпусының жағдайы тексеріледі;
құбыр желілерінен ауа ағуының болмауы тексеріледі, кептіру контейнерлеріндегі 

гранулалық кептіргіш заттар ауыстырылады;
шығару клапандарының жұмысы тексеріледі, қажет болғанда ауыстырылады;
ауа-май микро сепаратордың жəне ылғалшығарғыштың корпустары тексеріледі, 0,1 микро-

метр ауа-май сепаратордың сүзгіш элементтері, 0,01 микрометр ауа-май сепараторының сүзгіш 
элементтері мен су сепараторының сүзгіш элементтері ауыстырылады; 

құбыр желілерінен ауа шығуының болмауы, 9 баррель қысымды ауа қысымындағы 
электромагнитті автоматты төгу клапанының ажырату жəне қосу жұмысы тексеріледі, 
атмосфераға 1-3 секунд ауа шығару болмаса, демонтаждалып, қажет болса ауыстырылады;

зақымданған электромагнитті импульсті клапан (соленоидты клапан), екіжүрісті клапан 
(қосарлы запорлы клапан), винтті компрессордың ауа сүзгісі (ауа жинағыштың (компрессордың) 
сүзгісі), компрессордың электр қозғалтқышпен жиынтық агрегаты, су сепараторының сүзгіш 
элементі, 0,1 микрометр ауа-май сепараторының сүзгіш элементі, 0,01 микрометр ауа-май 
сепараторының сүзгіш элементі, антиюза клапаны, ажырату операциясына арналған магнитті 
клапан, ауа компрессорының желдеткіші, винтті мотор-компрессордың май сүзгісі, қысымды 
реттеу клапаны, сақтандырғыш клапан, екі мұнаралы ауа кептіргіші тексеріледі;

бақылау жəне мониторинг жүйесі бойынша тежелудің əрбір жағдайына ауыстырылған 
кезде электропневматикалық тежегіштің жұмысы тексеріледі;

ауа құбыр желісі мен резервуарларындағы ауаның шығуының болмауы тыңдау арқылы 
жəне (немесе) қажет болған кезде сабынды ерітіндінің көмегімен тексеріледі;

резервуарлар жарықтың, майысудың, түбі мен дəнекерленген тігістердегі үйкелудің бол-
мауына тексеріледі;

резервуарларға келетін құбыр желілерінде жарықтың, ақаулықтың, көзге көрінетін 
зақымданулар мен ағуыдың болмауы тексеріледі;

сақтандырғыш жəне кері клапандар жарықтың, ақаулықтардың, көзге көрініп тұрған 
зақымданулардың болмауына тексеріледі;

əрбір түйін үшін ауаны жабу кранының жұмысы тексеріледі;
ауа өткізгіштер, жинақтау крандары, ауа өткізу сүзгілері, скобалар мен ілмектер жарықтың, 

ақаулықтың, көзге көрінетін зақымданулардың болмауына тексеріледі;
барлық жинақтау крандарында (ауа өткізгіштің ашық жағдайында көлденең), ауа жіберу 

крандарында (тұтқа жабық жағдайда вертикалды төмен бағытталады) тұтқаның дұрыс 
тұрысы тексеріледі;

ауа желілеріндегі қосылған жерлерде ауаның шығуы болмауы тексеріледі;
электр жабдықтарын күрделі жөндеу кезіндегі жұмыстар:
əрбір метрополитен мен монорельсті көліктің қосалқы қуаттану блогының жағдайы 

тексеріледі;
инвертордың, мотор-компрессордың, жоғары жылдамдықты ажыратқыштың, желілік 

ажыратқыштың, токқабылдағыштың жағдайы тексеріледі;
желідегі кернеу тексеріледі, метрополитен мен монорельсті көліктің қуаттануы «стингер» 

режимінде болуы керек;
аккумулятор батареяларының кернеуі басқару пультіндегі вольтметр бойынша тексеріледі, 

аккумулятор батареясының жəшігі механикалық зақымдануға, қақпағы мен элементтер клем-
малары құю контурынан электролиттің төгілуінің болмауына, элементтер арасындағы барлық 
электр қосылыстар, аккумулятор батареясы элементтерінің жиілігі тексеріледі, аккумулятор 
батареясының əрбір элементіндегі кернеу өлшенеді, тығыздық тексеріледі;

бақылау жəне мониторинг жүйесіндегі қателер мен ауытқулардың болуы тексеріледі, 
жүйедегі ауытқулар сары түспен белгіленеді;

индикация блогының жұмысы тексеріледі, ақаулар анықталғанда ауыстырылады немесе 
жөнделеді. Қажет болғанда бақылау жəне мониторинг жүйесіндегі VME (VCPUS) орталық 
процессорындағы энергиядан тəуелсіз ОЗУ DS1270Y (NVRAM) ауыстырылады, бақылау 
жəне мониторинг жүйесінің сигнал модулі шывғыс қуаттану модулі, кіріс қуаттану модулі, сер-
вер модулі, 5В платасы, қуаттану ажыратқышы, DIP корпусындағы ажыратқыш тексеріледі;

индикатор кнопкаларының жануы тестіленеді, жарамсыз жұмыс жағдайында жаңаға ауысты-
рылады немесе № 1 кнопкалық ажырату панелі, № 2 кнопкалық ажырату панелі, № 1 жұдырықты 
ажыратқыш панелі, № 2 кнопкалық ажырату панелі, индикаторлы есептегіштен қалқаны (электр 
өлшегіш аспаптар панелі), нүктелік жарықтандырудың басу кнопкалы бөлу панелі жөнделеді;

дыбыстық сигналдың, терезе тазалағыштың жұмысы тексеріледі, қажет болған кезде жаңаға 
ауыстырылады немесе терезетазалағыштың қалағына, терезетазалағыш моторының тұрақты 
ток конвертеріне, терезе жылытқышқа жөндеу жүргізіледі;

алыс жəне жақын жарықтандыру фарларының жұмысы тексеріледі, ақаулықтар 
анықталғанда жарықтандыру фарларын ауыстыру қажет;

«Жолаушы-Машинист» хабарлау байланысының жұмысы тексеріледі. Ақаулар анықталған 
кезде жолаушыларды автоматтық хабарлау блогы жатады, ақпараттық жөндеуге немесе 
ауыстыруға қамтамасыз ете отырып, орталық басқару пульті, жолаушыларды хабарлау-
ды күшейткіш, шуғыл хабарлау құрылғысы, ішкі динамик (салон динамигі), сыртқы дина-
мик, маршруттық көрсеткіш (белгіленген маршрутты алдыңғы көрсеткіш), жолаушыларға 
арналған ақпараттық табло, поезд радиосының жаңғыртуы, поездың радиоантеннасы, икемді 
микрафон, орталық басқару пультінің кнопкасы, кіріс жəне шығыс модульдері, поездың 
радио динамигі, аналық тақтайма, хабарлау тақтаймасы, поездың радиотүйіні, автомат-
ты хабарлау блогының тақтаймасы, байланыс интерфейс блогының тақтаймасы, сөйлеу 
интерфейсі блогының тақтаймасы, орталық процессор блогының тақтаймасы, қуатберу 
блогының тақтаймасы, күшейткіш тақтаймасы, мəліметтерді енгізу интерфейсі блогының 
тақтаймасы, қуат тақтаймасы жатады. Автоматты хабарлау блогы жолаушыларды хабар-
лау тестерінде сыналады;

токқабылдағыштың жұмысы метрополитен мен монорельсті көлікті тікелей көтеру мен 
түсіру жолымен тексеріледі; 

жылыту, желдету жəне кондиционерлеу жұмыстары тексеріледі;
машинист кабинасы мен салонның жарықтандырылуы тексеріледі;
есіктердің жұмысы тексеріледі, синхронды ашылу мен жабылу 2,5 секундты құрауы керек;
бейнебақылау камерасының жұмысы тексеріледі, қажет болған кезде жаңаға ауыстыры-

лады немесе жөнделеді;
аялдама тежегішінің жұмысы тікелей метрополитен мен монорельсті көлік тексеріледі;
басқару тізбегі аппараттарының жұмысы машинист бақылаушының реверсивті тұтқаны 

«Алға» жағдайына қоюнда жəне негізгі тұтқаны кезекпен бақылаушының 1, 2, 3, 4 жағдайына, 
сондай-ақ тежеуде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жағдайына жəне шуғыл тежеуде 8 жағдайына қоюмен 
тексеріледі. «Артқа» жағдайы да осылай тексеріледі;

ажыратылған метрополитен мен монорельсті көлікте түйіндерді тексеру, демонтаждау, 
жөндеу мен монтаждауда 1Р, 3Р, 4Р, 74Р кабельдері ағытылып алынады, контактілері та-
зартылады, коррозиялық-тұтқыр матамен сүртіледі. Қысқа тұйықталумен зақымданған жəне 
жөндеуге жатпайтын кабельдер ауыстырылады;

тежегіш резисторының блогымен жүргізілетін жұмыстар:
барлық қақпақтардан болттарды демонтаждау;
оқшаулау материалдардың жағдайын немесе кез келген ластануларды тексеру, оларды 

қысымды ауаның көмегімен тазалау;
резистордың жалпы жағдайын тексеру;
негізгі клеммалардың жəне резистордың ішкі болттық қосылыстарының болттық ішкі 

қосылыстарын тексеру;
резистордың кабельдерін ажырату жəне зақымданған тетіктерді ауыстыру;
оқшаулау блогының жағдайы өлшенеді (негізгі клеммаларда жерлендіру клеммаларына 

қарсы өлшеу). Тұйықтандыру кедергісі 100 мом-нан кем болмауы керек;
аккумулятор батареясын басқару блогымен жұмыстар:
блоктың қақпағын ашу, аккумулятор батареясын басқару қуаттандыру блогынан ажырату;
блоктағы əрбір құрылғыны оларды қолмен алшақтату жолымен тексеру;
босаған болттарды қатайту;
оқшаулау кедергісін мегаомметрмен сынақтан өткізу, қалыпты стандарт 1000 Вольт и 20 

мом немесе асып кетсе, жарамсыздығы кезінде немесе жөндеуге жатпаса блокты ауыстырады;
төменгі кедергілі тұйықтандыру блогымен жұмыстар:
блоктың қақпағын ашу, шаң-тозаңнан тазарту;
блоктың сыртқы жəне ішкі жағдайын тексеру, блок қақпағының сенімді герметикалық 

жабылуын тексеру;
қуаттандырудың қосымша блогының бөлу қалқаны блогымен жұмыстар:
блоктың қақпағын ашу;
кешендеушілерді зақымдану мен тозуға тексеру;
реле мен контакторлардың болттарының қатайтылуын тексеру;
шаң-тозаңнан тазарту;
рейкаға баратын микро ажыратқыш пен диодты тексеру, бирка белгілерінің болуы, 

кабельдік қосылыстардың жағдайы, реле мен контакторларда шудың болуы, блок қақпағының 
герметикалық жабылу сенімділігі. Қажет болған кезде қосалқы қуаттандыру блогының бөлу 
қалқаның тетіктерін жөндеу немесе ауыстыру;

бақылаушы блогымен жұмыстар:
блоктың қақпағын ашу, шаң-тозаңнан тазарту;
блоктың сыртқы жəне ішкі жағдайын тексеру, блок қақпағының герметикалық жабылуының 

сенімділігін тексеру;
 машинист кабинасындағы негізгі бақылаушыны жөндеу бойынша жұмыстар:
жалғастырушы болттарды алу, негізгі бақылаушыны мұқият көтеру;
əрбір тетіктерді құрғақ қысымды ауаның көмегімен тазалау;
барлық механикалық қослыстарды, серіппелерді, жұдырық ауыстырғыштарды жəне 

дискілерді кез келген көрінетін зақымдануға тексеру;
негізгі тұтқа мен бағыттау тұтқасының жұмыс уақытында пайдалану жағдайын тексеру;
ескі майларды жою мен сүрту сүлгісімен тазалап өңдеу. Қылшақты көмегімен жаңадан 

май жағу жəне жұмыс күшін тексеру;
шығыс кернеуін потенциометрмен тексеру жұмыстары:
A(+) қадашығы мен B(-) қадашығының CN1 коннекторы арасындағы қуатты қосу. Бұл кезеңде 

электр қуаттандыруда шығыс тогы 3 мА дейін шектеледі;
D (+)қадашығы мен B(-)қадашығының жəне CN1 коннекторы арасындағы əрбір позицияның 

шығыс кернеуін тексеру. Қажет болған кезде зақымданған тетіктерді ауыстыру;
инвертер ажыратқышы мен инвертер сақтандырғышы қуаттандырудың қосалқы блок-

тарымен жұмыс:
инвертер ажыратқышы мен инвертер сақтандырғышы зақымданудан жинақталуын тексеру;
болттардың босағандарын тексеру;
ажыратқыш механизмін жəне негізгі ажыратқыш пен микро ажыратқышты оңтайлылыққа 

тексеру;
қылшақты пен матаны пайдалана отырып барлық жазық беттерді тексеру, қандай да бір 

зақымданулар анықталған жағдайда зақымданған тетіктер жөнделеді немесе ауыстырылады;
тұрақты токтың зарядталған контакторларымен, заряды таусылған, желілік, үшжолақты 

контактормен, аккумулятор батарея контакторымен, зарядтаушы жəне разрядтаушы рези-
стормен жұмыс:

сыртқы түрін зақымданудан тексеру;
орамалы, қосалқы ажыратқышты, жинақтаулы жылжымалы контактіні, сондай-ақ 

оқшаулағыш зақымдану мен тозу белгілеріне тексеру;
қылшақты пен матаны пайдаланып барлық жазық беттерді тексеру;
болттар мен винттерді қатайтуға тексеру, қандай да бір зақымданулар анықталса, жөндеу 

жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;
инвертирленуші блоктармен жұмыс:
инвертирленуші блоктың сыртқы түрін зақымдануға тексеру:
салқындату реакторының пластинасын кез келген ластану мен пластинаға жабысқан 

бөгде заттардан тазарту жолымен тазалау, қатты щетка мен қысымды ауаны пайдаланыңыз;
болттар мен винттерді қатайтуға тексеру, қандай да бір зақымдану анықталған кезде жөндеу 

жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;
сүзгі реакторымен жұмыс:
реактор сүзгісінің түрін зақымдануға тексеру;
болттар мен винттерді қатайтуға тексеру, қандай да бір зақымдану анықталғанда жөндеу 

жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;
сүзгі конденсаторымен жұмыстар:
болттардың барлық қатайтылуын тексеру;
конденсаторды майдың ағуына тексеру;
фарадметрді пайдаланып сыйымдылықтың сандық мəнін тексеру. Егер мəн 5440μF ~ 

8160μF (бір конденсатор) шегінен асса ауыстырылады. Қандай да бір зақымдану анықталған 
кезде жөндеу жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;

шығыс сүзгісі реакторымен жұмыстар:
шығыс сүзгісі реакторының сыртқы түрін зақымданудан тексеру;
болттар мен гайкалардың қатайтылуын тексеру, қандай да бір зақымдану анықталған кезде 

жөндеу жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;
шығыс сүзгісінің конденсаторларымен жұмыс:
шығыс сүзгісі конденсаторының сыртқы түрін зақымданудан тексеру; 
болттар мен гайкалардың қатайтылуын тексеру; 
шығыс сүзгісінің конденсаторын майдың ағуына тексеру, қандай да бір зақымдану немесе 

майдың ағуы анықталған кезде жөндеу жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;
трансформатормен жұмыс:
трансформатордың сыртқы түрін зақымданудан тексеру;
болттар мен винттердің қатайтылуын тексеру, қандай да бір зақымдану анықталған кезде 

жөндеу жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;
басқару блогымен жұмыс:
баспалық монтажды тақтайша компоненттерін қызудың, дəнекерленген сызаттың, 

ластанудың белгілеріне тексеру, қажет болған кезде баспалық монтажды тақтаймасын тазалау 
немесе ауыстыру, ақаулар анықталғанда басқару блогы мен тақтайшаны жөндеу жүргізіледі 
немесе ауыстырылады;

панелді басқару блогын, панельдер жинағы мен тақтайшаны жөндеу немесе ауыстыру;
аккумулятор батареясының түзеткіш модульді қуаттау құрылғысымен жұмыстар:
модульдің сыртқы түрін зақымдануға тексеру;
салқындату радиаторы пластиналарын кез келген ластану мен бөгде материалдардың 

пластинаға жабысуын тазарту жолымен тазалау, қатты қылшақты жəне қысымды ауаны 
пайдаланыңыз жəне қандай да бір ақаулық анықталғанда жөндеу немесе ауыстыру керек;

болттар мен винттердің қатайтылуын тексеру, қандай да бір зақымдану анықталған кезде 
жөндеу жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;

датчиктермен жұмыс:
датчиктердің сыртқы түрін зақымданудан тексеру (тұрақты жəне айнымалы ток кернеуінің 

жаңғыртылуы, тұрақты жəне айнымалы токтың жаңғыртылуы, айнымалы ток кернеуінің 
жаңғыртылуы, айнымалы токтың жаңғыртылуы, аккумулятор батареясы қуаттау құрылғысы 
кернеуінің жаңғыртылуы);

болттар мен винттердің қатайтылуын тексеру, қандай да бір зақымдану анықталған кезде 
жөндеу жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;

негізгі ажыратқыш блогымен жұмыстар:
негізгі ажыратқыштың сыртқы түрін зақымданудан тексеру;
негізгі ажыратқыш ауыстырғыштарды тексеру, егер қосылыстардың беті 80 %-дан аз болса, 

қосылыстардың бетін кеңейту үшін болттар мен винттер қатайтылады;
болттар мен винттердің қатайтылуын тексеру, қандай да бір зақымдану анықталған кезде 

жөндеу жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;
желілік ажыратқыш блогымен жұмыстар:
желілік ажыратқыштың сыртқы түрін зақымданудан тексеру; 
контактілер саңылауды өлшеу, шетінің тозу шегі 3 мм, егер контактордың жазық беті 

бұдырлы болса, оны рашпилмен өңдеу керек;
болттар мен винттердің қатайтылуын тексеру, қандай да бір зақымдану анықталған кезде 

жөндеу жүргізіледі немесе зақымданған тетіктер ауыстырылады;
жоғары кернеулі жерлендіру блогымен жұмыстар:
блоктың қақпағын ашу, шаң-тозаңнан тазарту;
блоктың сыртқы жəне ішкі жағдайын тексеру, ақаулар анықталған кезде жөнделеді не-

месе ауыстырылады;
тежегіш жүйесін басқару блогымен жұмыстар:
басқарудың электропневматикалық бөлу клапанының, айнымалы жүктеме клапанының, 

қысым датчигінің, электрлік басқару блогының, диагностикалық штуцердің, мəжбүрлеп жинақтау 
мен ауа шығару электромагниттік клапандарының жағдайын тексеру;

шаң мен ластанудан тазарту;
блоктың сыртқы жəне ішкі жағдайын тексеру, ақаулар анықталған кезде жөнделеді не-

месе ауыстырылады;
 қуат сүзгісі түйіндерімен жұмыстар:
блок қақпағын ашу, шаң мен ластанудан тазарту;
блоктың сыртқы жəне ішкі жағдайын тексеру, ақаулар анықталған кезде жөнделеді не-

месе ауыстырылады;
сүзгіш конденсатордың блогымен жұмыстар:
блок қақпағын ашу, шаң мен ластанудан тазарту;
блоктың сыртқы жəне ішкі жағдайын тексеру, ақаулар анықталған кезде жөнделеді не-

месе ауыстырылады.
Күрделі жөндеу аяқталғаннан кейін метрополитен мен монорельстік көлікті жөндеу мен 

сынақ жүргізу жұмыстарының сапасын бақылауды турақ жолдарда техникалық бақылау 
бөлімінің шебері, аға жəне ауысымдық шебер, маневірлік шебер жəне автоматика, сигнали-
зация жəне байланыс қызметінің қызметкері жүргізеді.

24. Метрополитен мен монорельстік көлікті күрделі жөндеу кезінде мынадай негізгі 
жұмыстар жүргізіледі:

арбалар бойынша: 
раманы барлық құрылғыларын ағытып ала отырып домалату, тазалау, бөлшектеу тек-

серу жəне жөндеу;
бастапқы аспаны жөндеу немесе оны жаңаға ауыстыру, қалпына келтіру немесе жаңа 

резеңке серіппеге ауыстыру (бұл ретте резеңке серіппелердің биіктігіне жұмыс жүктемесінің 
еркін жағдайында өлшеу жүргізіледі);

тежегіштік беріліс тұтқаны жөндеу немесе жаңа тетіктерге ауыстыру;
автотізбектік құрылғыны жөндеу;
кузов бойынша:
шүберін түйіндерді ревизиялау жəне жөндеу, біржақты байланыс пен тербелісті көлденең 

өшіргішті жөндеу немесе жаңаға ауыстыру;
раманы, қабырғаларды, төбені, жалюздерді, люктерді, терезелерді, есіктерді, апаттық 

баспалдақтарды, тұтқаларды, еден мен қабырға жапсырмаларын, аппаратасты каркастарды 
жəне құрылғыларды ақаулықтарын жоя отырып тексеру;

доңғалақ жұптарын толық куəландыру жəне жөндеу;
тартымды қозғалтқышты жөндеу, сынау немесе жаңаға ауыстыру;
букстік түйіндерді тексеру, ревизиялау, букстер мен мойынтіректерді дефектациялау;
электр аппараттарын алу, тазалау, бөлшектеу, жөндеу, реттеу, барлық электр аппарат-

тарын, жарамсыз тетіктер мен аппараттарды, жарығы мен сызаттары бар секцияаралық 
берілістердің штепселдерін тексеру жəне сынау.Ақауларымен, сынаумен жəне жарамсыз 
ауыстырумен жоғары вольтті сымдар мен кабельдерді толық демонтаждау;

тежегіштік жəне пневматикалық құрылғылар бойынша:
барлық тежегіш құрылғыларын, ауа резервуарларын бөлшектеу, тазалау, жөндеу жəне 

сынау;
барлық пневматикалық тізбектердің ауажелілерін, қысымды ауамен қамтамасыз етуге 

арналған дыбыс сигналдарын, негізгі ауа ажыратқышын, ток қабылдау жəне блокировкалауды 
басқару құрылғыларын (пневматикалық жəне электропневматикалық), электропневматикалық 
контакторларды, реверсорлерді, тежегіш ауыстырғыштарын, бағыт ауыстырғыштарды, 
вентелдерді ауыстырғыштарды бөлшектей отырып жөндеу;

барлық тежегіш құрылғыларын, ауа резервуарларын демонтаждау, жөндеу, тексеру 
жəне сынақтан өткізу, жинақтағаннан кейін төбемен, метрополитен мен монорельстік көліктің 
төбесімен, кузовымен, арба арқылы өтетін барлық пневматикалық тізбектердің тығыздығына 
сызбалардың талаптарына сəйкес тексеру жүргізіледі;

байқампаздық, радиобайланыс аспаптарын, тахометр алынады, тазаланып, бөлшектеніп, 
жөнделеді жəне сынақтан өткізіледі;

қауіпсіздік техникасымен көзделген барлық қорғаныс құрылғыларын жөндеу жəне тексеру;
кузов тірегін жөндеу, қажет болған кезде шүберін түйінді жөндеу, қалпына келтіру неме-

се раманың тозған бөлігін, кузовты қаптаған қаңқаларды ауыстыру, қажет болған кезде ішкі 
жапсырмалар мен кабина еденін ауыстыру, терезе мен есіктерді барлық конструкциялық 
элементтерін ауыстыру, кузовтың барлық элементтерін короззия қарсы жабынмен қалпына 
келтіру;

негізгі түйіндердің шарикті жəне роликті мойынтіректерін жаңаға ауыстыру;
ауажелілерін жарамсыз құбырлар мен қосылыстарды ауыстыра отырып бөлшектеу 

жəне тазалау;
жөнделген құбырлар мен қосылыстарды гидравликалық сынақтан өткізу.
25. Күрделі жөндеу кезінде кəсіпорнында олардың жұмысын жоба бойынша сенімді 

қамтамасыз ету үшін көлік кəсіпорнының электродепосы басшылығының келісімімен метро-
политен мен монорельстік көлік ескірген схемаларын жаңа схемалармен унификация жасау 
жолымен өзгертуге рұқсат етіледі. Метрополитен мен монорельстік көлік поезд қозғалысының 
қауіпсіздігіне қатысты механикалық бөлігінің конструкциясын өзгерту тек көлік кəсіпорны 
басшылығының келісімімен ғана жүргізіледі.

26. Доңғалақ жұптарын жөндеу, қалыптастыру, куəландыру жəне сақтау кезінде мынадай 
жұмыстар жүргізіледі:

доңғалақ жұптарын сығымдау жəне тығыздау;
мойынтіректеруі жөндеу жəне тексеру;
осьтер мен дөңгелек жұптарын дефектоскопирлеу; 
осьтің күпшек асты бөліктері мен күпшек тесіктерін механикалық өңдеу.
Доңғалақ жұптарын жөндеу мен қалыптастыруды доңғалақ учаскесіның қызметкерлері 

жүргізеді.
Доңғалақ жұптарын жөндеуге дайындау, алдын ала тексеру жəне тазалау:
доңғалақ жұптар тісті берілістің корпусын демонтаждағаннан кейін, букстік түйін мен тежегіш 

дискісін диск мен осьтегі ластанулар тұрып қалған жерлерін қалақпен тазалайды, сосын жуу 
машинасына жіберіледі. Кассет тəрізді мойынтіректер демонтаждалғаннан кейін дайындау-
шы зауытқа жөндеуге жіберіледі, ал басқа ұйымның букстік мойынтіректері жуылғаннан кейін 
жөндеуші-кешендеуші бөлімге жіберіледі. Доңғалақ жұптары жуылғаннан кейін құрғақ тазала-
удан өтеді жəне жөндеуден өткізу үшін ауысымдық элементтерімен доңғалақ учаскесіне тасы-
малданады. Доңғалақ жұптарына элементтерін ауыстырмастан тексеріп, ақау табу жəне беттік 
домалату жүргізіледі, мұнда доңғалақтардың ауытқу белгілері, доңғалату бетіндегі ақаулықтар, 
дискілер мен доңғалақтың аймағындағы ақаулықтар анықталады;

элементтерін ауыстырып жөндеуді қажет ететін доңғалақ жұптарын ақырғы тексеру доңғалақ 
учаскесінде жүргізіледі. Сондай-ақ тісті доңғалақтың, осьтік мойынтірек жəне тежегіш дискісінің 
отырғызу жазық бетінің жағдайы тексеріледі. Ультрадыбыстық жəне магниттік ақау табумен 
анықталған осьтің мойыны мен күпшекасты бөліктеріндегі жəне басқа да қол жетімді жерлердегі 
жарықтар болуына рұқсат етілмейді;

магнитті ақау табумен анықталған осьтің кез келген жеріндегі көлденең жарықтар, 
күпшекасты бөліктерінен басқа, анықталған кезде осьті жарамсыздыққа шығарады, осьтің белгісі 
шапқымен крест тəріздендіріліп белгіленеді. Сондай-ақ электрод (электродəнекер) тиген іздері 
бар осьтер де жарамсыз деп танылады. Доңғалақтың қатты домалауы тоғының дискіге, дискінің 
күпшекке өтетін жерлерінде ерекше тексеріледі жəне көлденең жəне қиғаш жарықтар болғанда 
жарамсыз деп таналады. Доңғалақтардың комиссиялық тексеруді қажет ететін ақаулықтары 
анықталған кезде көлік кəсіпорнының электродепо басшылығына хабарлау керек, ал доңғалақ 
жұбының жарамсыз элементі оның пайда болуының себептерін кейін анықтау үшін сақталады. 
Доңғалақ білігінің ішкі жəне сыртқы жақтауындағы көлденең жарықтарды жалпы ұзындығы 300 
мм-ден артық емес ұзындықта тереңдігі 3 мм-ден аспайтындай шауып кетіруге рұқсат етіледі, 
бір түйісуде 3-тен артық емес шабуға рұқсат етіледі. Доңғалақты толық домалату қалыңдығы 
бойынша жарамсыз деп танылады: 31 мм-ден кіші атупица қабырғасы, 170 мм қашықтықтан 
өлшенген сырттай ұйымның ішкі ернегі жəне 141 мм қашықтықтағы доңғалақ жұбы үшін 860 
мм диаметрлі қашықтықта, дискінің қалыңдығы 17 мм-ден кем емес, тоғының қалыңдығы 35 
мм, тоғыннық ені 136 мм;

жөндеуді қажет ететін доңғалақ жұптарында тоғын қалыңдығын қалыңдық өлшегішпен 
өлшейді, домалау профилінің параметрі мен тоғын жиегін абсолютті шаблонмен өлшейді. 
Осьтің күпшекасты жəне орталық бөлігінің диаметрін кронциркульмен жəне сызғышпен 
өлшейді, доңғалақ жұбының ішкі ернеулерінің арасындағы қашықтықтың айырмашылығын 2 
мм-ден артық рұқсат етілмейтін 2 өзара перпендикуляр жазықтықта анықтайды, ал доңғалақ 
жұбының ішкі ернеулерінің арасындағы қашықтық элементтері ауыспаған кезде 1438 – 1443 
мм, ал элементтері ауысқан кезде 1438 – 1441 мм шамасында болуы керек. Оның үстіне, 
домалау шеңбері бойынша диаметрді өлшеудің əмбебап құралымен толық домалайтын 
доңғалақтарды өлшейді жəне сопақшалықты анықтайды, арнайы шаблонмен ось мойнының 
шетінен тоғынның ішкі ернегіне дейінгі қашықтықты өлшейді, олар екі жағынан өлшенеді жəне 
мұндай айырмашылық ауысқан элементтерде 3 мм-ден, ал ауыспаған элементтермен 5 мм-ден 
артық болмауы керек. РУ-1 жəне РУ1Ш типті ось мойнының негізгі мөлшерлерін анықтау үшін 
0,01 мм өлшеу дəлдігіндегі микрометр пайдаланылады, ал шектік мəндерде өлшеуді 0,005 мм 
дəлдіктегі индикаторлық қапсырмамен жүргізеді. Осьтің мойны диаметрі 130 мм-ден аз болған 
кезде ось жарамсыз деп танылады. Өлшеу жұмыстарының алдында өлшеу құралдары мен 
шаблондар бақылау үлгілері мен контршаблондармен тексеріледі;

доңғалақ жұптарын жөндеу мен қалыптастыру тəртібі:
тазаланған жəне мұқият тексерілген доңғалақ жұптары жүк көтергіштігі 3 тонналық кран-

балканың көмегімен толық домалатылатын доңғалақты сығымдау үшін гидравликалық 
жаныштағышқа жіберіледі. Доңғалақ күпшегінің тесігінің орнығу беті мен күпшекасты бөлігін 
зақымдамау үшін сығымдау алдында жұқа қабатпен соққыға қарсы май (паста) жағу керек;

айдамалау қысымының аяқталу көрсеткіші күпшектің екі жағындағы қысылатын түйіннен 
майдың шығуы болып табылады;

сағымдаудан кейін жарамсыз деп танылған доңғалақтар алаңға, ал жарамсыз деп танылған 
осьтер стеллаждарға тасымалданады. Шебер тексергеннен кейінгі жарамсыз деп танылған 
элементтерге ашық бояумен «Б» белгісі (ақау) қойылады;

бұрын механикалық өңделгенге дейін жарамды деп танылған элементтер осьтің мойны 
мен орталық бөлігі магниттік бақылауға жатады, доңғалақ учаскесі шебері тексереді жəне ось 
параметрлерін өлшейді. Тексеру мен өлшеу нəтижелері бойынша доңғалақ учаскесінің шебері 
доңғалақ жұбының элементтерін одан əрі пайдалану мəселесін шешеді. Одан əрі пайдалануға 
жарамды элементтер учаскенің бөлек стеллаждарына тасымалданады;

жеткізілген доңғалақ жұптарын жөндеудің қандай да бір көлемі мен түрін жүргізу үшін 
негіздеме натуралық доңғалақ жұбының белгісі мен мəліметтері болуы керек, соған сəйкес 
элементтерін жаңа немесе ескі жарамды остерге ауыстырумен жөндеу жүргізілуі керек, тісті 
доңғалақтарды жөндеу, жарамсыз ось мойынтіректерін ауыстыру мен тежегіш дискісінің орнығу 
бетін тексеру жүргізілуі керек;

жаңа жəне ескі жарамды осьтердің күпшекасты бөліктерін өңдеу:
осьтің күпшекасты бөліктерін механикалық өңдеу мен екі роликпен домалатуды (нығайтушы 

жəне жұмсартушы) бір өткізгенде қатты бетін молынан майлаумен (машиналық жəне ұршықты) 
токарлық-винткескіш станокте токарь жүргізеді, алдын ала осьтің дыбысын ақау табу мен осьтің 
мойыны мен орталық бөлігінде жарықтың жоқтығы тексеріледі. Сондай-ақ осьті орнатудың 
алдында шебер оларда белгіленген осьтің нөмерінің, клемма мен дайындаушы зауыттың 
таңбалануын болуын тексереді. Остің күпшекасты бөлігін қайрап жұмарлауда токарь осьтің 
күпшекасты бөлігінің ұзындығына жəне орталық бөлігінің ілеспесінің дұрыс орындалуы мен 
осьтің мойыны мен орталық бөлігінің соғуына назар аударады. Мойынның соғуы 0,3 мм-ден көп 
болғанда токарь осьті станоктан шығарып, орталық тесікті тексереді жəне зақымдану болған 
жағдайда арнайы құралмен оны кетіреді, содан кейін осьті қайтадан станокте сағат тəрізді 
индикаторлық бастың көмегімен соғуына тексереді. Мұнда осьті айналдыру қолмен жүргізіледі.

2-параграф. Трамвай мен жеңіл рельсті көлікті жөндеу
27. Орындалатын жұмыстардың мақсаты мен сипаттамаларына қарай жөндеу мыналарға 

бөлінеді:
1) жоспарлы жөндеу:
ағымдағы жөндеу – 70-100 мың км;
күрделі жөндеу – 300 мың. км аспайтын;
2) жоспардан тыс жөндеу:
қалпына келтіру күрделі жөндеуді қамтиды.
28. Ағымдағы жөндеу трамвай мен жеңіл рельсті көліктің рұқсат етілетін шектік жағдайға 

жеткен базалық агрегаттары мен түйіндерін қалпына келтірумен немесе ауыстырумен жұмысқа 
қабілетті жағдайын қамтамасыз етуге арналған. 

29. Күрделі жөндеу объектіні толық бөлшектеуді, дефектациялауды, құрамдас бөліктерін 
қалпына келтіру мен ауыстыруды, жинауды, реттеуді, сынақтан өткізуді көздейді.

30. Ағымдағы, күрделі жəне жоспардан тыс жөндеудің ұзақтығының нормативтері осы 
қағидаларға 2-қосымшадағы нормалардан аспауы керек.

31. Жоспардан тыс жөндеу істен шығу мен жарамсыздықтарды жоюға арналады. Жоспардан 
тыс жөндеу трамвай мен жеңіл рельсті көліктің жөнделген агрегаттар мен түйіндерінің қалтқысыз 
жұмысын кезекті техникалық қызмет көрсетуге дейін қамтамасыз етуі керек. 

32. Трамвай мен жеңіл рельсті көлікке жөндеу жүргізудің жиілігі 3-қосымшада көрсетілген 
нормативтерге сəйкес болуы керек.

33. Отандық жəне импорттық трамвайларды жөндеу егер техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеудің жиілігі мен сипаттамалары нақты көрсетілсе, əзірлеушілердің (дайындаушы зауыт) 
нұсқауларына сəйкес жүргізілуі мүмкін. 

34. Трамвай мен жеңіл рельсті көлік жылжымалы құрам санатына жатады, олар пайдалануға 
берілген сəттен бастап 16 жыл пайдаланып, 1120 мың км толық амортизациямен өз ресур-
старын сарқыған болып саналады.

35. Көлік кəсіпорнының комиссиясы амортизациялық мерзімін орындаған трамвай мен 
жеңіл рельсті көліктің жағдайына бағалау жүргізеді. 

36. Комиссия жұмысының нəтижесі бойынша көлік кəсіпорнының басшылығы трамвай мен 
жеңіл рельсті көлікке тиісті жөндеудің түрі туралы шешім қабылдайды. Шанақтың жағдайына 
байланысты ағымдағы жөндеу не месе күрделі-қалпына келтіру жөндеу түрі анықталады.

37. Ағымдағы жөндеу егер алдыңғы күрделі жөндеуден кейінгі жиынтық жүріс 300 мың км-
ден аспаған жағдайда белгіленеді. 

38. Ағымдағы жəне күрделі жөндеудің сыйымдылығы трамвай мен жеңіл рельсті көліктің 
жағдайы мен қызмет мерзіміне қарай көлік кəсіпорнының шешімі бойынша осы Қағидаларың 
4-қосымшасына сəйкес ұлғайтылуы мүмкін.

39. Ағымдағы жөндеу трамвай мен жеңіл рельсті көлікті жөндеуаралық циклде келесі 
ағымдағы (немесе күрделі) жөндеуге дейін оның пайдалану сенімділігі жағдайында ұстау 
мақсатында жүргізіледі. 

40. Ағымдағы жөндеуде кузовты жуу, төбесін, жүріс бөлігін, кузовасты құрылғыларын ласта-
ну мен қардан тазалау (қыста), түйіндері мен агрегаттарын трамвай мен жеңіл рельсті көліктен 
мəжбүрлі алып немесе сол жерінде ревизиялау, сондай-ақ майлау жүргізіледі.

41. Кузов құрылғылары бойынша толық жұмыс көлеміне екінші техникалық қызмет көрсету 
жұмыстары кіреді.

42. Майлау-отын құю жұмыстары трамвай мен жеңіл рельсті көлікте пайдаланылатын 
жанар-жағармай материалдарының химмотологиялық картасына сəйкес жүргізіледі.

43. Ағымдағы жөндеу жүргізілгеннен кейін трамвай мен жеңіл рельсті көлік жүрісі 50 
шақырымнан кем болмайтын жаттықтырудан өтеді.

44. Жаттықтыру процесінде трамвай мен жеңіл рельсті көліктің негізгі түйіндер мен 
агрегаттардың жұмысы қосу мен тежеу режимінде тексерілуі керек.

45. Күрделі жөндеу трамвай мен жеңіл рельсті көліктің пайдалану сенімділігін жөндеуаралық 
кезеңде келесі күрделі жөндеуге дейін пайдаланушы кəсіпорын белгілеген қызмет көрсету мен 
жөндеу жүйесін сақтай отырып қамтамасыз ету үшін кузовтың, түйіндері мен агрегаттарының 
ақаулықтарын егжей-тегжей анықтау мен толық жою мақсатында жүргізіледі. 

46. Трамвай мен жеңіл рельсті көлікті күрделі жөндеуде əзірлеушімен (дайындаушы зауыт) 
келісілген модернизациялау бойынша жұмыстар тізбесі орындалуы мүмкін.

47. Күрделі жөндеу кезінде трамвай мен жеңіл рельсті көліктің түйіндері мен агрегаттары-
на əзірлеушінің (дайындаушы зауыт) келісімінсіз қозғалыс қауіпсіздігіне қатысты өзгертулер 
енгізуге тыйым салынады. 

48. Трамвай мен жеңіл рельсті көліктің құрылғыларын жөндеу бойынша жекелеген нор-
мативтер мен талаптар қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарда көрсетілмеген 
жағдайда кəсіпорынның техникалық жетекшісінің өз бетімен туындаған мəселелерді шешуіне 
құқық беріледі, онда техникалық мақсаттарға байланысты қозғалыс қауіпсіздігі мен тетіктер 
мен түйіндердің қызмет мерзімінің тиісті деңгейі ескерілуі тиіс.

49. Құрылғыларды демонтаждау қажетті көтеру-тасымалдау құрылғылары бар арнайы 
постарда жүргізіледі.

50. Күрделі жөндеу кезінде жүргізілетін негізгі жұмыстарға мыналар жатады:
трамвай мен жеңіл рельсті көлікті толық бөлшектеу (шегенделген, дəнекерленген жəне 

желімденген конструкциялардан басқасы);
жинақтаушы бірліктер мен тетіктерді жуу мен дефектациялау;
кешендеуші бұйымдар мен агрегаттарды күрделі жөндеу мен ауыстыру;
трамвай мен жеңіл рельсті көліктен құрылғылар мен агрегаттарды демонтаждау, əдетте, 

осы трамвай мен жеңіл рельсті көлікке қатысты жалаңаштанады. Демонтаждалған құрылғылар 
мен агрегаттардың орнына трамвай мен жеңіл рельсті көлікке жаңа жəне жөнделген, сынақтан 
өткізілген агрегаттардың түйіндері тек сəйкес мəліметтік сериялар (типі) бойынша трамвай мен 
жеңіл рельсті көліктің паспортына тиісті жазбалар түсіріле отырып орнатылады;

электр желілерін, электр жəне гидравликалық аппараттарды, бақылау-өлшеу аспаптар-
ды 100 % ауыстыру, трамвай мен жеңіл рельсті көліктің жылу-шуоқшаулығыш материалда-
рын ауыстыру;

доңғалақ жұптарын толық куəландыру жəне букстік түйіндерді толық ревизиялау.
Трамвай мен жеңіл рельсті көлікті күрделі жөндеу аяқталғаннан кейін рама мен кузов 

қанқасың коррозияға қарсы қаптау (қолжетімді жерлерде) жəне кузов қаптамасын, жолаушылар 
салоны мен жүргізуші кабинасын əзірлеушінің (дайындаушы зауыт) сырлау схемасына сəйкес 
толық сырлау, сондай-ақ жазулар мен белгілерді салу, сынақтық қабылдау-тапсыру жүргізіледі.

51. Модернизациялау бойынша жұмыстар тізбесімен қалпына келтіру күрделі жөндеу 
трамвай мен жеңіл рельсті көлік амортизациялық белгіленген мерзіміне келгеннен кейін 
немесе оның одан арғы пайдалану кузовтың техникалық жағдайына байланысты мүмкін 
болмаған кезде жүргізіледі.

52. Техникалық жəне маусымдық қызмет көрсету кезінде орындалатын жұмыстардың 
толық көлемі, сондай-ақ жөндеудің барлық түрлері көлік кəсіпорнының басшысы бекітеді.

Қалалық рельстік көлікті күтіп-ұстау, техникалық қызмет 
көрсету жəне жөндеу қағидаларына 1-қосымша 

Трамвай мен жеңіл рельсті көліктерге техникалық қызмет 
көрсету ұзақтығының нормативтері

Жылжымалы 
құрамның 

түрі

Қызмет көрсету ұзақтығы
Күнсайынғы 

қызмет көрсету 
(мин)

Бірінші 
техникалық 
қызмет (сағ)

Екінші 
техникалық 

қызмет (жұмыс 
күні)

Маусымдық 
техникалық 

қызмет (жұмыс 
күні)

Трамвай жəне 
жеңіл рельсті 

көлік

40-60 2 1-2 1-3

Қалалық рельстік көлікті күтіп-ұстау, техникалық қызмет
көрсету жəне жөндеу қағидаларына 2-қосымша 

Ағымдағы, күрделі жəне жоспардан тыс жөндеудің ұзақтығының нормативтері
Жылжымалы 
құрамның түрі

Жөндеудің ұзақтығы 
Ағымдағы жөндеу 

(жұмыс күні)
Мамандандырылған жөндеу 

кəсіпорнындағы күрделі жөндеу 
(жұмыс күні)

Жоспардан 
тыс жөндеу 
(жұмыс күні)

Трамвай жəне 
жеңіл рельсті 

көлік

5-7 22 0,25

Ескерту: күрделі жөндеудегі бос тұрыс нормативі олардың жөндеу кəсіпорнындағы 
депоға тасымалданатын уақыты ескерілмей берілген. 

Қалалық рельстік көлікті күтіп-ұстау, техникалық қызмет 
көрсету жəне жөндеу қағидаларына 3-қосымша

Трамвай мен жеңіл рельсті көлікті жөндеу кезеңділігі 
Жөндеудің атауы мен белгіленуі Жөндеудің жиілігі 

Ағымдағы жөндеу 1 жыл
Күрделі жөндеу 9 жыл

Қалалық рельстік көлікті күтіп-ұстау, техникалық қызмет көрсету
 жəне жөндеу қағидаларына 4-қосымша

Трамвай мен жеңіл рельсті көліктің жағдайы мен қызмет мерзіміне қарай 
ағымдағы жəне күрделі жөндеудің көп еңбек тілігі

Пайдалану басталғаннан нормативтік жүрістің 
үлесіндегі жүріс 

Трамвай жəне жеңіл рельсті көлік

1,00 жоғары 10%
1,25 жоғары 20%
1,5 жоғары 25%
2,0 жоғары 30%

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 29 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15585 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 26 шілде           №504      Астана қаласы

Кәсіби диплом үлгілерін, кәсіби диплом растамасын, 
теңізшілерге диплом беру қағидаларын бекiту туралы

«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 4-бабы 3-тармағының 55-3) тармақшасына жəне «Рұқсаттар жəне 
хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 
1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса берiліп отырған:
осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес кəсіби диплом үлгісі;
1) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес кəсіби диплом растамасының үлгісі;
2) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес теңізшілерге диплом беру қағидалары бекiтiлсiн.
2. «Кəсіби дипломның, кəсіби диплом растамаларының үлгілерін, кəсіби дипломды, кəсіби 

диплом растамаларын, жеңілдік рұқсаттарын беру, қолданылу мерзімін тоқтата тұру, оларды 
алып қою қағидаларын, сондай-ақ кеме экипажының мүшелеріне қойылатын біліктілік талап-
тарын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 
жылғы 31 наурыздағы № 421 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12283 болып тіркелген, 2015 жылғы 20 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік 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 тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықтың 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.

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

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушы
________________ Р. Дəленов
2017 жылғы 28 шілде 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 26 шілдедегі №504 бұйрығына 1-қосымша

Кəсіби дипломның үлгісі

Қазақстан 
Республикасының 

Елтаңбасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ТҮЗЕТУЛЕРІМЕН, 1978 ЖЫЛҒЫ ТЕҢІЗШІЛЕРДІ ДАЯРЛАУ ЖƏНЕ ДИПЛОМ БЕРУ ЖƏНЕ 
ВАХТАНЫ АТҚАРУ ТУРАЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНВЕНЦИЯНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ 

БЕРІЛГЕН ДИПЛОМ

Порттың теңіз əкімшілігі _______________________________________________________
________________________________________________________________ жоғарыда 

көрсетілген түзетулерімен, Конвенцияның ______ қағидасының ережелеріне сəйкес тиісті 
біліктілігі барын жəне __________________ дейін немесе екінші бетінде көрсетілуі мүмкін, 
осы дипломның қолданылу мерзімінің ұзартылуы өткен күнге дейін кез келген көрсетілген 
шектеулерді ескере отырып, көрсетілген деңгейлерде төмендегі функцияларды орындауға 
қабілеттілігін куəландырады:

ДИПЛОМ, ВЫДАННЫЙ НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНВЕНЦИИ О ПОДГОТОВКЕ И ДИПЛОМИРОВАНИИ МОРЯКОВ И НЕСЕНИИ ВАХТЫ 

1978 ГОДА, С ПОПРАВКАМИ

Морская администрация порта удостоверяет, что _______________ _________________
_________________________________________ имеет надлежащую квалификацию в соот-
ветствии с положениями Правила ______ вышеуказанной Конвенции, с поправками, и спосо-
бен выполнять нижеследующие функции на указанных уровнях, с учетом любых указанных 
ограничений, до ____________________ или до даты истечения продления срока действия 
настоящего диплома, которая может быть указана на обороте:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL 
CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR 

SEAFARERS, 1978, AS AMENDED 
The Maritime administration of port certifi es that ____________ ____________________

________________________________ has been found duly qualifi ed in accordance with the 
_________ provisions of Regulation ______ of the above Convention, as amended, and has been 
found competent to perform the following functions at the level specifi ed, subject to any limitations 
indicated until _______________ or until the date of expiry of any extensions of the validity of this 
Certifi cate as may be shown overleaf:

ФУНКЦИЯ
ФУНКЦИЯ FUNCTION 

ДЕҢГЕЙ УРОВЕНЬ 
LEVEL 

ШЕКТЕУЛЕР (бар болса) ОГРАНИЧЕНИЯ 
(если имеются) LIMITATIONS APPLYING 

(if any) 

Дипломның иесі кемелерді экипаждармен қауіпсіз жасақтауға қойылатын Қазақстан 
Республикасының талаптарында көрсетілген мынадай лауазымда немесе лауазымдарда 
жұмыс істей алады: 

Владелец диплома может работать в следующей должности или должностях, указанных 
в требованиях Республики Казахстан к безопасному укомплектованию судов экипажами: 

The holder of this Certifi cate may serve in the following capacity or capacities specifi ed in the 
sale manning requirements of the Republic of Kazakhstan:

ЛАУАЗЫМ 
ДОЛЖНОСТЬ 

CAPACITY 

ШЕКТЕУЛЕР (бар болса) ОГРАНИЧЕНИЯ (если имеются) 
LIMITATIONS APPLYING (if any) 

Диплом / Диплом / Сertifi cate № __________ 

Дипломды беру күні / 
Дата выдачи диплома / 
Date of issue _________________________

Мөр орны / Место печати / Offi  cial Seal
________________________________

Уəкілетті адамның қолы / 
Подпись уполномоченного лица / 

Signature of duty authorized person

________________________________ 
Уəкілетті адамның тегі/ 

Фамилия уполномоченного лица / 
Name of duty authorized person

Осы дипломның түпнұсқасы Конвенция I/2 ережесінің 11-тармағына сəйкес кемеде, онда 
оның иесі жұмыс істегеншеболуы тиіс.

Подлинник настоящего диплома должен, в соответствии с пунктом 11 Правила I/2 
Конвенции, находиться на судне, пока на нем работает его владелец.

The original of this endorsement must be kept available in accordance with Regulation I/2 
paragraph 11 of the Convention while serving on a ship.

Диплом иесінің туған күні / Дата рождения владельца диплома / 
Date of birth of the holder of the certifi cate ____________________

Диплом иесінің қолы / Подпись владельца диплома /
Signature of the holder of the certifi cate ____________________

Диплом иесінің суреті / 
Фотография владельца диплома 
/ Photograph of the holder of the 

certifi cate 
Осы дипломның қолданылу мерзімі мынадай уақытқа дейін ұзартылды / срок дей-

ствия настоящего диплома продлен до / the validity of this certifi cate is hereby extended until 
_______________________ 

Ұзарту күні / Дата продления / Date of revalidation ______________

Мөр орны / МП / Offi  cial Seal
________________________________

Уəкілетті адамның қолы / 
Подпись уполномоченного лица / 
Signature of duly authorized offi  cial

________________________________ 
Уəкілетті адамның тегі/ 

Фамилия уполномоченного лица / 
Name of duly authorized offi  cial

Осы дипломның қолданылу мерзімі мынадай уақытқа дейін ұзартылды / срок действия 
настоящего диплома продлен до / the validity of this certifi cate is hereby extended until _______
______________________________________________________________________________ 

Ұзарту күні / Дата продления / Date of revalidation ______________

Мөр орны / МП / Offi  cial Seal
________________________________

Уəкілетті адамның қолы / 
Подпись уполномоченного лица / 
Signature of duly authorized offi  cial

________________________________ 
Уəкілетті адамның тегі/ 

Фамилия уполномоченного лица / 
Name of duly authorized offi  cial

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 26 шілдедегі № 504 бұйрығына 2-қосымша

Кəсіби диплом растамасының үлгісі

Қазақстан 
Республикасының 

Елтаңбасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ТҮЗЕТУЛЕРІМЕН, 1978 ЖЫЛҒЫ ТЕҢІЗШІЛЕРДІ ДАЯРЛАУ ЖƏНЕ ДИПЛОМ БЕРУ ЖƏНЕ 
ВАХТАНЫ АТҚАРУ ТУРАЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНВЕНЦИЯНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ 

ДИПЛОМ ТАНУЫН КУƏЛАНДЫРАТЫН РАСТАМА

Порттың теңіз əкімшілігі _______________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
берген № _________ дипломды __________________ дейін немесе екінші бетінде көрсетілуі 

мүмкін осы растаманың қолданылу мерзімі ұзартылуының өтіп кету күнге дейін, жоғарыда 
көрсетілген түзетулерімен Конвенцияның I/10 қағидасына сəйкес танитынын куəландырады, 
бұл ретте оның иесіне көрсетілген шектеулерді ескере отырып, көрсетілген деңгейлерде 
төмендегі функцияларды орындауға рұқсат етіледі: 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ ДИПЛОМА НА ОСНОВАНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ О ПОДГОТОВКЕ И ДИПЛОМИРОВАНИИ 

МОРЯКОВ И НЕСЕНИИ ВАХТЫ 1978 ГОДА, С ПОПРАВКАМИ

Морская администрация порта удостоверяет, что диплом № _______________________, 
выданный ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
признается в соответствии с положениями правила I/10 вышеуказанной Конвенции, с по-

правками, при этом его владельцу разрешается выполнять нижеследующие функции на указан-
ных уровнях, с учетом указанных ограничений, до __________________ или до даты истечения 
продления срока действия настоящего подтверждения, которая может быть указана на обороте:

ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE UNDER THE 
PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, 

CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Maritime administration of port certifi es that certifi cate No. ____________ issued to ____
________________________________________________ by ___________________________
_____________________________________ is recognized in accordance with the provisions of 
regulation i/10 of the above Convention, as amended, and its holder is authorized to perform the 
following functions, at the levels specifi ed, subject to limitations indicated until _______________ or 
until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf:

ФУНКЦИЯ
ФУНКЦИЯ 
FUNCTION

ДЕҢГЕЙ
УРОВЕНЬ

LEVEL

ШЕКТЕУЛЕР (бар болса)
ОГРАНИЧЕНИЯ (если имеются) 
LIMITATIONS APPLYING (if any) 

Осы растаманың иесі кемелерді экипаждармен қауіпсіз топтауға қойылатын талаптарында 
көрсетілген мынадай лауазымда немесе лауазымдарда қызмет ете алады: 

(Соңы. Басы 27-бетте) 

(Соңы 29-бетте) 
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Владелец настоящего подтверждения может работать в следующей должности или 
должностях, указанных в требованиях к безопасному укомплектованию судов экипажами: 

The holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specifi ed in the 
applicable safe manning requirements:

ЛАУАЗЫМ 
ДОЛЖНОСТЬ 
CAPACITY 

ШЕКТЕУЛЕР (бар болса) 
ОГРАНИЧЕНИЯ (если имеются) 
LIMITATIONS APPLYING (if any) 

Растама / Подтверждение / Endorsement № _____________ 

Беру күні / Дата выдачи / Date of issue  _________________

Мөр орны / Место печати / Offi  cial Seal
________________________________

Уəкілетті адамның қолы / 
Подпись уполномоченного лица / 
Signature of duly authorized offi  cial

________________________________ 
Уəкілетті адамның тегі/ 

Фамилия уполномоченного лица / 
Name of duly authorized offi  cial

Осы растаманың түпнұсқасы Конвенция I/2 Қағидасының 11-тармағына сəйкес кемеде, 
онда оның иесі жұмыс істегенше болуы тиіс.

Подлинник настоящего подтверждения должен, в соответствии с пунктом 11 Правила I/2 
Конвенции, находиться на судне, пока на нем работает его владелец.

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, 
paragraph 11, of the Convention while its holder is serving on a ship.

Растама иесінің суреті
Фотография владельца подтверждения
Photograph of the holder of the certifi cate 

Растама иесінің туған күні / Дата рождения 
владельца подтверждения / Date of birth 
of the holder of the certifi cate ____________________

Растама иесінің қолы / Подпись владельца 
подтверждения / Signature of the holder of 
the certifi cate _______________________

Осы растаманың қолданылу мерзімі мынадай уақытқа дейін ұзартылды / срок действия 
настоящего подтверждения продлен до / the validity of this certifi cate is hereby extended until 
______________________________________________________________________________ 

Ұзарту күні / Дата продления / Date of revalidation ______________

Мөр орны / МП / Offi  cial Seal
________________________________

Уəкілетті адамның қолы / 
Подпись уполномоченного лица / 
Signature of duly authorized offi  cial

________________________________ 
Уəкілетті адамның тегі/ 

Фамилия уполномоченного лица / 
Name of duly authorized offi  cial

Осы растаманың қолданылу мерзімі мынадай уақытқа дейін ұзартылды / срок действия 
настоящего подтверждения продлен до / the validity of this certifi cate is hereby extended until 
______________________________________________________________________________ 

Ұзарту күні / Дата продления / Date of revalidation ______________

Мөр орны / МП / Offi  cial Seal
________________________________

Уəкілетті адамның қолы / 
Подпись уполномоченного лица / 
Signature of duly authorized offi  cial

________________________________ 
Уəкілетті адамның тегі/ 

Фамилия уполномоченного лица / 
Name of duly authorized offi  cial

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 26 шілдедегі № 504 бұйрығына 3-қосымша

Теңізшілерге диплом беру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Теңізшілерге диплом беру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Сауда мақсатында 
теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңының 4-бабы 
3-тармағының 55-3) тармақшасына жəне 1978 жылғы Теңізшілерді даярлау мен диплом беру 
жəне вахта жұмысын атқару туралы халықаралық конвенцияға, түзетулеріне, (бұдан əрі – ТДВА) 
сəйкес əзірленді жəне теңізшілерге диплом беру тəртібін айқындайды.

2. Қағидалар əскери-теңіз флоты, балық аулауға арналған кемелер, коммерциялық 
мақсаттарда пайдаланбайтын серуендік яхталар, қарапайым пішінді ағаш кемелер 
экипаждарының мүшелерінен басқа Қазақстан Республикасының туын көтеріп жүзетін теңіз 
кемелерінде жұмыс істейтін немесе жұмыс істеуге үміттенген Қазақстан Республикасының 
азаматтарына жəне шетелдік азаматтарға қолданылады.

3. Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар:
1) аға механик – қозғалтқыш қондырғысы, сондай-ақ кемедегі механикалық жəне электр 

қондырғыларын пайдалану жəне оларға техникалық қызмет көрсету үшін жауапты, лауазы-
мы бойынша аға механик;

2) басқару құрам тұлғасы - капитан болып табылмайтын, басқару лауазымдағы экипаж 
мүшесі;

3) қатардағы құрам тұлғасы – капитан немесе басқару құрам тұлғасы болып табылмайтын 
кеме экипажының мүшесі;

4) екінші механик – аға механик қабілетсіз болған жағдайда жауапкершілікті жүктей алмай-
тын қозғалтқыш қондырғысы, сондай-ақ кемедегі механикалық жəне электр қондырғыларын 
пайдалану жəне оларға техникалық қызмет көрсету үшін жауапты лауазым бойынша аға ме-
ханиктен кейінгі механик;

5) капитанның аға көмекшісі – лауазымы бойынша капитаннан кейінгі, капитан кемені 
басқаруға қабілетсіз болған жағдайда оған кемені басқару жүктелетін басқару құрам тұлғасы;

6) капитан – кемені басқаратын тұлға;
7) кəсіби диплом – кеме экипажы мүшесіне берілген жəне оның біліктілігін растайтын 

диплом;
8) кəсіби диплом растамасы – шетелдік кəсіби дипломды танитынын немесе кəсіби 

дипломның берілуін куəландыратын құжат;
9) жеңілдік рұқсаты – кеме экипажының мүшесіне тиісті кəсіби дипломында көрсетілмеген 

лауазымды атқаруға 6 айдан аспайтын мерзімге рұқсат ететін құжат;
10) радиооператор – Электрбайланыс халықаралық одағы 1995 жылы Дүниежүзілік 

радиобайланыс конференциясында қабылданған Радиобайланыс регламентінің (бұдан əрі – 
Радиобайланыс регламенті) негізінде берілген немесе танылатын тиісті дипломы бар тұлға;

11) Теңіз портының əкімшілігі – уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі;
12) электромеханик – ТДВА III/6 ережесіне сəйкес біліктілігі бар басшы құрам тұлғасы;
13) уəкiлеттi орган – сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы басшылықты, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шекте салааралық үйлестіруді жүзеге 
асыратын орталық атқарушы орган;

14) теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі – кəсіби диплом болып табылмайтын ТДВА талап-
тары орындалғанын растайтын теңізшіге берілген құжат;

15) теңізші – теңіз кемесі экипажының мүшесі.
4. Кəсіби дипломды, кəсіби диплом растамасын, жеңілдік рұқсатты мемлекеттік, орыс, 

ағылшын тілдерінде Порттың теңіз əкімшілігі береді.
5. Кəсіби диплом, кəсіби диплом растамасы, жеңілдік рұқсаты 18 жастан жас емес 

тұлғаларға беріледі.
6. Осы Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген тұлғалар үшін кəсіби дипломның қолданылу 

мерзімі 5 жыл құрайды.
Кəсіби дипломның растамасы кəсіби дипломның қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін 

күшін жояды жəне кəсіби дипломсыз жарамсыз болып табылады.
Қатардағы құрам үшін кəсіби дипломның қолданылу мерзімі жоқ.
7. Кəсіби дипломның иесіне қызмет етуге рұқсат етілетін лауазым кеме экипажының ең 

аз құрамына қойылатын талаптарда пайдаланатындарға ұқсас терминдерде ТДВА сəйкес 
көрсетіледі. 

8. Кəсіби дипломдар жəне кəсіби диплом растамалары кеме экипажының мынадай 
мүшелеріне беріледі:

1) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитанының 
вахталық көмекшісі;

2) жалпы сыйымдылығы 500-ден 3000 тіркелім тоннаға дейін кеме капитанының аға 
көмекшісі;

3) жалпы сыйымдылығы 3000 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитанының аға 
көмекшісі;

4) жалпы сыйымдылығы 500-ден 3000 тіркелім тоннаға дейін кеменің капитаны;
5) жалпы сыйымдылығы 3000 немесе одан артық тіркелім тонна кеменің капитаны;
6) жалпы сыйымдылығы 500 тіркелім тоннадан кем жағалау жүзудегі кеме капитанының 

вахталық көмекшісі;
7) жалпы сыйымдылығы 500 тіркелім тоннадан кем жағалау жүзудегі кеме капитаны;
8) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 

вахталық механигі;
9) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750-3000 кВт құрайтын кеменің екінші механигі;
10) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 3000 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 

екінші механигі;
11) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750-3000 кВт құрайтын кеменің аға механигі;
12) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 3000 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 

аға механигі;
13) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 

электромеханигі;
14) Апат кезінде жəне қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін байланыстың жаһандық теңіз 

жүйесінің (бұдан əрі – ҚБЖТЖ) жүзуі шектелген ауданның радиооператоры;
15) ҚБЖТЖ радиооператоры.
9. Кəсіби дипломдар қатардағы құрамның мынадай тұлғаларына беріледі:
1) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кемедегі навигациялық 

вахта құрамындағы матрос;
2) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кемедегі бірінші санаттағы 

матрос;
3) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кемедегі 

машиналық вахта құрамындағы моторист;
4) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кемедегі 

бірінші санаттағы моторист;
5) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 

электригі.
10. Тізбесі жəне нысандары Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 

міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 362 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11173 болып тіркелген) бекітілген теңіз көлігі маман-
дарын даярлаудың тиісті куəліктері кеменің мынадай түрлерінде жұмыс істейтін теңізшілерде 
болулары тиіс:

1) мұнай танкерлері, химия тасушылары, газ тасушылары;
2) жолаушылар кемелері;
3) Теңізде адам өмірін қорғау жөніндегі халықаралық конвенцияға, түзетулеріне, (бұдан 

əрі – СОЛАС конвенциясы) сəйкес тұтанудың төмен температурасымен отынында жұмыс 
істейтін кемелер; 

4) СОЛАС конвенциясына сəйкес поляр суларында пайдаланатын кемелер;
5) СОЛАС конвенциясына сəйкес жоғары жылдамдықтағы кемелер.
Мұнай танкерлері, химия тасушылары немесе газ тасушыларында жұмыс істейтін капи-

тандар мен басшы құрамы тұлғаларының кəсіби дипломдарында теңіз көлігі мамандарын 
даярлаудың тиісті куəліктерінің растамалары болады.

11. Бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 3000 немесе одан артық кВт құрайтын кеме 
екінші механигінің кəсіби диплом иесіне бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750-3000 кВт 
құрайтын кеме аға механигінің лауазымын атқаруға рұқсат етіледі.

12. Кəсіби диплом, кəсіби диплом растамасының бланкілерінде енгізілетін жазулардың 
сақталуын арттыруға арналған жəне бланкілерді жəне оларға жүргізілген жазуларды қолдан 
жасаудан қорғау үшін қосымша арнайы əзірленген элементтер қолданылады.

2-тарау. Теңізшілерге диплом беру тəртібі
1-параграф. Кəсіби дипломды беру, ұзарту жəне алып қою

13. Кəсіби дипломды алуға кандидат Порттың теңіз əкімшілігіне мынадай құжаттарды 
ұсынады:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Порттың теңіз əкімшілігі басшысының 
атына өтініш;

2) 3 х 4 см сурет – 2 дана;
3) Қазақстан Республикасының теңізші жеке куəлігінің немесе теңізші паспортының 

көшірмесі (болған жағдайда);
4) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі;
5) Қағидалардың 25-74-тармақтарында көзделген талаптарға сəйкес болуы туралы 

құжаттардың көшірмелері; 
6) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 

2015 жылғы 27 наурыздағы № 364 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11546 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша медициналық 
қорытындының (бұдан əрі – медициналық қорытынды) көшірмесі.

14. Теңіз порты əкімшілігіне ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды расталады. 
Бұл ретте шетел тілдеріндегі құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі аудармасымен 
нотариалды расталып ұсынылады.

15. Кəсіби дипломын беру туралы өтінішті қарау мерзімі – өтінішті тіркеген сəттен бастап 
15 жұмыс күні. 

16. Кəсіби дипломын беруден бас тартуға негіздер мыналар болып табылады:
1) осы Қағидалардың 13-тармағымен көзделген қажетті құжаттардың толық емес топ-

тамасын ұсыну;
2) ұсынылған құжаттардың жəне (немесе) оларда көрсетілген деректердің (мəліметтердің) 

анық еместігі анықталғанда;
3) өтініш беруші жəне (немесе) ұсынылған құжаттардың Қағидалардың 25-74-тармақтарына 

сəйкес келмеуі.
17. Кандидат осы Қағидалардың талаптарына сай болуы кезінде Қағидалардың 

15-тармағында көрсетілген мерзімдерде кəсіби дипломдардың тізіліміне кəсіби дипломды 
беру туралы ақпарат енгізіледі жəне кəсіби диплом беріледі. 

Қағидалардың 16-тармағында көзделген негіздер болған жағдайда, құжаттарды ұсынған 
өтініш берушіге жазбаша дəлелді бас тарту Қағидалардың 15-тармағында көрсетілген 
мерзімдерде жолданады.

18. Кəсіби дипломды жоғалтқан, бұзылуы кезінде Теңіз портының əкімшілігі өтінішті 
қабылдағаннан кейін екінші жұмыс күні өтініш берушіге тиісті құжаттың телнұсқасын береді. 

19. Кəсіби дипломның жарамдылық мерзімі өткенге дейін 15 жұмыс күнінен кешіктірмей осы 
дипломның иесі оның мерзімін ұзарту үшін Порттың теңіз əкімшілігінің басшысының атына еркін 
нысандағы өтінішті, сондай-ақ мынадай құжаттардың көшірмелерін ұсынады:

1) медициналық қорытынды; 
2) алдыңғы 5 жыл ішінде жалпы 1 жыл мерзімде немесе тікелей мерзімді ұзарту алдында 

6 ай ішінде 3 ай бойы кемеде жұмыс істеу туралы растайтын құжаттар жəне кəсіптік дипломға 
немесе теңіз көлігі саласында:

Кеме жүргізушілері үшін:
1) лоцман;
2) танылған сыныптау қоғамының инспекторы; 
3) кемелерді тексеру қызметі кіретін Порттың теңіз əкімшілігінің қызметкері; 
4) басқарушы лауазымындағы кеме қатынасы компаниясының қызметкері; 

5) штурман немесе кеме жүргізуші біліктілігі бар əскери-теңіз флотының офицері. 
Кеме механиктері үшін:
1) танылған сыныптау қоғамының инспекторы; 
2) кемелерді тексеру қызметі кіретін Порттың теңіз əкімшілігінің қызметкері; 
3) кеме қатынасы компаниясының техникалық инспекторы; 
4) электростанцияда жұмыс істейтін инженер; 
5) теңіз құрылғыларында жұмыс істетін инженер;
6) инженер немесе кеме механик біліктілігі бар əскери-теңіз флотының офицері; 
7) ТДВА VI/1, VI/2 жəне/немесе VI/3 ережелеріне сəйкес біліктілікті арттыру курстарынан 

өту туралы құжаттар.
20. Мұнай танкерлері, химия тасушылары, газ тасушыларында қызмет ету үшін даярлық 

растаудың қолданылу мерзімін ұзарту үшін қолданыстағы растауда көрсетілген функцияларды 
орындаған, өткен 5 жыл мерзімінде 3 айдан кем емес жүзу тəжірибесі туралы құжат не тиісті 
курстарды аяқтағандығы туралы растау құжаты ұсынылады. 

21. Кəсіби диплом Теңіз порты əкімшілігі: 
1) медицина қызметкері куəландырған кəсіби диплом иесінің денсаулығы нашарлауы сал-

дарынан дене мүмкіндігінің жарамсыздығы туралы мəліметтер көрсетілген кезінде;
2) кəсіби диплом иесінің кінəсі бойынша авариялық жағдай туындағанда (мұндай шешім 

авариялық жағдайды тергеп-тексеру жөніндегі қорытынды негізінде қабылданады);
3) кəсіби диплом алуға өтініш беру кезінде анық емес ақпарат жəне/немесе жасанды 

ұсынылған (мұндай шешім осы жағдайды тергеп-тексеру жөніндегі қорытынды негізінде 
қабылданады) кезде алып қояды.

22. Қағидалар 21-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда Теңіз 
порты əкімшілігінің шешімімен құрылған комиссия тергеуді жүргізеді. 

23. Теңіз порты əкімшілігі шешім қабылдағаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде кəсіби дипломды 
оның иесінен алып қою туралы хабарлама жолдайды, сондай-ақ кəсіби дипломдар тізіліміне 
көрсетілген құжаттың алып қойылғандығы туралы белгі енгізіледі.

24. Кəсіби диплом оны алып қою туралы хабарламаны алғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде 
Теңіз порты əкімшілігіне тапсырылады.

25. Жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитаны вахталық 
көмекшісінің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА II/1 ережесінің 2-тармағына сəйкес 
болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) куəландырылған білім беру ұйымы берген «Теңіз техникасы жəне технологиялар» 
мамандығы бойынша диплом;

2) «Қауіпсіздік мəселелері бойынша барлық теңізшілерге арналған бастапқы даярлау мен 
нұсқау», «Кеңейтілген бағдарлама бойынша өртпен күрес», «Кемеде алғашқы медициналық 
көмек көрсету», «Шапшаң кезекші қайықшалар болып табылмайтын, құтқару қайықшалары 
мен салдар жəне кезекші қайықшалар бойынша маман» бағдарламалары бойынша теңіз 
көлігі маманын даярлау куəліктері; 

3) ҚБЖТЖ радиооператорының кəсіби дипломы.
26. Жалпы сыйымдылығы 500-ден 3000 тіркелім тоннаға дейін кеме капитаны 

аға көмекшісінің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА II/2 ережесінің 4.1 жəне 
4.3-тармақтарына сəйкес болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) куəландырылған білім беру ұйымы берген «Теңіз техникасы жəне технологиялар» 
мамандығы бойынша диплом;

2) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитаны вахталық 
көмекшісінің кəсіби дипломы; 

3) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитанының вахталық 
көмекшісі ретінде 1 жылдан кем емес жүзу өтілі;

4) «Кемедегі медициналық күтім» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даяр-
лау куəлігі.

27. Жалпы сыйымдылығы 3000 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитаны аға 
көмекшісінің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА II/2 ережесінің 2-тармағына сəйкес 
болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) куəландырылған білім беру ұйымы берген «Теңіз техникасы жəне технологиялар» 
мамандығы бойынша диплом;

2) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитаны вахталық 
көмекшісінің кəсіби дипломы; 

3) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитанының вахталық 
көмекшісі ретінде 1 жылдан кем емес жүзу стажы;

4) «Кемедегі медициналық күтім» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даяр-
лау куəлігі.

28. Жалпы сыйымдылығы 500-ден 3000 тіркелім тоннаға дейін кеме капитанының кəсіби 
дипломын алу кезінде кандидат ТДВА II/2 ережесінің 4.2 жəне 4.3-тармақтарына сəйкес болуы 
тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) жалпы сыйымдылығы 500-ден 3000 тіркелім тоннаға дейін кеме капитаны аға көмекшісінің 
кəсіби дипломы; 

2) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитанының вахталық 
көмекшісі ретінде 2 жылдан немесе аға көмекшісі ретінде 1 жылдан кем емес жүзу өтілі.

29. Жалпы сыйымдылығы 3000 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитанының 
кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА II/2 ережесінің 2-тармағына сəйкес болуы тиіс 
жəне онда мыналар болуы қажет:

1) жалпы сыйымдылығы 3000 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитаны аға 
көмекшісінің кəсіби дипломы; 

2) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кеме капитанының вахталық 
көмекшісі ретінде 2 жылдан немесе аға көмекшісі ретінде 1 жылдан кем емес жүзу өтілі.

30. Жалпы сыйымдылығы 500 тіркелім тоннадан кем жағалау жүзудегі кеме капитаны 
вахталық көмекшісінің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА II/3 ережесінің 4-тармағына 
сəйкес болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) куəландырылған білім беру ұйымы берген «Теңіз техникасы жəне технологиялар» 
мамандығы бойынша диплом;

2) капитан немесе басшы құрам тұлғасының басқаруымен, радиобайланыс бойынша 
жүктелген міндетерді орындай отырып, 6 айдан кем емес мостиктегі жүру вахтасын қоса алғанда, 
12 айдан кем емес жүзу өтілі (тиісті жазбалар дайындықты тіркеу кітапшасына енгізіледі); 

3) «Қауіпсіздік мəселелері бойынша барлық теңізшілерге арналған бастапқы даярлау мен 
нұсқау», «Кеңейтілген бағдарлама бойынша өртпен күрес», «Кемеде алғашқы медициналық 
көмек көрсету», «Шапшаң кезекші қайықшалар болып табылмайтын, құтқару қайықшалары 
мен салдар жəне кезекші қайықшалар бойынша маман» бағдарламалары бойынша теңіз 
көлігі маманын даярлау куəліктері; 

4) ҚБЖТЖ радиооператорының кəсіби дипломы.
31. Жалпы сыйымдылығы 500 тіркелім тоннадан кем жағалау жүзудегі кеме капитанының 

кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА II/3 ережесінің 6-тармағына сəйкес болуы тиіс 
жəне онда мыналар болуы қажет:

1) жалпы сыйымдылығы 500 тіркелім тоннадан кем жағалау жүзудегі кеме капитаны 
вахталық көмекшісінің кəсіби дипломы; 

2) жалпы сыйымдылығы 500 тіркелім тоннадан кем жағалау жүзудегі кеме капитаны 
вахталық көмекшісі ретінде 12 айдан кем емес жүзу өтілі. 

32. Бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
вахталық механигінің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА III/1 ережесінің 2-тармағына 
сəйкес болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) куəландырылған білім беру ұйымы берген «Теңіз техникасы жəне технологиялар» 
мамандығы бойынша диплом;

2) «Қауіпсіздік мəселелері бойынша барлық теңізшілерге арналған бастапқы даярлау мен 
нұсқау», «Кеңейтілген бағдарлама бойынша өртпен күрес», «Кемеде алғашқы медициналық 
көмек көрсету», «Шапшаң кезекші қайықшалар болып табылмайтын, құтқару қайықшалары 
мен салдар жəне кезекші қайықшалар бойынша маман» бағдарламалары бойынша теңіз 
көлігі маманын даярлау куəліктері.

33. Бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750-3000 кВт құрайтын кеменің екінші механигінің 
кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА III/3 ережесінің 2-тармағына сəйкес болуы тиіс 
жəне онда мыналар болуы қажет:

1) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
вахталық механигінің кəсіби дипломы; 

2) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
вахталық механигі немесе механиктің көмекшісі ретінде 12 айдан кем емес жүзу өтілі. 

34. Бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 3000 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
екінші механигінің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА III/2 ережесінің 2-тармағына 
сəйкес болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
вахталық механигінің кəсіби дипломы; 

2) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
вахталық механигі немесе механиктің көмекшісі ретінде 12 айдан кем емес жүзу өтілі. 

35. Бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750-3000 кВт құрайтын кеменің аға механигінің 
кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА III/3 ережесінің 2-тармағына сəйкес болуы тиіс 
жəне онда мыналар болуы қажет:

1) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750-3000 кВт құрайтын кеменің екінші механигінің 
кəсіби дипломы; 

2) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
екінші механигі ретінде 12 айдан кем емес жүзу өтілі.

36. Бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 3000 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
аға механигінің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА III/2 ережесінің 2-тармағына сəйкес 
болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 3000 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
екінші механигінің кəсіби дипломы; 

2) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
вахталық механигі ретінде 24 айдан кем емес немесе екінші механик ретінде 12 айдан кем 
емес жүзу өтілі.

37. Бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кеменің 
электромеханигінің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА III/6 ережесінің 2-тармағына 
сəйкес болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) куəландырылған білім беру ұйымы берген «Теңіз техникасы жəне технологиялар» 
мамандығы бойынша диплом;

2) «Қауіпсіздік мəселелері бойынша барлық теңізшілерге арналған бастапқы даярлау мен 
нұсқау», «Кеңейтілген бағдарлама бойынша өртпен күрес», «Кемеде алғашқы медициналық 
көмек көрсету», «Шапшаң кезекші қайықшалар болып табылмайтын, құтқару қайықшалары 
мен салдар жəне кезекші қайықшалар бойынша маман» бағдарламалары бойынша теңіз 
көлігі маманын даярлау куəліктері.

38. ҚБЖТЖ шектеулі əрекет ету радиооператорының кəсіби дипломын алу кезінде кан-
дидат ТДВА IV/2 ережесінің 2-тармағына жəне Радиобайланыс регламентіне сəйкес болуы, 
ТДВА кодексінің А-IV/2 бөліміне сəйкес шектеулі жүзу ауданындағы теңіз радиобайланысы 
операторлары үшін курсты өту туралы куəлігі болуы тиіс. 

39. ҚБЖТЖ радиооператорының кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА IV/2 
ережесінің 2-тармағына жəне Радиобайланыс регламентіне сəйкес болуы, ТДВА А-IV/2 
кодексінің бөліміне сəйкес теңіз радиобайланысы операторлары үшін курсты өту туралы 
куəлігі болуы тиіс. 

40. Қағидалардың 26, 27 жəне 31-тармақтарында көрсетілген кəсіби дипломдарды алу 
кезінде кандидаттың ТДВА кодексінің A-II/2 бөліміне сəйкес мынадай білім мен дағдылары 
болуы тиіс:

1) іздеу мен құтқару операцияларын үйлестіру;
2) авария жағдайлары кезіндегі іс-қимылдар;
3) теңіздегі адам өмірін жəне теңіз ортасын қорғау жөніндегі заңнаманың талаптарын 

орындауды бақылау;
4) кеменің құтқару, өртке қарсы жəне басқа да қорғау жүйелерін жұмыс қалпында ұстау жо-

лымен авария жағдайында кеменің экипаж бен жолаушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
5) авария жағдайлары кезінде іс-қимылдардың жəне кеме жасампаздығының жоспар-

ларын əзірлеу; 
6) көшбасшылық жəне басқару дағдылары.
41. Қағидалардың 33 жəне 34-тармақтарында көрсетілген кəсіби дипломдарды алу кезінде 

кандидаттың ТДВА кодексінің A-III/2 бөліміне сəйкес мынадай білім мен дағдылары болуы тиіс:
1) авария жағдайлары кезіндегі іс-қимылдар;
2) теңіздегі адам өмірін жəне теңіз ортасын қорғау жөніндегі заңнаманың талаптарын 

орындауды бақылау;
3) кеменің құтқару, өртке қарсы жəне басқа да қорғау жүйелерін жұмыс қалпында ұстау жо-

лымен авария жағдайында кеменің экипаж бен жолаушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
4) авария жағдайлары кезіндегі іс-қимылдардың жəне кеме жасампаздығының жоспар-

ларын əзірлеу; 
5) көшбасшылық жəне басқару дағдылары.
42. Жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кемедегі навигациялық 

вахта құрамындағы матростың кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА II/4 ережесіне 
сəйкес болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) капитан, капитанның вахталық көмекшісі немесе білікті матростың басқаруымен жал-
пы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кемедегі палуба командасының 
құрамында 6 айдан кем емес жүзу өтілі (тиісті жазбалар дайындықты тіркеу кітапшасына 
енгізіледі); 

2) жүзу өтілін өткеннен кейін ТДВА кодексінің А-II/4 бөліміне сəйкес құзыреттілігін 
мақұлданған бағасы;

3) «Қауіпсіздік мəселелері бойынша барлық теңізшілерге арналған бастапқы даярлау мен 
нұсқау» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі.

43. Жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кемедегі бірінші санаттағы 
матростың кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА II/5 ережесіне сəйкес болуы тиіс жəне 
онда мыналар болуы қажет:

1) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кемедегі навигациялық 
вахта құрамындағы матростың кəсіби дипломы;

2) жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна кемедегі палуба 
командасының құрамында 18 айдан кем емес жүзу өтілі; 

3) жүзу өтілін өткеннен кейін ТДВА кодексінің А-II/5 бөліміне сəйкес құзыреттілігін 
мақұлданған бағасы;

4) «Шапшаң кезекші қайықшалар болып табылмайтын, құтқару қайықшалары мен салдар 
жəне кезекші қайықшалар бойынша маман» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын 
даярлау куəлігі.

44. Бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кемедегі 
машиналық вахта құрамындағы мотористтің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА III/4 
ережесіне сəйкес болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) аға механиктің немесе басшы құрамының өзге де тұлғасының басқаруымен дайындықты 
өтетін матрос ретінде бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт 
құрайтын кемедегі машина бөлімінде 6 айдан кем емес жүзу өтілі (тиісті жазбалар дайындықты 
тіркеу кітапшасына енгізіледі); 

2) жүзу өтілін өткеннен кейін ТДВА кодексінің А-III/4 бөліміне сəйкес құзыреттілігінің 
мақұлданған бағасы;

3) «Қауіпсіздік мəселелері бойынша барлық теңізшілерге арналған бастапқы даярлау мен 
нұсқау» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі.

45. Бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кемедегі 
бірінші санаттағы мотористтің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА III/5 ережесіне 
сəйкес болуы тиіс жəне онда мыналар болуы қажет:

1) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кемедегі 
машиналық вахта құрамындағы мотористтің кəсіби дипломы;

2) бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кемедегі 
машина бөлімінде 12 айдан кем емес жүзу өтілі; 

3) жүзу өтілін өткеннен кейін ТДВА кодексінің А-III/5 бөліміне сəйкес құзыреттілігінің 
мақұлданған бағасы.

46. Бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кемедегі 
электриктің кəсіби дипломын алу кезінде кандидат ТДВА III/7 ережесіне сəйкес болуы тиіс 
жəне онда мыналар болуы қажет:

1) аға механиктің немесе басшы құрамының өзге де тұлғасының басқаруымен бас 
қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық кВт құрайтын кемедегі 12 айдан кем 
емес жүзу өтілі (тиісті жазбалар дайындықты тіркеу кітапшасына енгізіледі); 

2) жүзу өтілін өткеннен кейін ТДВА кодексінің А-III/7 бөліміне сəйкес құзыреттілігінің 
мақұлданған бағасы;

3) «Қауіпсіздік мəселелері бойынша барлық теңізшілерге арналған бастапқы даярлау мен 
нұсқау» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі.

47. Танкерлердегі жүк немесе тиейтін жабдықтарға жауапты қатардағы жəне командалық 
құрамның тұлғаларында жүк операцияларын жүргізу үшін бастапқы даярлау бойынша теңіз 
көлігі маманын даярлау тиісті куəлігі болуы тиіс.

Мұнай немесе химия тасушы танкерлерінде жұмыс істеу жəне осы куəлікті алған кезде 
ТДВА V/1-1 ережесінің 2-тармағына сəйкес болу, «Мұнай немесе химия тасушы танкерлерінде 
жүк операцияларын жүргізу үшін бастапқы даярлау» бағдарламасы бойынша курсын өту, 
«Барлық теңізшілер үшін қауіпсіздік мəселелері бойынша бастапқы даярлау жəне нұсқаулық» 
бағдарламасы бойынша теңіз көлігі мамандарын даярлау куəлігі болу қажет.

Газ тасушы танкерлерінде жұмыс істеу жəне осы куəлікті алған кезде ТДВА V/1-2 ережесінің 
2-тармағына сəйкес болу, «Газ тасушы танкерлерінде жүк операцияларын жүргізу үшін бастапқы 
даярлау» бағдарламасы бойынша курсын өту, «Барлық теңізшілер үшін қауіпсіздік мəселелері 
бойынша бастапқы даярлау жəне нұсқаулық» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманда-
рын даярлау куəлігі болу қажет.

48. Капитан, аға механик, капитанның аға көмекшісі, екінші механик жəне жүктерді тасы-
малдау, басқару, танкерді тазарту немесе басқа тиеп-түсіру операциялары кезіндегі жүктерді 
тиеуге, түсіруге, қарауға жауапты басқа да тұлғада жүк операцияларын жүргізу үшін кеңейтілген 
даярлауды өту туралы тиісті теңіз көлігі мамандарын даярлау куəлігі болуы тиіс.

Мұнай танкерлерінде жұмыс істеу жəне осы куəлікті алған кезде ТДВА V/1-1 ережесінің 
4-тармағына сəйкес болу, «Мұнай танкерлерінде жүк операцияларын жүргізу үшін кеңейтілген 
бағдарлама бойынша даярлау» бағдарламасы бойынша курсын өту, «Мұнай танкерлері 
немесе химия тасушы танкерлерінде жүк операцияларын жүргізу үшін бастапқы даярлау» 
бағдарламасы бойынша теңіз көлігі мамандарын даярлау куəлігі болу қажет.

Химия тасушы танкерлерінде жұмыс істеу жəне осы куəлікті алған кезде ТДВА V/1-1 
ережесінің 6-тармағына сəйкес болу, «Химия тасушы танкерлерінде жүк операцияларын 
жүргізу үшін кеңейтілген бағдарлама бойынша даярлау» бағдарламасы бойынша курсын өту, 
«Мұнай танкерлері немесе химия тасушы танкерлерінде жүк операцияларын жүргізу үшін 
бастапқы даярлау» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі мамандарын даярлау куəлігі болу қажет.

Газ тасушы танкерлерінде жұмыс істеу жəне осы куəлікті алған кезде ТДВА V/1-2 ережесінің 
4-тармағына сəйкес болу, «Газ тасушы танкерлерінде жүк операцияларын жүргізу үшін 
кеңейтілген бағдарлама бойынша даярлау» бағдарламасы бойынша курсын өту, «Газ тасушы 
танкерлерінде жүк операцияларын жүргізу үшін бастапқы даярлау» бағдарламасы бойынша 
теңіз көлігі мамандарын даярлау куəлігі болу қажет.

49. Жолаушылар кемесінің бортында жұмыс істейтін қызметшілер ТДВА V/2 ережесінің 
5-тармағына сəйкес жолаушылар кемесінде авариялық жағдайлар бойынша курсынан өтеді. 
Капитан осы курсты өткен персоналдың тізімін жүргізеді.

50. Жолаушылар кемесінің жолаушылар жайларында жолаушыларға қызмет көрсететін 
персонал ТДВА V/2 ережесінің 6-тармағына сəйкес қауіпсіздік мəселелері бойынша даяр-
лаудан өтеді.

51. Капитандар, командалық құрамның тұлғалары жəне жолаушылар кемелерінің жо-
лаушыларына авариялық жағдайлар кезінде көмек көрсетуге жауапты ТДВА V/2 ережесінің 
7-тармағына сəйкес даярлаудан өтеді. 

52. Капитан, аға механик, капитанның аға көмекшісі, екінші механик жəне жолаушылар 
кемесінде авариялық жағдайда жолаушылардың қауіпсіздігі үшін жауапты басқа тұлғаларда 
ТДВА V/2 ережесінің 8-тармағына сəйкес «Жолаушылар кемелерінің капитандарын, командалық 
жəне қатардағы құрамның адамдарын, сондай-ақ басқа да персоналын даярлау» бағдарламасы 
бойынша теңіз көлігі мамандарын даярлау куəлігі болады жəне ТДВА кодексі А-V/2 бөлімінің 
4-тармағына сəйкес адамның қауіпті жағдайларда басқару мен іс-əрекеті бойынша даярлау 
курсынан өтеді.

53. Капитан, аға механик, капитанның аға көмекшісі, екінші механик жəне жолаушыларды 
отырғызу жəне түсіру үшін, немесе жолаушылар кемесінің корпусында тесіктерді жабуға жауап-
ты басқа тұлғаларда ТДВА V/2 ережесінің 9-тармағына сəйкес жолаушылардың жəне жүктердің 
қауіпсіздігі, сондай-ақ корпустың су өткізбеушілігі бойынша даярлаудан өту туралы куəлігі бо-
лады жəне ТДВА кодексі А-V/2 бөлімінің 9-тармағына сəйкес келетін жолаушылардың жəне 
жүктердің қауіпсіздігі, сондай-ақ корпустың су өткізбеушілігі бойынша даярлау курсынан өтеді.

54. Теңіз көлігі маманын даярлау куəлігінің иесі Қағидалардың 51, 52 жəне 53-тармақтарына 
сəйкес ТДВА V/2 ережесінің 4-тармағына сəйкес біліктілігін арттыру курсынан өтеді жəне əр 5 
жыл сайын өзінің куəлігінің жарамдылығын дəлелдейді.

55. Жоғары жылдамды кемелерде жұмыс істеу үшін капитан, капитанның көмекшісі, 
аға механик Жоғары жылдамды кемелер қауіпсіздігінің халықаралық кодексі 18-тарауының 
3.3-тармағына сəйкес жоғары жылдамды кемелерді жүргізу бойынша курсынан өтеді, оны 
бітіргеннен кейін тиісті куəлікті алады. Куəлік иесі өзінің куəлігінің жарамдылығын жоғарыда 
көрсетілген кодекстің 18.3.5-тармағына сəйкес растайды. Ол үшін ол əр 2 жыл сайын куəлікте 
көрсетілгендей кемінде 6 ай жоғары жылдамды кемеде жұмысы туралы құжаттарды ұсынады.

56. Барлық теңізшілер төмен температурада тұтанатын отынымен істейтін кеме бортын-
да өз міндеттерін орындауды бастамас бұрын, ТДВА I/14 ережесінің 1.5-тармағына сəйкес 
нұсқаудан өтеді.

57. Төмен температурада тұтанатын отынымен істейтін кемелердің бортында жанармаймен 
авариялық жағдайға ден қою үшін жауапты теңізшіде ТДВА V/3 ережесінің 5-тармағына сəйкес 
теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі болады жəне ол ТДВА кодексі А-V/3 бөлімінің 1-тармағына 
сəйкес кемелердегі қызмет үшін бастапқы даярлау курсынан өтеді.

58. Қағидалардың 47 жəне 48-тармақтарында көрсетілген газ тасушыларда жүк операци-
ялары бойынша бастапқы немесе кеңейтілген даярлаудан өту туралы куəлігі бар теңізшілер 
төмен температурада тұтанатын отынымен істейтін кемелерде қызмет өту үшін бастапқы 
даярлаудан өтуі туралы куəлігін алады. Осы куəліктің иесі оның жарамдылық мерзімін əр 5 
жыл сайын ұзартады. Ол үшін ол ТДВА кодексі А-V/3 бөлімінің 1-тармағына сəйкес, төмен 
температурада тұтанатын отынымен істейтін кемелерде қызмет өту үшін бастапқы даярлау 
бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтеді.

59. Капитан, аға механик жəне төмен температурада тұтанатын отынымен істейтін 
кемелердегі жанармайды пайдалануға жəне жанармай жүйесіне жауапты əр теңізшіде ТДВА 
V/3 ережесінің 7-тармағына сəйкес төмен температурада тұтанатын отынымен істейтін кеме-
лерде қызмет үшін кеңейтілген даярлау бойынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі бар, 
ТДВА кодексі А-V/3 бөлімінің 2-тармағына сəйкес төмен температурада тұтанатын отынымен 
істейтін кемелерде қызмет үшін кеңейтілген даярлау бойынша курсынан өтеді жəне ТДВА 
кодексі А-V/3 бөлімінің 8.2-тармағына сəйкес төмен температурада тұтанатын отынымен 
істейтін кеменің бортына жанармайды қабылдау бойынша кемінде 3 операцияларды қосқанда 1 
айдан кем емес жүзу өтілі болу жəне онда төмен температурада тұтанатын отынымен істейтін 
кемелерде қызмет үшін бастапқы даярлаудан өту туралы куəлігі болады.

60. Қағидалардың 48-тармағында көрсетілген «Газ тасушы танкерлерінде жүк операци-
яларын жүргізу үшін бастапқы даярлау» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі мамандарын 
даярлау куəлігі бар теңізші ТДВА V/3 ережесінің 6 жəне 8-тармақтарына сəйкес болған жəне 
газ тасушының бортында 3 тиеу-түсіру операцияларына қатысқан жағдайда төмен темпера-
турада тұтанатын отынымен істейтін кемелерде жұмыс істеу үшін кеңейтілген даярлаудан өту 
туралы куəлігін алады. Осы куəліктің жарамдылығын иелері əр 5 жыл сайын растайды. Ол 
үшін олар ТДВА кодексі А-V/3 бөлімінің 2-тармағына сəйкес төмен температурада тұтанатын 
отынымен істейтін кемелерде қызмет өту үшін кеңейтілген даярлау бойынша біліктілікті арт-
тыру курсынан өтеді.

61. Полярлы суларда жұмыс істейтін капитанда, капитанның көмекшісінде ТДВА V/4 
ережесінің 2-тармағына сəйкес полярлы суларда жұмыс істейтін кемелер үшін бастапқы даяр-
лау бойынша куəлігі болады жəне ТДВА кодексі А-V/4 бөлімінің 1-тармағына сəйкес полярлы 
суларда жұмыс істейтін кемелер үшін бастапқы даярлау бойынша курсынан өтеді.

Полярлы суларда жұмыс істейтін кемелерде қызмет үшін бастапқы даярлаудан өту туралы 
куəлігінің иелері əр 5 жыл сайын өз куəліктерінің мерзімін ұзартады. Ол үшін олар ТДВА кодексі 
А-V/4 бөлімінің 1-тармағына сəйкес полярлы суларда жұмыс істейтін кемелерде қызмет өту 
үшін бастапқы даярлау бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтеді.

62. Полярлы суларда жүзетін кеме капитанында жəне капитанның аға көмекшісінде ТДВА 
V/4 ережесінің 4-тармағына сəйкес полярлы суларда жұмыс істейтін кемелерде қызмет өту үшін 
кеңейтілген даярлау бойынша куəлігі болады жəне ТДВА кодексі А-V/4 бөлімінің 2-тармағына 
сəйкес полярлы суларда жүзетін кемелер үшін кеңейтілген даярлау курсынан өтеді жəне по-
лярлы суларда 2 айдан кем емес жүзу өтілі, сондай-ақ полярлы суларда жүзетін кемелер үшін 
бастапқы даярлау бойынша куəлігі болады. 

Полярлы суларда жүзетін кемелер үшін кеңейтілген даярлау бойынша куəліктің иесі 
жарамдылық мерзімін əр 5 жыл сайын ұзартады. Ол үшін ол ТДВА кодексі А-V/4 бөлімінің 
2-тармағына сəйкес полярлы суларда жұмыс істейтін кемелерде жұмыс істеу үшін кеңейтілген 
даярлау бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтеді.

63. Кемелердің ластану қауіпсіздігі жəне болдырмау үшін жауапты теңізшіде, сондай-ақ жо-
лаушылар кемесінің барлық қызметшілерінде ТДВА VI/1 ережесіне сəйкес «Барлық теңізшілер 
үшін қауіпсіздік мəселелері бойынша бастапқы даярлау жəне нұсқаулық» бағдарламасы бой-
ынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі жəне ТДВА кодексі A-VI/1 бөлімінің 2-тармағына 
сəйкес бастапқы даярлау курсынан өту растамасы болуы тиіс.

64. СОЛАС конвенциясының III-тарауының 10-ережесіне сəйкес құтқарушы кеме үшін 
жауапты теңізшіде ТДВА VI/2 ережесінің 1-тармағына жəне ТДВА кодексі A-VI/2 бөлімінің 
1-4-тармақтарына сəйкес «Шапшаң кезекші қайықшалар болып табылмайтын, құтқару 
қайықшалары мен салдар жəне кезекші қайықшалар бойынша маман» бағдарламасы бой-
ынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі, сондай-ақ 6 айдан кем емес жүзу өтілі болады.

65. Шапшаң құтқарушы катерлерді пайдалану үшін жауапты теңізшіде ТДВА VI/2 ережесінің 
2-тармағына жəне ТДВА кодексі A-VI/2 бөлімінің 7-10-тармақтарына сəйкес «Шапшаң кезекші 
қайықшалар бойынша маман» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі, 
сондай-ақ «Шапшаң кезекші қайықшалар болып табылмайтын, құтқару қайықшалары мен 
салдар жəне кезекші қайықшалар бойынша маман» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі ма-
манын даярлау куəлігі болады.

66. Кеменің өртке қарсы қауіпсіздігі үшін жауапты теңізшіде ТДВА VI/3 ережесінің жəне ТДВА 
кодексі А-VI/2 бөлімінің 1-4-тармақтарына сəйкес «Кеңейтілген бағдарлама бойынша өртпен 
күрес» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі болады.

67. Қағидалардың 63-тармағынада көрсетілген теңізшілерден басқалары кемедегі жұмысты 
бастамас бұрын ТДВА VI/1 ережесінің 1-тармағына сəйкес қауіпсіздік бойынша танысты-
ру курсынан өтеді. Осы даярлау ТДВА кодексі А-VI/1 бөлімінің 1-тармағына сəйкес келеді. 
Қағидалардың 53-тармағында көрсетілген теңізшілер кемедегі жұмысты бастамас бұрын 
ТДВА VI/1 ережесі 1-тармағының 3), 4), 6) жəне 7) тармақшаларына сəйкес қауіпсіздік бой-
ынша таныстыру даярлауынан өтеді. Капитан осы курсты өткен қызметшілер туралы барлық 
жазбаларды кеме бортында сақтайды.

68. Қағидалардың 63, 64, 65 жəне 66-тармақтарында көрсетілген куəліктердің иесі əр 5 
жыл сайын куəліктің мерзімін ұзартады. Ол үшін ол ТДВА кодексі A-VI/1 бөлімінің 3-тармағына, 
A-VI/2 бөлімінің 5-тармағына, A-VI/2 бөлімінің 11-тармағына, A-VI/3 бөлімінің 5-тармағына 
сəйкес курстарынан өтеді.

69. Кемені кузету үшін жауапты теңізшіде ТДВА VI/5 ережесіне жəне кодексінің A-VI/5 
бөліміне сəйкес «Кеменің командалық құрамының кемені күзету үшін жауапты тұлғаларын 
даярлау» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі, сондай-ақ 1 жылдан 
кем емес жүзу өтілі болады.

70. Кемені күзету бойынша жоспарда көрсетілген күзет бойынша ерекше міндеттері 
жүктелген теңізшілерде, Қағидалардың 69-тармағында көрсетілген теңізшілерден басқа, ТДВА 
VI/6 ережесінің 4-6-тармақтарына сəйкес «Күзету мəселелері бойынша барлық теңізшілерге 
арналған даярлау немесе нұсқау» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі 
жəне ТДВА кодексі А-VI/6 бөлімінің 6-8-тармақтарына сəйкес күзету бойынша белгіленген 
міндеттері бар теңізшілерді даярлау курсынан өту туралы растамасы болады.

71. Қағидалардың 69 жəне 70-тармақтарында көрсетілген теңізшілерден басқа теңізшілерде 
ТДВА VI/6 ережесінің 1-2-тармақтарына сəйкес «Күзету мəселелері бойынша барлық 
теңізшілерге арналған даярлау немесе нұсқау» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын 
даярлау куəлігі жəне ТДВА кодексі А-VI/6 бөлімінің 4-тармағына сəйкес күзет мəселелері жөнінде 
ақпараттандыру бойынша курсынан өту туралы растамасы болады.

72. Əр теңізші, кеме бортында өзінің міндеттеріне кірісу алдында ТДВА VI/6 ережесінің 
1-тармағына, ТДВА кодексі А-VI/6 бөлімінің 1-3-тармақтарына сəйкес қорғау жөнінде таны-
стыру курсынан немесе нұсқаулығынан өтеді. Капитан осы курсты немесе нұсқаулықты өткен 
персонал туралы барлық жазбаларды кеме бортында сақтайды.

73. Кемеде алғашқы медициналық көмек көрсетуге белгіленген теңізшіде ТДВА VI/4 
ережесінің 1-тармағына, ТДВА кодексі А-VI/4 бөлімінің 1-3 тармақтарына сəйкес «Кемеде 
алғашқы медициналық көмек көрсету» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даяр-
лау куəлігі болады.

74. Кемедегі медициналық қарауға жауапты теңізшіде ТДВА VI/4 ережесінің 2-тармағына 
жəне ТДВА кодексі А-VI/4 бөлімінің 4-6-тармақтарына сəйкес «Кемедегі медицианлық 
қарау» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі жəне «Кемеде алғашқы 
медициналық көмек көрсету» бағдарламасы бойынша теңіз көлігі маманын даярлау куəлігі 
болады.

Кеме экипажының ең аз құрамы туралы тиісті куəлігі болған жағдайда жалпы сыйымдылығы 
500 тіркелім тоннадан кем жағалау жүзудегі кеме капитаны жəне басшы құрамының тұлғалары 
жоғарыда көрсетілген куəліктердің болу қажеттілігінен босатылады.

2-параграф. Кəсіби диплом растамасын беру, ұзарту жəне алып қою
75. Кəсіби дипломды шетелдік кəсіби диплом тану түріндегі растаманы алу үшін кандидат 

Порттың теңіз əкімшілігіне мынадай құжаттарды ұсынады:
1) Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан түрінде Порттың теңіз əкімшілігінің басшысының 

атына өтініш;
2) 3 х 4 см сурет – 2 дана;
3) Қазақстан Республикасы теңізшісі жеке куəлігінің немесе теңізші паспортының көшірмесі 

(бар болған жағдайда); 
4) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі;
5) шетелдік кəсіби дипломның көшірмесі;
6) ҚБЖТЖ радиооператоры шетелдік кəсіби дипломының көшірмесі (палуба командасы 

құрамының тұлғалары үшін);
7) мұнай танкерлері, химия тасышулар немесе газ тасушылардағы жүк операциялары 

бойынша теңіз көлігі мамандарын даярлау куəлігінің көшірмесі (егер қолданылатын болса);
8) шетелдік кəсіби дипломды беруді куəландыратын растаманың көшірмесі (егер аталған 

растама жеке құжатпен берілсе);
9) медициналық қорытындының көшірмесі.
76. Кəсіби дипломның растамасын беруге өтінішті алған күні Теңіз портының əкімшілігі осы 

өтінішті қабылдауды растау туралы хатты өтініш берушіге береді. 
77. Теңіз порты əкімшілігіне ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды расталады. 

Бұл ретте шетел тілдеріндегі құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі аудармасымен 
нотариалды расталып ұсынылады.

78. Кəсіби дипломның растамасын беруге өтінішті қабылдағаннан кейін Теңіз портының 
əкімшілігі 5 жұмыс күні ішінде осы дипломды берген шетел мемлекетінің құзыретті органына 
дипломның төлнұсқасын растау туралы сауал жолдайды.

79. Теңіз портының əкімшілігі өтінішті қарау кезінде шетелдік кəсіби дипломының иесі, 
бұл ретте қолданыстағы шетелдік кəсіби дипломына жəне Теңіз портының əкімшілі өтінішті 
қабылдауды растау туралы хатқа ие бола отырып Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының 
астында жүзетін кемеде мерзімі 3 айдан артық емес жұмыс істейді. 

80. Теңіз портының əкімшілігі ТДВА I/10 қағидаларына сəйкес Қазақстан Республикасы 
жəне осы дипломды берген мемлекет арасында тиісті келісім болған жағдайда шетелдік кəсіби 
дипломды тануды куəландыратын растаманы береді. 

81. Теңіз порты əкімшілігі дипломды берген тарапқа бағалауға растау жүргізеді, ол 
техникалық құралдарды жəне рəсімдерді тексеруді, сондай-ақ құзыреттілік минималды стан-
дарттарына, оқыту жəне диплом беруге қатысты ТДВА талаптары, сондай-ақ сапа стандарт-
тары толық сақталғандығын қоса алады.

82. Кəсіби дипломның растамасын беру туралы өтінішті қарау мерзімі шетел мемлекеті 
құзыретті органынан растаманы алған сəттен бастап 5 жұмыс күнін құрайды. 

83. Кəсіби диплом растамасын беруден бас тартуға негіздер мыналар болып табылады:
1) қажетті құжаттардың толық емес топтамасын ұсыну;
2) ұсынылған құжаттардың жəне (немесе) оларда көрсетілген деректердің (мəліметтердің) 

шын еместігін анықтау;
3) Қазақстан Республикасы жəне аталған дипломды берген мемлекет арасында тиісті 

келісімнің болмауы.
84. Кандидат осы Қағидалардың талаптарына сай болуы кезінде Қағидалардың 

82-тармағында көрсетілген мерзімдерде кəсіби дипломдар растамаларының тізіліміне кəсіби 
диплом растамасын беру туралы ақпарат енгізіледі жəне кəсіби дипломның растамасы беріледі. 

Қағидалардың 83-тармағында көзделген негіздер болған жағдайда, құжаттарды ұсынған 
өтініш берушіге жазбаша дəлелді бас тарту жолданады.

85. Кəсіби дипломды жоғалтқан, бұзылуы кезінде Теңіз портының əкімшілігі өтінішті 
қабылдағаннан кейін екінші жұмыс күні өтініш берушіге тиісті құжаттың телнұсқасын береді. 

86. Кəсіби дипломды ұзарту кезінде кəсіби дипломның растамасы ұқсас мерзімге 
ұзартылады.

87. Кəсіби дипломның растамасын Теңіз портының əкімшілігі: 
1) медицина қызметкері куəландырған кəсіби диплом иесінің денсаулығы нашарлауы сал-

дарынан дене мүмкіндігінің жарамсыздығы туралы мəліметтер көрсетілген кезінде;
2) шет мемлекетінің құзыретті органынан шетелдік кəсіби дипломын алып қою туралы 

ақпаратты алған кезде;
3) кəсіби диплом иесінің кінəсі бойынша авариялық жағдай туындағанда (мұндай шешім 

авариялық жағдайды тергеп-тексеру жөніндегі қорытынды негізінде қабылданады);
4) кəсіби диплом алуға өтініш беру кезінде анық емес ақпарат жəне/немесе жасанды 

ұсынылған (мұндай шешім осы жағдайды тергеп-тексеру жөніндегі қорытынды негізінде 
қабылданады) кезде алып қояды.

88. Қағидалар 87-тармағының 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген жағдайларда Теңіз 
порты əкімшілігінің шешімімен құрылған комиссия тергеуді жүргізеді. 

89. Теңіз портының əкімшілігі кəсіби дипломның растамасын алып қою туралы шешім 
қабылдағаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде шетелдік кəсіби дипломды берген уəкілетті органның 
мекенжайына тиісті хабарламаны жолдайды, сондай-ақ кəсіби дипломдар растамаларының 
тізіліміне көрсетілген құжаттардың алып қойылғандығы туралы белгілерді енгізеді.

90. Кəсіби дипломның растамасы Теңіз портының əкімшілігіне кəсіби дипломның растама-
сын алып қою туралы хабарламаны алғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде тапсырылуға жатады.

3-параграф. Жеңілдік рұқсатын беру
91. Қауіпсіздік шаралары сақталған жəне Радиобайланыс регламентіне қайшылықтар 

болмаған жағдайда жеңілдікпен рұқсат беру кеме экипажының оның құрамына ең аз талап-
тарына сəйкес келмеген жағдайда, бұл ретте жағдайлар кеменің порттан шығуын кейінге 
қалдыруға мүмкін болмағанда, беріледі. 

92. Жеңілдік рұқсаты кəсіби дипломда көрсетілген лауазымнан екі немесе одан жоғары 
ұстанымдарға берілмейді. 

Жеңілдік рұқсаты кəсіби диплом алып қойылған кезде қолданыстан шығады.
93. Егер кандидат матрос болса, қажетті жұмыс тəжірибесі болса жəне талап етілетін 

біліктіліктерге сəйкес келуі үшін өзінің мүмкіндіктерін көрсетсе оған командалық құрамның 
лауазымды тұлғасына 2 айдан аспайтын мерзімге жеңілдікпен рұқсат беріледі. 

94. Теңіз портының əкімшілігі осы жүзуге қатысты жеңілдік рұқсатына шек қояды.
95. Тек капитан немесе аға механик кенеттен еңбек қабілетінен айырылған жағдайда ғана 

Теңіз портының əкімшілігі тиісті жеңілдік рұқсатын капитанның аға көмекшісіне немесе екінші 
механикке береді. Жеңілдік рұқсаты кеменің қауіпсіз орынға жетуіне дейінгі мерзімге беріледі. 

96. Жеңілдік рұқсатын сұратып отырған кеме қатынасы компаниясы Теңіз порты əкімшілігінің 
басшысына Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш, кеме экипажы мүшелерінің 
тізімін, сондай-ақ келесі құжаттардың көшірмелерін ұсынады:

1) Қазақстан Республикасы теңізшісі жеке куəлігінің немесе теңізші паспортының көшірмесі 
(бар болған жағдайда); 

2) теңізшінің жеке басын куəландыратын құжат;
3) теңізшінің кəсіби дипломы;
4) кəсіби дипломды беруді куəландыратын растаманың көшірмесі (егер аталған растама 

жеке құжатпен берілсе);
5) медициналық қорытынды.
97. Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куəлікте капитанның тек бір ғана көмекшісі 

қамтылған жағдайда жеңілдік рұқсаты капитанның лауазымына берілмейді.

98. Жеңілдік рұқсатын беру туралы өтінішті қарау мерзімі – өтінішті тіркеген сəттен ба-
стап 2 жұмыс күні ішінде. 

99. Теңіз портының əкімшілігі əр айдың алғашқы 5 жұмыс күні мерзімінде уəкілетті органға 
өткен айда берілген жеңілдік рұқсаттары туралы ақпаратты жолдайды.

Уəкілетті орган жыл сайын 15 ақпанға дейін Халықаралық теңіз ұйымына өткен жыл бой-
ынша берілген жеңілдік рұқсаттары туралы ақпаратты жолдайды. 

100. Теңіз портының əкімшілігіне ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды рас-
талады. Бұл ретте шетел тіліндегі құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілідеріндегі аударма-
сымен нотариалды расталып ұсынылады. 

101. Жеңілдікпен рұқсат жоғалған, бүлінген жағдайда Теңіз портының əкімшілігі өтініш 
қабылдағаннан кейін екінші жұмыс күні өтініш берушіге тиісті құжаттың телнұсқасын береді. 
Телнұсқа жаңа нөмірмен жəне түпнұсқаның қолдану мерзімін аяқталу күнімен беріледі. 

102. Жеңілдік рұқсатын беруден бас тартуға негіздер мыналар болып табылады:
1) қажетті құжаттардың толық емес топтамасын ұсыну;
2) ұсынылған құжаттардың жəне (немесе) оларда көрсетілген деректердің (мəліметтердің) 

шын еместігін анықтау.
103. Теңізші осы Қағидалардың талаптарына сай болуы кезінде Қағидалардың 

98-тармағында көрсетілген мерзімдерде жеңілдік рұқсаттарының тізіліміне жеңілдік рұқсатын 
беру туралы ақпарат енгізіледі жəне жеңілдік рұқсаты беріледі. 

Қағидалардың 102-тармағында көзделген негіздер болған жағдайда, құжаттарды ұсынған 
өтініш берушіге жазбаша дəлелді бас тарту жолданады.

Теңізшілерге диплом беру қағидаларына 1-қосымша

Нысан
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Кəсіби дипломды беруге арналған өтініш

 1. Кəсіби дипломды беруге арналған өтініш (керектісін белгілеу):

□ жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна 
кеме капитанының вахталық көмекшісі ТДВА II/1 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 500-ден 3000 тіркелім тоннаға дейін кеме 
капитанының аға көмекшісі ТДВА II/2 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 3000 немесе одан артық тіркелім тонна 
кеме капитанының аға көмекшісі ТДВА II/2 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 500-ден 3000 тіркелім тоннаға дейін 
кеменің капитаны ТДВА II/2 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 3000 немесе одан артық тіркелім тонна 
кеменің капитаны ТДВА II/2 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 500 тіркелім тоннадан кем жағалау 
жүзудегі кеме капитанының вахталық көмекшісі ТДВА II/3 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 500 тіркелім тоннадан кем жағалау 
жүзудегі кеме капитаны ТДВА II/3 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық 
кВт құрайтын кеменің вахталық механигі ТДВА III/1 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750-3000 кВт құрайтын 
кеменің екінші механигі ТДВА III/3 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 3000 немесе одан артық 
кВт құрайтын кеменің екінші механигі ТДВА III/2 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750-3000 кВт құрайтын 
кеменің аға механигі ТДВА III/3 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 3000 немесе одан артық 
кВт құрайтын кеменің аға механигі ТДВА III/2 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық 
кВт құрайтын кеменің электромеханигі ТДВА III/6 ережесі

□ ҚБЖТЖ радиооператоры ТДВА IV/2 ережесі
□ ҚБЖТЖ жүзуі шектелген ауданның радиооператоры ТДВА IV/2 ережесі  

1-1. Кəсіби дипломды растауға арналған өтініш:

□
Мұнай танкерлері, химия тасушылары немесе газ 
тасушыларындағы жүк операциялары үшін теңіз көлігі маман-
дарын даярлау куəліктері (капитандар жəне басшы құрамының 
тұлғалары)

ТДВА V/1 ережесі 

2. Өтініш берушінің мəліметтері:
Тегі
Аты
Туған күні
Туған жері
Азаматтығы
Үй мекенжайы
Ұйым
E-mail
Телефон 
Жеке басын куəландыратын құжаттың нөмірі Беру органы жəне күні
Теңізші кітапшасының нөмірі Беру органы жəне күні
ҚР теңізші жеке куəлігінің немесе теңізші 
паспортының нөмірі

Беру органы жəне күні 

Теңізшілерге диплом беру қағидаларына 2-қосымша

Нысан
_____________________________________
_____________________________________

Кəсіби диплом растамасын беруге арналған өтініш

 1. Шетелдік кəсіби дипломның танылуын куəландыратын растаманы беруге 
арналған өтініш (керектісін белгілеу):

□ жалпы сыйымдылығы 500 немесе одан артық тіркелім тонна 
кеме капитанының вахталық көмекшісі ТДВА II/1 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 500-ден 3000 тіркелім тоннаға дейін кеме 
капитанының аға көмекшісі ТДВА II/2 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 3000 немесе одан артық тіркелім тонна 
кеме капитанының аға көмекшісі ТДВА II/2 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 500-ден 3000 тіркелім тоннаға дейін 
кеменің капитаны ТДВА II/2 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 3000 немесе одан артық тіркелім тонна 
кеменің капитаны ТДВА II/2 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 500 тіркелім тоннадан кем жағалау 
жүзудегі кеме капитанының вахталық көмекшісі ТДВА II/3 ережесі

□ жалпы сыйымдылығы 500 тіркелім тоннадан кем жағалау 
жүзудегі кеме капитаны ТДВА II/3 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық 
кВт құрайтын кеменің вахталық механигі ТДВА III/1 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750-3000 кВт құрайтын 
кеменің екінші механигі ТДВА III/3 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 3000 немесе одан артық 
кВт құрайтын кеменің екінші механигі ТДВА III/2 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750-3000 кВт құрайтын 
кеменің аға механигі ТДВА III/3 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 3000 немесе одан артық 
кВт құрайтын кеменің аға механигі ТДВА III/2 ережесі

□ бас қозғалтқыш қондырғысының қуаты 750 немесе одан артық 
кВт құрайтын кеменің электромеханигі ТДВА III/6 ережесі

□ ҚБЖТЖ радиооператоры ТДВА IV/2 ережесі
□ ҚБЖТЖ жүзуі шектелген ауданның радиооператоры ТДВА IV/2 ережесі 

1-1. Кəсіби дипломды растауға арналған өтініш:

□
Мұнай танкерлері, химия тасушылары немесе газ 
тасушыларындағы жүк операциялары үшін теңіз көлігі маман-
дарын даярлау куəліктері (капитандар жəне басшы құрамының 
тұлғалары)

ТДВА V/1 ережесі

2. Өтініш берушінің мəліметтері:
Тегі
Аты
Туған күні
Туған жері
Азаматтығы
Үй мекенжайы
Ұйым
E-mail
Телефон 
Жеке басын куəландыратын құжаттың нөмірі Беру органы жəне күні
Теңізші кітапшасының нөмірі Беру органы жəне күні
ҚР теңізші жеке куəлігінің немесе теңізші 
паспортының нөмірі

Беру органы жəне күні 

3. Жүзу өтілі туралы мəліметтер
Кеменің 
атауы

Кеменің 
туы

ИМО 
нөмірі Лауазым Тіркелім тонналар немесе 

кВт саны
Жүзу 

мерзімі

Теңізшілерге диплом беру қағидаларына 3-қосымша

Нысан
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Жеңілдік рұқсатын беруге арналған өтініш

 1. Кеме жəне кеме қатынасы компаниясы туралы мəліметтер:
Кеме қатынасы компаниясының атауы
Кеменің атауы
Кеменің ИМО нөмірі 
Кеменің жалпы сыйымдылығы
Қозғалтқыш қондырғысының қуаты (кВт)
Кеменің түрі
Шығу порты
Келу порты
Жүктің түрі

 2. Кеме қатынасы компаниясының бұрынғы өтініштері жəне берілген жеңілдік 
рұқсаттары:

Өтініштің № 
жəне күні

Кеменің атауы Лауазымы Мерзімі Жеңілдік 
рұқсатының № 

3. Теңізшінің деректері:
Тегі
Аты
Туған күні
Туған жері
Азаматтығы
Үй мекенжайы
Ұйым
E-mail
Телефон 
Жеке куəлігінің нөмірі Беру органы жəне күні
Теңізші кітапшасының нөмірі Беру органы жəне күні
ҚР теңізші жеке куəлігінің немесе теңізші паспортының 
нөмірі

Беру органы жəне күні 

Кəсіби диплом (№, беру күні)
ҚБЖТЖ радиооператоры кəсіби дипломы (тек капитан 
көмекшісі үшін) (№, беру күні)
Медициналық қорытынды (№, беру күні)
Кемеде жұмысты бастау күні
Кеме қатынасы компаниясынан мінездеме

4. Теңізшінің жүзу өтілі туралы мəліметтер (соңғы 2 жылдың ішінде)
Кеменің 
атауы

Кеменің 
туы

ИМО 
нөмірі Лауазымы Тіркелім тонналар немесе 

кВт саны
Жүзу 

мерзімі

5. Жеңілдік рұқсаты:
Мына лауазымға:
Сұрау салынатын кезең:
Өтінішті беру себебі:
Теңізшіні дайындау үшін қабылданған шаралар жəне кемеде жұмысты бастау күні:
Өзге де ақпарат:

______________________________________________ 
Уəкілетті тұлғаның лауазымы жəне тегі 
________________________________
Уəкілетті тұлғаның қолы 
Күні Мөр орны 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15577 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 28-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 шілде          №506        Астана қаласы

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 
қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың қызметтік 

куәлігінің, омырауға тағатын белгісінің, нөмірлік 
мөртабаны мен пломбирінің үлгілерін белгілеу туралы

«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сəуірдегі Заңының 
12-2-бабының 20) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Мына қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 

қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың қызметтік куəлігінің; 
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 

қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың омырауға тағатын белгісінің;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 

қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың нөмірлік мөртабанының;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 

қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың пломбирінің үлгілері белгіленсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 

жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 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 Нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен 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 
И  нвестициялар 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

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 27 шілдедегі № 506 бұйрығына 1-қосымша

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі 
мемлекеттік инспектордың қызметтік куəлігінің үлгісі

Ескертпе. 
1. Үлгіге сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі 

мемлекеттік инспектордың қызметтік куəлігінің мұқабасы (бұдан əрі – қызметтік куəлігі) көк 
түсті болады. Қызметтік куəлігі ашық түрде тігінен 65 миллиметр жəне көлденеңі 198 милли-
метр өлшемінде болады.

2. Қызметтік куəлігінің бет жағында ортада Қазақстан Республикасының мемлекеттік стан-
дартына сəйкес жасалған алтын түсті Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының 
суреті орналасқан жəне төменірек қазақ тілде баспаханалық қарпімен «ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖƏНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ» деген жазба орындалған.

3. Қызметтік куəліктің ішкі бөлігінің сол жəне оң жақтарында ақ түс аясында күн жасырын 
формасын қолданумен көгілдір түсті қорғаныштық тангир бейнеленген. 

4. Қызметтік куəлік сол жəне оң жақтарының үстіңгі жағында қазақ жəне орыс тілдерінде 
сəйкес Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің немесе аумақтық бөлімшесінің толық атауы 
орналасқан.

Қызметтік куəліктің сол жағының ортасында қара түсте қазақ тілде «№ 00-00 КУƏЛІК» жа-
зуы орналасқан. Оның астында қара түсте қазақ тілде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалау бойынша мемлекеттік инспектордың (бұдан əрі – инспектор) тегі, аты 
мен əкесінің аты (бар болған жағдайда) жəне инспектордың атқарған лауазымы көрсетіледі. 
Сол жағында 3х4 сантиметр көлемінде инспектордың түрлі-түсті фотосуреті (анфас) орнала-
стырылады. Инспектор ақ түсті реңде іскерлік стильдегі киіммен бас киімсіз түседі. Фотосуреттің 
оң жағында «ҚР ИДМ» бейнелемесі бар арнайы голограмма орналастырылады. Голограмма 
13×11 мм түпнұсқа форматында. Голограмманың артикулы S74.

Қызметтік куəліктің оң жағының ортасында қара түсте орыс тілінде «УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
00-00» жазуы орналасқан. Оның астында қара түсте орыс тілінде инспектордың тегі, аты мен 
əкесінің аты (бар болған жағдайда) жəне инспектордың атқарған лауазымы көрсетіледі. Сол 
жағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартына сəйкес орындалған алтын 
түсте Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының суреті орналасқан жəне төменірек 
қазақ тілде баспаханалық қарпімен «ҚАЗАҚСТАН» деген жазба жазылған.

Төменде қазақ жəне орыс тілдерінде қызметтік куəліктің қолданылу мерзімі көрсетіледі.
Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттік 

инспекторларға қызметтік куəліктерін беру кезінде куəлік нөмірі ұсынылатын шифрлар ескеріле 
отырып қалыптастырылады, атап айтқанда, № 00-00, ондағы алғашқы екі 00 саны – аумақтық 
бөлімшенің шифрі, одан кейінгі екі 00 саны – өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 
қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспекторларға қызметтік куəліктер, төсбелгілер, мөртабандар 
жəне пломбирлер беру журналына сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 
қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектор куəлігінің реттік нөмірі.

Жіктеуішке сəйкес аумақтық бөлімшелердің шифрлары:
01 – Астана қаласы;
02 – Алматы қаласы;
03 – Ақмола облысы;
04 – Ақтөбе облысы;
05 – Алматы облысы;
06 – Атырау облысы; 
07 – Шығыс Қазақстан облысы;
08 – Жамбыл облысы;
09 – Батыс Қазақстан облысы;
10 – Қарағанды облысы; 
11 – Қостанай облысы; 
12 – Қызылорда облысы;
13 – Маңғыстау облысы; 
14 – Павлодар облысы;
15 – Солтүстік Қазақстан облысы;
16 – Оңтүстік Қазақстан облысы. 
Куəлікте қызметкердің лауазымы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің ведомствосы, 
аумақтық бөлімшелері құрылымына сəйкес көрсетіледі, сызықша арқылы «Азаматтық қорғау 
туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабы 3-тармағына 
сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттік 
инспектордың мəртебесі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі № 506 бұйрығына 2-қосымша

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі 
мемлекеттік инспектордың омырауға тағатын белгісінің үлгісі

Ескертпе. 
Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттік 

инспектордың төсбелгісі сары түсті металдан (анодталған алюминий) жасалады, биіктігі 75 
миллиметр жəне ені 55 миллиметр лотос пішінінде болады.

Төсбелгінің жиектері сары түсті. 
Орталық бөлігі көк түсті эмаль құймамен (1404) орындалған.
Төсбелгінің бет жағының ортасындағы жапсырмада Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар жəне даму министрлігінің елтаңбасы бейнеленген. Оның биіктігі 37 мм жəне 
периметрі сары түсті жолақпен жиектелген. Жапсырма сары түсті металдан (анодталған алюми-
ний) жасалады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының суретінде эмальдарының 
түсі Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартына сəйкес орындалады (қызыл 7581, 
көгілдір G 1806, қызғылт-сары 46220, көк G 1916).

Гербтің төменгі жағында сопақ пішінде сары түсті «ӨНЕРКƏСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК 
САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАДАҒАЛАУ» деген жазуы бар.

Төсбелгінің төменгі бөлігінде дөңгелек лента формадағы сары түсті жолақта қара түсті 
эмалімен реттік нөмірі жазылғаны бар, атап айтқанда: 00-00, ондағы алғашқы екі 00 саны – 
аумақтық бөлімшенің шифрі; одан кейінгі екі 00 саны – өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспекторларға қызметтік куəліктерді, 
төсбелгілерді, мөртабандарды жəне пломбирлерді беру журналына сəйкес реттік нөмірі, 
қара түсті.

Төсбелгідегі барлық бейнелер мен жазулар бедерлі, əріптер мен фоны жылтыр.
Төсбелгінің кері жағында винт пен гайкасы түрінде бекіткіші бар.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі № 506 бұйрығына 3-қосымша

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі 
мемлекеттік инспектордың нөмірлік мөртабанының үлгісі

Ескертпе. 
1. Инспектордың штампы қол аспабы секілді оқиғаларды бекіту функцияларын орындау 

үшін, бояуды қағаз тасығыштарға аудару түрінде – инспектордың – мөртаңбасының иелік қол 
қоюын растау ретінде қолданылады.

2. Осы қосымшаның 1-тармағында көрсетілген мөртабанның түрі үшін əртүрлі 
материалдарға мөр бедерді қолдану немесе бояуды аудару түрінен тəуелсіз мынадай та-
лаптар белгіленеді.

Инспектордың мөртабаны өзінен микролифтпен жабдықталған цилиндрлік пішіндегі 
автоматикалық жабдығы болып көрінеді. Онда мөртабан орналасқан. Нөмірлік мөртабанның 
өрнегін бояумен (мастикамен) сулау үшін мөрқалып төсеніші мөртабанның корпусының ішкі 
бөлігінде орналасқан. Жиынтықта корпусты бүктелген түрде бұғаттайтын астыңғы қақпағы бар.

Мөртабан силикон ендірмеден төменгі көрсетілген нөмірлік мөртабан өрнегінің болуымен 
цилиндрлік (кіші) корпусының сыртқы шеті əдіптелген қырынан шығуы 2,5 миллиметрден 
артық емес болып орналасқан.

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласында мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттік 
инспектордың нөмірлі мөртабаны дөңгелек пішінді, диаметрі – 40 миллиметр.

Дөңгелек контурының ішкі жағында мыналар көрсетіледі:
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласында мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыратын лауазым 

атауы жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті ведомствосының немесе аумақтық бөлімшесінің 
аббревиатурасы; 

өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттік 
инспектордың тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) толық жазылады.

Мөртабан № 00-00, мұнда:
алғашқы екі 00 саны – аумақтық бөлімшенің шифрі;
келесі екі 00 саны – өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі 

мемлекеттік инспекторларға қызметтік куəліктерді, төсбелгілерді, мөртабандарды жəне 
пломбирлерді беру журналына сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 
қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектор куəлігінің реттік нөмірі.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі № 506 бұйрығына 4-қосымша

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі 
мемлекеттік инспектордың пломбирінің үлгісі

Ескертпе. 
1. Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттік 

инспектордың пломбирі дөңгелек пішінді, диаметрі – 10 миллиметр.
Пломбиратордың пломбирлік плашкасының бір жақ бетінде мынадай мөр бедері қалады 

(1-сурет):
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 

жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті ведомствосының немесе аумақтық бөлімшесінің 
аббревиатурасының жазуы бар, онда өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 
қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың аумақтық тиесілілігін көрсету қажет.

Пломбиратордың пломбирлік плашканың екінші жақ бетінде мынадай мөр бедері қалады 
(2-сурет):

ведомство аббревиатурасының жазуы «ҚР ИДМ».
Екі пломбиратордың пломбирлік плашкасы пломбада дөңес типтегі мөр бедерін калдырады.
2. № 00-00 белгілері көмегімен инспектордың аумақтық жəне жеке тиесілігі айқындалады.
Пломбир нөмірі 00-00, мұнда алғашқы екі 00 саны – аумақтық бөлімшенің шифрі, одан кейінгі 

екі 00 саны – өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттік 
инспекторларға қызметтік куəліктерді, төсбелгілерді, мөртабандарды жəне пломбирлерді беру 
журналына сəйкес реттік нөмірі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 31 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15596 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 шілде                №512         Астана қаласы

«Өнеркәсiп және экспорттық бақылау саласындағы 
көрсетілетін мемлекеттiк қызметтер стандарттарын бекiту 

туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі №563 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Өнеркəсiп жəне экспорттық бақылау саласындағы көрсетілетін мемлекеттiк қызметтер 
стандарттарын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 563 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11636 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 5 
тамызда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Экспорттық бақылауға жататын өнiмнің транзитіне рұқсат 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетiлетiн қызметтi алушының (не оның сенімхат арқылы өкілі) жүгінуі кезінде 

мемлекеттiк қызметті көрсету үшін қажеттi құжаттардың тiзбесi:
1) көрсетілетін қызметті берушіге:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

өнiмнiң транзитiне рұқсат алуға арналған өтiнiш;
жеке басын куəландыратын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (тұлғаны 

сəйкестендіру үшін);
заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы құжат – шетелдік заңды 

тұлға үшін;
жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжат, кəсіпкерлік қызметпен айналысу құқығын 

растайтын құжат – шетелдік жеке тұлға үшін;
экспорттаушы елдің экспорттық бақылау мəселелері жөніндегі уəкілетті органы берген, 

өнімді шығаруға рұқсатының бар екендігі туралы құжат;
егер елдің заңнамасында осындай құжатты беру көзделмеген жағдайда, экспорттаушы елдің 

экспорттық бақылау саласындағы уəкілетті органынан растау хаты ұсынылады;
оған қосымшаларымен жəне (немесе) толықтыруларымен бірге өнiмнiң номенклатурасы 

мен көлемi заттай жəне құндық мəнде көрсетілген сыртқы сауда мəмілесінің қатысушылары 
арасындағы (сатушы, жүк жөнелтушi, сатып алушы, жүк алушы, делдал) өнімді жеткізуге 
арналған келісімшарт;

«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру шарты; 

Қазақстан Республикасының ядролық жəне радиациялық қауiпсiздiгi жөнiндегi құзыреттi 
органдары рұқсатының қолданылу шарттарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлерiн бұзу айқындалған жағдайда оның тарапынан 
тасымалдың нақты жағдайларына тексеру жүргiзуге, сондай-ақ ықтимал уақытша сақтауға, керi 
тасымалдауға, сараптамаға жəне атқарушы органдардың басқа да қажеттi іс-қимылдарына 
байланысты шығыстарды, сондай-ақ анықталған ауытқуларды Қазақстан Республикасының 
заңнама талаптарына сəйкес келтiру жəне/немесе экспортталуы мемлекетке жүктi қайтару 
қажеттiгiне байланысты шығыстарды өтеуге кепiлдiктi растайтын (келісімшарттың нөмірі мен 
күні көрсетілген) көрсетілетін қызметті алушының хаты;

егер жүк алушыға жүктi беру оған қатысы жоқ себептер бойынша мүмкiн болмаған 
жағдайда, транзитпен өтетін өнiмдi оның бұл жүктi қайта қабылдауға сөзсіз келiсiмiн растайтын 
(келісімшарттың нөмірі мен күні көрсетілген) (көрсетілетін қызметті беруші атына жіберілетін) 
жүк жөнелтушiнiң хаты; 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
мəлімделген транзиттік тасымалдауды жүзеге асырған кезде қозғалыс бағыты, кіру жəне шығу 
шекаралық бекеттері, көлік түрі туралы мəліметтер;

əскери (қосарлы) мақсаттағы өнім транзитін əскери қарауылмен алып жүрген кезде – 
əскери қарауыл адамдарының санын, олардың қарулары мен əкелінетін қарудың əр бірлігіне 
оқ-дəрілер туралы деректерді (маркасы (түрі), калибрі, саны) көрсете отырып, əскери қарауыл 
туралы ақпарат;

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде Қазақстан 
Республикасына кіруге немесе Қазақстан Республикасынан шығуға құқық беретін адамдардың 
(əскери қарауыл құрамынан) құжаттары, бекітілген қаруды, оқ-дəрілерді көрсете отырып, əскери 
бөлімнің лауазымды адамдарды бекіткен əскери қарауыл адамдарының атаулы тізімін жəне 
əскери қарауылдың тиісті ілеспе құжаттары (ұйғарым, жүктеу құжаты, қорытынды) ұсынады.

Осы стандарттың 9-тармағы 1) тармақшасының төртінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, 
тоғызыншы абзацтарында көрсетiлген құжаттар нотариалды куəландырылған көшірмелерінде 
ұсынылады. Шет тілдерінде жасалған құжаттар Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлiне 
немесе орыс тiлiне нотариалды куəландырылған аудармасымен ұсынылады.

Егер шет мемлекеттiң мемлекеттiк органы көрсетілетін қызметті алушы болып шығатын 
жағдайда: 

осы стандарттың 9-тармағы 1) тармақшасының төртінші, тоғызыншы, оныншы абзацта-
рында көрсетiлген құжаттарды ұсыну талап етiлмейдi; 

осы стандарттың 9-тармағы 1) тармақшасының сегізінші абзацында көрсетiлген келiсiмшарт 
болмаған кезде өнімді жеткізу қажеттілігін негіздейтін құжаттар ұсынылады;

осы стандарттың 9-тармағы 1) тармақшасының алтыншы абзацында көрсетiлген құжатты 
беру елдің заңнамасында көзделмесе, түсіндіру хаты ұсынылады;

2) порталға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы 
өнiмнiң транзитiне рұқсат алуға арналған өтiнiш;

заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы құжаттың электрондық 
көшірмесі – шетелдік заңды тұлға үшін;

жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі, кəсіпкерлік қызметпен 
айналысу құқығын растайтын құжаттың электрондық көшірмесі – шетелдік заңды тұлға үшін; 

экспорттаушы елдiң экспорттық бақылау мəселелерi бойынша уəкiлеттi органы берген 
өнiмдi шығаруға рұқсатының бар екендігі туралы құжаттың электрондық көшірмесі; 

егер елдің заңнамасында осындай құжатты беру көзделмеген жағдайда, экспорттаушы 
елдің экспорттық бақылау саласындағы уəкілетті органынан растаушы хаты ұсынылады;

оған қосымшаларымен жəне (немесе) толықтыруларымен бірге өнiмнiң номенклатурасы 
мен көлемi заттай жəне құндық мəнде көрсетілген сыртқы сауда мəмілесінің қатысушылары 
арасындағы (сатушы, жүк жөнелтушi, сатып алушы, жүк алушы, делдал) өнімді жеткізуге 
арналған келісімшарттың электрондық көшірмесі; 

 «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру шартының электрондық көшірмесі; 

Қазақстан Республикасының ядролық жəне радиациялық қауiпсiздiгi жөнiндегi құзыреттi 
органдары рұқсатының қолданылу шарттарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлерiн бұзу анықталған жағдайда оның тарапынан 
тасымалдың нақты жағдайларына тексеру жүргiзуге, сондай-ақ ықтимал уақытша сақтауға, керi 
тасымалдауға, сараптамаға жəне атқарушы органдардың басқа да қажеттi іс-қимылдарына бай-
ланысты шығыстарды, сондай-ақ анықталған ауытқуларды заңнама талаптарына сəйкес келтiру 
жəне/немесе экспортталуы мемлекетке жүктi қайтару қажеттiгiне байланысты шығыстарды 
өтеуге кепiлдiктi растайтын (келісімшарттың нөмірі мен күні көрсетілген) көрсетілетін қызметті 
алушының хатының электрондық көшірмесі; 

егер жүк алушыға жүктi беру оған қатысы жоқ себептер бойынша мүмкiн болмаған 
жағдайда, транзитпен өтетін өнiмдi оның бұл жүктi қайта қабылдауға сөзсіз келiсiмiн растайтын 
(келісімшарттың нөмірі мен күні көрсетілген) (көрсетілетін қызметті берушіге атына жіберілетін) 
жүк жөнелтушi хатының электрондық көшірмесі; 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
мəлімделген транзиттік тасымалдауды жүзеге асырған кезде қозғалыс бағыты, кіру жəне шығу 
шекаралық бекеттері, көлік түрі туралы мəліметтердің электрондық көшірмесі;

əскери (қосарлы) мақсаттағы өнім транзитін əскери қарауылмен алып жүрген кезде - 
əскери қарауыл адамдарының санын, олардың қарулары мен əкелінетін қарудың əр бірлігіне 
оқ-дəрілер туралы деректерді (маркасы (түрі), калибрі, саны) көрсете отырып, əскери қарауыл 
туралы ақпарат;

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде Қазақстан 
Республикасына кіруге немесе Қазақстан Республикасынан шығуға құқық беретін адамдардың 
(əскери қарауыл құрамынан) құжаттары, бекітілген қаруды, оқ-дəрілерді көрсете отырып, əскери 
бөлімнің лауазымды адамдары бекіткен əскери қарауыл адамдарының атаулы тізімін жəне 
əскери қарауылдың тиісті ілеспе құжаттары (ұйғарым, жүктеу құжаты, қорытынды) ұсынады.

Осы стандарттың 9-тармағы 2) тармақшасының үшінші, төртінші, бесінші, жетінші, сегізінші 
абзацтарында көрсетiлген құжаттар нотариалды куəландырылған көшірмелерінде қоса 
ұсынылады. Шет тілдерінде жасалған құжаттар Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлiне 
немесе орыс тiлiне нотариалды куəландырылған аудармасымен ұсынылады.

Егер шет мемлекеттiң мемлекеттiк органы көрсетілетін қызметті алушы болып шығатын 
жағдайда: 

осы стандарттың 9-тармағы 2) тармақшасының үшінші, сегізінші, тоғызыншы абзацтарында 
көрсетiлген құжаттарды ұсыну талап етiлмейдi; 

осы стандарттың 9-тармағы 2) тармақшасының жетінші абзацында көрсетiлген келiсiмшарт 
болмаған кезде өнімді жеткізу қажеттілігін негіздейтін құжаттар ұсынылады;

осы стандарттың 9-тармағы 2) тармақшасының бесінші абзацында көрсетiлген құжатты 
беру елдің заңнамасында көзделмесе, түсіндіру хаты ұсынылады.

Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны, жеке кəсiпкерді мемлекеттік 
тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлiметтерді көрсетiлетiн қызметтi берушi «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы тиісті мемлекеттiк ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
1) көрсетiлетiн қызметтi берушiге (қолма-қол не пошта байланысы арқылы) - құжаттар 

топтамасын қабылдау күнiн жəне уақытын көрсете отырып, оның көшiрмесiндегі көрсетiлетiн 
қызметтi берушiнің кеңсесiнде тiркелгенi туралы белгi өтініштің қағаз тасығышта қабылданғанын 
растау болып табылады;

2) портал арқылы - көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк 
көрсетілетін қызметтiң нəтижелерiн алу күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк қызметтi көрсетуге 
арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.»;

1 жəне 2-қосымшалар осы бұйрыққа 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 

жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 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 тіркелгеннен 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 жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің міндетін атқарушы Р.СКЛЯР

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
__________________ Д.АБАЕВ
2017 жылғы 8 тамыз

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
_________ Т.СҮЛЕЙМЕНОВ
2017 жылғы 22 тамыз

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 28 шілдедегі №512 бұйрығына 1-қосымша

«Экспорттық бақылауға жататын өнiмнiң транзитіне рұқсат беру» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

Нысан

№ __ өнiмнiң транзитiне рұқсат алуға арналған өтiнiш 
1. __________________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

2. Көрсетілетін қызметті алушы __________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендiру нөмiрі; заңды 
тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, бизнес-сəйкестендіру 
нөмiрі, шетелдік заңды тұлғаның филиалының немесе өкілеттілігінің бизнес-сəйкестендіру 
нөмірі – заңды тұлғада бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда; елі, заңды мекен-
жайы, телефоны, электрондық мекенжайы)
3. Жүк жөнелтушi (толық атауы, елi, заңды мекенжайы, телефоны):

4. Жүк алушы (толық атауы, елi, заңды мекенжайы, телефоны):

5. Рұқсаттың қолданылу мерзiмi:
6. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу 
пункті - кіру:
- шығу:

7. Көлiк түрi: 
8. Келісімшарттың валютасы: 

9. Өнімнің атауы: 10. Тауардың СЭҚ 
ТН бойынша коды:

12. 
Өлшем 
бiрлiгi:

14. Өнімнің жалпы 
құны: 

 - төлем 
валютасымен: 

- теңгемен: 
- доллармен 

(USD): 

11. Тауардың 
бақылау тiзiмдерi 
бойынша коды:

13. 
Саны:

15. Сыртқы сауда келiсiмшарты, нөмірі жəне күнi:
16. Осымен көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы 
жəне оларға рұқсатты беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша кез келген 
ақпаратты жіберуге болатындығы; көрсетілетін қызметті алушыға қызметтің өтініш берілетін 
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны; қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа 
сəйкес келетіні жəне жарамды болып табылатындығы расталады; көрсетілетін қызметті 
алушы рұқсатты беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісімін береді.
17. Сақтандыру компаниясының атауы, сақтандыру шартының нөмiрі жəне күні:
18. Рұқсаттың ерекше шарттары: 
19. Көрсетілетін қызметті алушы ________ ________________________________________
__________ (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөрдің орны (болған жағдайда)
Толтыру күні: 20___ жылғы «___» _______________
20.Көрсетілетін қызметті беруші ________________________________________________
_ (көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы) Өтініш қарауға қабылданды 20___жылғы 
«____» _________________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 28 шілдедегі №512 бұйрығына 2-қосымша

«Экспорттық бақылауға жататын өнiмнiң транзитіне рұқсат беру» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

Нысан

Мəлімделген транзиттік тасымалдауды жүзеге асырған кезде қозғалыс бағыты, кіру 
жəне шығу шекаралық бекеттері, көлік түрі туралы мəліметтер

№ Көрсеткіштер Көрсеткіш мазмұны Ескертпе
1 Жүктің толық атауы
2 Өлшем бірлігі 
3 Саны
4 Қауіптілік сыныбы
5 БҰҰ коды
6 ҮЖН коды
7 ЕЭК СЭҚ ТН коды
8 Көрсетілетін қызметті алушы 

толық атауы, елі, заңды ме-
кенжайы, телефоны

  

9 ҚР аумағы бойынша экс-
педитор
толық атауы, заңды мекен-
жайы, телефоны, шарттың 
нөмірі жəне күні

су көлігімен 
тасымалданған жағдайда 
талап етілмейді)

шарттың нотариалды 
куəландырылған көшірмесі 
қоса беріледі

10 Тасымалдаушының ядролық 
материалдарды, радиоактивті 
заттарды, иондаушы 
сəулеленудің радиоизотоптық 
көздерін, радиоактивті 
қалдықтарды транзиттік та-
сымалдауды қоса алғанда, 
Қазақстан Республикасы 
аумағының шегінде 
тасымалдауға арналған ли-
цензиясы

лицензияның нөмiрi, 
берілген күні, оны берген 
мемлекеттiк органның 
атауы

ядролық материалдарды, 
радиоактивті заттарды, 
иондаушы сəулеленудің 
радиоизотоптық көздерін, 
радиоактивті қалдықтарды 
Қазақстан Республикасы 
аумағының шегінде тасы-
малдау кезінде

11 Жүктерді күзету ұйымның 
толық атауы, заңды мекен-
жайы, телефоны, шарттың 
нөмірі жəне күні

(теміржол жəне су 
көлігімен тасымалдаған 
жағдайда талап етілмейді)

күзетілетін өнімнің но-
менклатурасы мен 
көлемін көрсете отырып 
шарттың нотариалды 
куəландырылған көшірмесі 
қоса беріледі

12 Жүкті физикалық қорғау 
жөніндегі ұйымының күзет 
қызметiн жүзеге асыруға 
берілген құқығын растай-
тын құжат

күзет қызметiн жүзеге 
асыруға арналған 
лицензияның нөмiрi, 
берілген күні, оны берген 
мемлекеттiк органның 
атауы

13 Көлік түрі теміржол, автомобиль не-
месе су, немесе əуе

1, 6 жəне 7-санаттағы 
қауіпті жүкті автомобиль 
көлігімен тасымалдау 
кезінде көлік құралының 
деректері қосымша 
көрсетіледі

14 1, 6 жəне 7-санаттағы қауіпті 
жүкті тасымалдауға арнайы 
рұқсаттың нөмірі (1, 6 жəне 
7-санаттағы қауіпті жүкті авто-
мобиль көлігімен тасымалдау 
кезінде)

Кеден одағы 
комиссиясының 2011 
жылғы 16 тамыздағы 
№ 770 шешімімен 
бекітілген Кеден одағының 
«Пиротехникалық 
бұйымдардың қауіпсіздігі 
туралы» техникалық 
регламентінің 
Пиротехникалық 
бұйымдары бар қауіпті 
жүктердің сыныптамасы-
на сəйкес 1.4-кіші сыны-
бы бар пиротехникалық 
бұйымдарды тасымалдау 
кезінде талап етілмейді

рұқсаттың көшірмесі қоса 
беріледі

15 Қауіпті жүктерді тасы-
малдайтын көлік құралы 
жүргізушісінің дайындығы 
туралы куəліктің (жүргізушіге 
қауіпті жүктерді автокөлік 
құралдарымен тасымалдауға 
рұқсат беру туралы куəлік) 
нөмірі

1.4 көлік қауіптілігінің 
кіші сыныбы бар 
пиротехникалық 
бұйымдарды автомобиль 
көлігімен тасымалдау 
кезінде

куəліктің көшірмесі қоса 
беріледі

16 Жүк жөнелтуші толық атауы, 
заңды мекенжайы, телефоны

  

17 Жүк алушы толық атауы, 
заңды мекенжайы, телефоны

  

Тасымалдау маршруты:
18 Жөнелтуші пунктінің ата-

уы, елі
  

19 Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік шекарасы 
арқылы кіру кезіндегі өткізу 
пунктінің атауы 

  

20 Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша қозғалу 
бағыты

темір жол көлігімен та-
сымалдау кезінде толты-
рылмайды
 

1, 6 жəне 7-санаттағы 
қауіпті жүкті автомобиль 
көлігімен тасымалдау 
кезінде маршрут ар-
найы рұқсатқа сəйкес 
көрсетіледі

21 Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік шекарасы 
арқылы шығу кезіндегі өткізу 
пунктінің атауы 

  

22 Межелі пунктінің атауы, елі   
23 Тасымалдау мерзімі күні, айы, 

жылы - күні, айы, жылы
өтініштің 5-бағанына 
сəйкес 

24 Үшінші адамдарға жəне 
қоршаған ортаға келтірген 
зиянды өтеу жөніндегі 
көрсетілетін қызметті 
алушының азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру туралы деректер

сақтандыру 
компаниясының атауы, 
заңды мекенжайы, теле-
фоны, шарттың нөмірі 
жəне күні

сақтандыру қорғанысының 
қолданылу мерзімі 
шарттың қолданылу 
мерзімімен сəйкес келеді

25 Авариялық карточканың 
нөмірі

автомобиль көлігімен 1, 6 
жəне 7-санаттағы қауіпті 
жүкті тасымалдауға ар-
найы рұқсат бар болған 
кезде талап етілмейді

көрсетілетін қызметті 
алушының қолымен жəне 
мөрімен (болған жағдайда) 
куəландырылған 
авариялық карточканың 
көшірмесі қоса беріледі

26 Химиялық өнімнің қауіпсіздік 
паспорты

«Химиялық өнімнің 
қауіпсіздігі туралы» 2007 
жылғы 21 шілдедегі 
№ 302 Қазақстан 
Республикасының Заңына 
сəйкес химиялық өнімге 
қатысты

көрсетілетін қызметті 
алушының қолымен жəне 
мөрімен (болған жағдайда) 
куəландырылған көшірмесі 
қоса беріледі

Көрсетілетін қызметті алушы ___________ _______________________________________
   лауазымы, қолы (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Күні ______________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15776 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 31 шілде            №516           Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 24 тамыз           № 311          Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Әуежайларда жерде қызмет көрсетуді жүзеге асыру 
қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының əуе кеңістiгiн пайдалану жəне авиация қызметi туралы» 
2010 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы 65-бабының 2-тармағына сəйкес 
бұйырамыз:

1. Қоса беріліп отырған Əуежайларда жерде қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидалары 
бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлiгiнiң Азаматтық авиа-
ция комитетi:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бірлескен 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 бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бірлескен 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 бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасы Инвестициялар   Қазақстан Республикасының 
жəне даму министрінің міндетін атқарушы  Ұлттық экономика министрі 
_________________ А.АЙДАРБАЕВ  _____________ Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің міндетін атқарушының

2017 жылғы 31 шілдедегі №516 
жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрiнiң 

2017 жылғы 24 тамыздағы №311 бiрлескен бұйрығымен бекітілген

Əуежайларда жерде қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы Əуежайларда жерде қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидалары (бұдан əрі –
Қағидалар) «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі 
туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) 
65-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді жəне əуежайларда жерде қызмет көрсетуді жүзеге 
асыру тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі анықтамалар мен терминдер:
1) əуежай қызметі - жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың əуежайларда əуемен тасымал-

дауды, авиациялық жұмыстарды, ұшу қауiпсiздiгi мен авиация қауiпсiздiгін қамтамасыз етумен 
байланысты жүзеге асыратын қызметі;

2) əуежайды пайдаланушы - меншік құқығымен не өзге де заңды негіздерде əуежайды пай-
даланатын Қазақстан Республикасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттарға сəйкес шет мемлекеттің заңды тұлғасы;

3) жерде қызмет көрсету - əуежайды пайдаланушы жəне (немесе) жерде қызмет көрсету 
қызметтерін беруші, сондай-ақ өз əуе кемелеріне, жолаушыларға, багажға, жүктер мен поштаға 
өз бетінше қызмет көрсететін авиакомпания жүзеге асыратын əуежай қызметінің түрі; 

4) жерде қызмет көрсету қызметтерін беруші (бұдан əрі - қызметті беруші) - əуежайды 
пайдаланушыны жəне өз əуе кемелеріне, жолаушыларға, багажға, жүктер мен поштаға өз 
бетінше қызмет көрсететін авиакомпанияны қоспағанда, əуежай аумағында жерде қызмет 
көрсету қызметтерін көрсететін жеке немесе заңды тұлға.

3. Əуежай аумағында Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
міндетін атқарушының 2017 жылғы 31 шілдедегі № 515 жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрiнiң 2017 жылғы тамыздағы № 302 бiрлескен бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15658 болып тіркелген) əуежай 
қызметiнiң құрамына кіретін əуеайлаққа жəне жерде қызмет көрсету қызметтері (жұмыстары) 
тізбесінде көзделген жерде қызмет көрсету қызметтері көрсетіледі.

4. Əуежайды пайдаланушы əуежайда жүзеге асырылатын жерде қызмет көрсету қызметтері 
туралы ақпараттық хабарламаны əуежайды пайдаланушының интернет-ресурсында орнала-
стырады, ол қажеттілігіне қарай жаңартылады.

5. Əуежайды пайдаланушы мен қызметті беруші Халықаралық азаматтық авиация 
ұйымының (ИКАО) стандарттары мен ұсынылатын практикасына немесе азаматтық авиация 
саласындағы халықаралық ұйымдардың авиациялық қағидаларына сəйкес əуежай қызметіне 
кіретін қызметтердің сапасын бақылау жөніндегі бағдарламаны əзірлейді жəне бекітеді.

2-тарау. Əуежайларда жерде қызмет көрсету қызметтерін жүзеге асыру тəртібі
1-параграф. Авиакомпанияның əуежайларда жерде қызмет көрсетуді жүзеге асы-

ру тəртібі мен шарттары
6. Əуежайларда жерде қызмет көрсетуді авиакомпания өз бетінше тек өз əуе кемелеріне, 

жолаушыларға, багажға, жүктер мен поштаға қызмет көрсету үшін ғана жүзеге асырады.
7. Өз əуе кемелеріне, жолаушыларға, багажға, жүктер мен поштаға өз бетінше қызмет 

көрсететін авиакомпания əуежайды пайдаланушыға, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша жерде қызмет көрсету қызметін көрсетуге арналған өтінімді (бұдан əрі – 
өтінім) жібереді.

Өтінімге мынадай құжаттар қоса беріледі:
1) жерде қызмет көрсету қызметін ұсыну жөніндегі технологиялық құжаттар;
2) жерде қызмет көрсету қызметін ұсыну бойынша персоналды даярлау, біліктілігін 

арттыру жəне жұмысына рұқсат беру жөніндегі бекітілген жоспар (егер мұндай Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен жəне жұмыстарды орындау техноло-
гиясымен белгіленсе);

3) меншіктегі немесе жалға алу шарттарындағы материалдық жəне материалдық емес 
активтер туралы ақпарат (егер мұндай жерде қызмет көрсету қызметтерін ұсыну бойынша 
жұмыс технологиясына сəйкес талап етілсе).

Əуежайды пайдаланушы өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік жеті күн мерзімінде 
өтінімді қарайды.

Өтінім бойынша оң шешім қабылдаған жағдайда, əуежайды пайдаланушы осы Қағидаларға 
2-қосымшада көрсетілген үлгілік шартқа сəйкес өз əуе кемелеріне, жолаушыларға, багажға, 
жүктер мен поштаға өз бетінше қызмет көрсету үшін авиакомпаниямен жерде қызмет көрсету 
қызметтерін көрсетуге арналған шартты (бұдан əрі-шарт) жасасады.

Бұл ретте, Заңның 65-бабы 4-тармағының бірінші бөлігіне сəйкес əуежайды пайдаланушы 
өз əуе кемелеріне, жолаушыларға, багажға, жүк пен поштаға өз бетінше қызмет көрсететін 
авиакомпанияға əуежайдың аумағында жерде қызмет көрсетуін жүзеге асыруынан негізсіз 
бас тартуға құқылы емес.

8. Əуежайды пайдаланушы өз əуе кемелеріне, жолаушыларға, багажға, жүк пен поштаға өз 
бетінше қызмет көрсететін авиакомпаниямен жасасатын шартта əуежайдың инфрақұрылым 
объектілерін, жабдықтары мен техникалық құралдарын пайдаланғаны үшін өтемақы төлемін 
төлеу көзделуге тиіс.

2-параграф. Қызметті берушінің əуежайларда
жерде қызмет көрсету қызметтерін көрсету тəртібі мен шарттары

9. Əуежайды пайдаланушы əуежайларда жерде қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін 
қызметті берушіні іріктеу бойынша конкурсты (бұдан əрі - конкурс) өткізеді.

10. Əуежайды пайдаланушы, қызметті берушіні іріктеу бойынша конкурсқа қатысуға 
өтінімдерді (бұдан əрі - қызметті беруші өтінімі) қабылдау аяқталғанға дейін күнтізбелік ал-
пыс күннен кешiктiрмей конкурс өткізу туралы хабарландыруды өз интернет-ресурсында 
орналастырады.

11. Хабарландыру жарияланғанға дейін əуежайды пайдаланушы конкурстық құжаттаманы, 
сондай-ақ конкурстық комиссия құрамын, конкурстық комиссияның хатшысын бекітеді. 

Конкурстық комиссия мүшелерінің саны кемінде бес адамнан тұрады. 
Конкурстық комиссия құрамына əуежайда тұрақты рейстер жүзеге асыратын 

авиакомпанияның бір өкілідерін қосуға рұқсат беріледі.
12. Конкурстық комиссияның отырысы конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы санынан 

кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда өткізіледі.
Конкурстық комиссия шешімі ашық дауыс берумен қабылданады жəне оған конкурстық 

комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. 
Дауыстар тең болған жағдайда, төраға дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

Конкурстық комиссияның мүшелері ерекше пікір білдіре алады, ол жазбаша түрде жа-
зылады жəне ашу немесе конкурстың қорытындыларын шығару хаттамасына қоса беріледі.

13. Конкурстық құжаттама осы Қағидалардың 3-тарауында белгіленген талаптардан 
басқа, мыналарды:

1) конкурсты өткізетін əуежайды пайдаланушының атауы мен орналасқан жерін;
2) жерде қызмет көрсету қызметтерін жүзеге асыруға талап етілетін техникалық, сапалық 

сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті;
3) əуежайда ұсынылатын жерде қызмет көрсету қызметінің ең жоғары құнын (тариф);
4) өтемақы төлемінің мөлшерін (əуежайда жерде қызмет көрсетуді ұсыну үшін əуежай 

ғимараттарын, құрылыстарын, жабдықтарын пайдалану кезінде); 
5) қызметті берушінің өтінімдерін ашу, қарау, бағалау жəне салыстыру рəсімінің сипат-

тамасын;
6) конкурс жеңімпазы анықталатын өлшемшарттарды;
7) қызметті берушілердің өтінімдерін ашу уақыты мен күнін қамтиды.
Конкурстық құжаттамада қызметті берушіге өткізілетін конкурс шарттары туралы анағұрлым 

толық ақпарат алуға мүмкіндік беретін басқа да қосымша мəліметтер қамтылуы мүмкін.
14. Конкурсқа қатысу үшін қызметті беруші жерде қызмет көрсету қызметінің жоспарланған 

құнын (тарифын), баламалы шарттарды жəне басқаны көрсете отырып, еркін нысанда қызметті 
берушінің өтінімін ұсынады.

Қызметті берушінің өтініміне мынадай құжаттар қоса беріледі:
1) қажетті меншіктегі немесе жалға алу шартындағы материалдық жəне материалдық 

емес активтерді (егер мұндай жерде қызмет көрсету қызметтерін ұсыну бойынша жұмыс тех-
нологиясына сəйкес талап етілсе), жерде қызмет көрсету қызметін ұсыну үшін технологиялық 
құжаттарды, жерде қызмет көрсету қызметтерін ұсыну бойынша персоналды даярлау, 
біліктілігін арттыру жəне жұмысына рұқсат беру жөніндегі бекітілген жоспарларды (егер 
мұндай Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен жəне жұмыстарды 
орындау технологиясымен белгіленген жағдайда) көрсете отырып, техникалық сипаттамасы;

2) атап айтқанда жерде қызмет көрсету қызметтерін үздіксіз жүзеге асыру үшін жерде 
қызмет көрсету қызметтерінің түрлері бойынша жұмыс тəжірибесі бар (кемінде 2 жыл) білікті 
мамандардың немесе авиациялық персонал туралы ақпарат (азаматтық авиация саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген авиациялық персоналға жəне 
мамандарға қойылатын талаптар бар болған кезде);

3) өткізілетін конкурстың мəні болып табылатын жерде қызмет көрсету қызметтерінің көлемі;
4) өтемақы төлемінің төлеу мөлшері мен шарттары.
15. Қызметті беруші өтінімін ашу сəтінен бастап конкурстық комиссия қызметті беруші 

ұсынған өтінімді жəне оған қоса берілген құжаттарды толықтығына жəне дұрыстығына 
күнтізбелік жеті күн ішінде қарайды.

Ұсынылған құжаттар осы Қағидалардың 14-тармағының талаптарына сəйкес келген 
жағдайда, конкурстық комиссия қызметті берушіге конкурсқа қатысуға рұқсат береді.

16. Конкурстық комиссия қызметті берушінің өтінімін, егер: 
1) қызметті беруші осы Қағидалардың 3-тарауында көрсетілген талаптарға сəйкес келмесе;
2) қызметті берушінің өтінімі жəне оған қоса берілген құжаттар осы Қағидалардың 

14-тармағының талаптарына сəйкес келмесе;
3) жерде қызмет көрсету қызметінің құны (тариф) конкурстық құжаттамада белгіленген 

мөлшерден асып кетсе; 
4) осы Қағидалардың 3-тарауында жəне 14-тармағында көрсетілген талаптарға сəйкестігі 

туралы дəйексіз ақпаратты ұсыну фактісі анықталса, қабылдамайды.
17. Əуежайда жерде қызмет көрсету қызметінің ең төменгі тарифын ұсынған қызметті 

беруші жеңімпаз деп танылады. 
Өтінімдерді бағалау жəне салыстыру кезінде конкурстық комиссия қызметті берушінің 

ұсынылған өтемақы төлемі мөлшерін ескереді. 
Конкурсты өткізу кезінде жерде қызмет көрсету қызметтерінің бір түрі бойынша біреуден 

артық конкурс жеңімпазын анықтауға жол беріледі.
18. Конкурстық комиссия, егер конкурсқа қатысуға бір өтінімнен кем ұсынылса, конкурсты 

өтпеді деп таниды.
19. Конкурс жеңімпазымен əуежайды пайдаланушы осы Қағидаларға 2-қосымшада 

көрсетілген үлгілік нысан бойынша шарт жасасады.
3-тарау. Жерде қызмет көрсету қызметті берушіге қойылатын талаптар

20. Қызметті берушілерге мынадай негізгі талаптар қойылады:
1) құқық қабілеттілігінің болуы;
2) жерде қызмет көрсету қызметтерін үздіксіз жүзеге асыру үшін жерде қызмет көрсету 

қызметтерінің түрлері бойынша жұмыс тəжірибесі бар білікті мамандардың немесе авиациялық 
персоналдың (кемінде 2 жыл) жеткілікті санының болуы (азаматтық авиация саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген авиациялық персоналға жəне 
мамандарға қойылатын талаптар бар болған кезде);

3) меншікте немесе жалға алу шартында материалдық жəне материалдық емес активтердің 
болуы (егер мұндай жерде қызмет көрсету қызметтерін ұсыну бойынша жұмыс технология-
сына сəйкес талап етілсе);

4) жерде қызмет көрсету қызметін ұсыну үшін технологиялық құжаттардың болуы;
5) əуежай аумағында қызмет кезеңінде үшінші тұлғалар алдында сақтандыру 

жауапкершілігін қамтудың болуы;
6) қызметті беруші бекіткен жерде қызмет көрсету қызметтерін ұсыну бойынша персоналды 

даярлау, біліктілігін арттыру жəне жұмысына рұқсат беру жөніндегі жоспардың болуы (егер 
мұндай Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен жəне жұмыстарды 
орындау технологиясымен белгіленсе).

Əуежайларда жерде қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларына 1-қосымша

 Нысан
_______________________________________

(əуежай атауы)
кімнен__________________________________
_______________________________________
(авиакомпания атауы, басшысының тегі, аты, 

əкесінің аты (бар болған кезде)

Жерде қызмет көрсету қызметтерін көрсетуге арналған өтінім

Жерде қызмет көрсету қызметтерін ұсыну үшін мынадай жерде қызмет көрсету қызметтеріне 
рұқсат беруіңізді сұраймын:

№ Жерде қызмет көрсету 
қызметтерінің атауы

Қызметті жүзеге асырудың 
жоспарланған кезеңі

Қызметтер көлемі

қажетті инфрақұрылым объектілерінің тізбесі:

№ 
р/с

Инфрақұрылым объектілерінің, арнайы 
техниканың атауы

Талап етілетін инфрақұрылым 
көлемі (саны)

1 2 3
  

Авиакомпания деректемелері:
Толық атауы:_______________________________________________________
Заңды мекенжайы:__________________________________________________
БСН______________________________________________________________
Банктік деректемелер: ______________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail:_______________________________________________
20____________ «___» ____________
__________________________________________________________________
(қолы)    (басшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде)

Əуежайларда жерде қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымша

Жерде қызмет көрсету қызметтерді көрсетуге арналған үлгі шарты 
(Əуежайды пайдаланушының атауы) бұдан əрі «Əуежай» деп аталатын, (əуежай басшысының 

лауазымы, тегі, аты əкесінің аты (болған жағдайда) атынан, _____________________ негізінде 
əрекет ететін, бір тараптан жəне (Қызметті беруші немесе авиакомпанияның атауы) бұдан 
əрі «Қызметті беруші» немесе «Авиакомпания» деп аталып, (лауазымы, тегі, аты əкесінің 
аты (болған жағдайда) атынан______________________ негізінде əрекет ететін, екінші та-
раптан, бұдан əрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, əуежай аумағында жерде қызмет көрсету 
қызметтерін ұсынуға осы шартты жасасты жəне төмендегілер туралы келісімге келді:

1. Шарттың мəні
Қызметті беруші əуежай аумағында жерде қызмет көрсету қызметтерін (жерде қызмет 

көрсету қызметтерінің түрі көрсетілсін) тарифтер бойынша (жерде қызмет көрсету қызметтерінің 
түрлері бойынша тарифтер көрсетілсін) көрсетуге міндеттенеді, ал Əуежай жерде қызмет 
көрсетуге қажетті инфрақұрылымға (инфрақұрылым атауы көрсетілсін) қол жеткізуін 
қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Ескерту: Авиакомпаниямен шарт жасасқан кезде шарттың мəні авиакомпания тек қана өз 
əуе кемелеріне, жолаушыларына, багажға, жүктерге жəне поштаға өз бетінше жерде қызмет 
көрсету қызметтерін ұсыну болып табылады.

2. Тараптардың міндеттері
2.1. Қызметті беруші немесе Авиакомпания:
1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерін толық қамтамасыз етуге жəне тиісінше 

орындауға;
2) жерде қызмет көрсету қызметтерін ұсынған кезде азаматтық авиация саласындағы 

Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес белгіленген ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық 
қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге;

3) қызмет тұтынушылары үшін əуежайда жерде қызмет көрсету қызметтерін ұсынған кезде 
тең жағдайда жерде қызмет көрсету қызметтерін беруге;

4) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде азаматтық авиация саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасының, Халықаралық азаматтық авиация ұйымының 
халықаралық стандарттары мен ұсынылатын практикасының тиісті талаптарына сəйкес 
көрсетілетін қызметтердің сəйкестігін қамтамасыз етуге;

5) осы Шартта белгіленген тəртіпте жəне мерзімде өтемақы төлемін төлеуге;
6) жерде қызмет көрсету қызметтерінің құны өзгерген кезде Əуежайды уақтылы хабар-

дар етуге; 
7) əуежайдың бірінші талабы бойынша Шарттағы міндеттемелерді орындау барысы ту-

ралы ақпаратты ұсынуға;
8) Қызметті берушімен немесе Авиакомпаниямен Шарттың талаптарын тиісінше орын-

дамауынан жəне (немесе) өзге де заңсыз əрекеттерінен туындаған, Əуежайға келтірілген 
шығындарды толық көлемде оған өтеуге;

9) Əуежайдың жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін біреуге бер-
меуге міндеттенеді.

Ескерту: 2.1-тармақтың 3) жəне 6) тармақшалары Авиакомпанияның міндеттемелеріне 
кірмейді.

2.2. Қызметті беруші:
1) осы шартта белгіленген шарттық міндеттемелерді орындауын Əуежайдан талап етуге;
2) Əуежайдың инфрақұрылым объектілері мен құрал-жабдығын жұмыс жағдайында ұстауын 

Əуежайдан талап етуге құқылы.
2.3. Əуежай:
1) жерде қызмет көрсету қызметін ұсыну үшін қажетті əуежайдың инфрақұрылымына қол 

жеткізуін қамтамасыз етуге;
2) əуежай аумағында жерде қызмет көрсету қызметтерін ұсыну үшін Қызметті беруші не-

месе Авиакомпания мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;
3) жерде қызмет көрсету қызметтерінің сəйкессіздіктерін анықтаған кезде Қызметті берушіні 

немесе Авиакомпанияны дереу жазбаша хабардар етуге; 
4) Əуежаймен Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан жəне (немесе) өзге де заңсыз 

əрекеттерінен туындаған, Қызметті берушіге немесе Авиакомпанияға келтірілген шығындарды 
толық көлемде оған өтеуге міндеттенеді.

2.4. Əуежай:
1) жерде қызмет көрсетудің көрсетілетін қызметтердің сапасын тексеруге;
2) Қызметті берушінің немесе Авиакомпанияның əуежай аумағында олар ұшу қауіпсіздігі 

мен авиациялық қауіпсіздігі бойынша қамтамасыз ету талаптарын бұзғанда немесе сақтамаған 
жағдайда персоналын мен техникалық құралдарды шеттетуге құқылы. 

3. Шарттың сомасы жəне төлеу шарттары
3.1. Қызметті беруші немесе Авиакомпания өтемақы төлемін _____________мөлшерінде 

төлейді. Өтемақы төлемі тиісті инфрақұрылым объектісін жұмыс жарамдылығында ұстап тұру 
шығыстарын, оның ішінде қолайлы рентабельділік деңгейін есепке ала отырып, ағымдағы жəне 
күрделі жөндеуге жəне коммуналдық қызметтер шығыстарын одан аспайтын мөлшерде белгіленеді.

(Соңы 31-бетте) 
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Қызметті беруші немесе Авиакомпания өтемақы төлемін Əуежайдың есеп-шотына ақшалай 
қаражатты аудару жолымен, ақы төлеуге шотты ұсынған күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) 
күннен кешіктірмей жүргізеді. 

3.2. Өтемақы төлемін төлеу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, тұрақсыздық айыбының сома-
сын Қызметті беруші немесе Авиакомпания Əуежайға_____________________________________

____________________________________________________________________________ 
(шарттың жалпы сомасынан %-ды немесе əрбір кешіктірілген күн үшін тіркелген сомасын 

көрсету) төлейді.
3.3. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу осы Шартта көзделген міндеттемелерін 

Тараптарды орындаудан босатпайды. 
4. Шарттың қолданылу мерзімі жəне бұзылу шарттары

4.1. Келісім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді жəне __________жылға дейін 
қолданыста болады. 

4.2. Шарт тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
5. Хабарлама

5.1. Шартқа сəйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген 
тапсырыс хат арқылы жіберіледі.

5.2. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада 
көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

6. Форс-мажор
6.1. Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдайлардың нəтижесі бо-

лып табылса, Тараптар ол үшін жауапты болмайды.
6.2. Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын жəне 

күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек 
олар ғана емес: соғыс іс-қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар жəне басқалар.

7. Даулы мəселелерді шешу
7.1. Тараптар Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын 

барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер процесінде шешуге барлық күш-
жігерлерін салуға тиіс.

7.2. Егер осындай келіссөздерден кейін Тараптар Шарт бойынша дауларды шеше алма-
са, Тараптардың кез келгені бұл мəселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
шешуді талап ете алады.

7.3. Осы Шарт шеңберінде Тараптар өздерінің міндеттемелерін орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған жағдайда, барлық даулар мен келіспеушіліктер қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес шешіледі.

8. Өзге де шарттар
8.1. Шарт екі данада қазақ жəне орыс тілдерінде əр Тарап үшін бір-бір данадан жасалады.
8.2. Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын 

басшылыққа алады.
9. Тараптардың заңды мекенжайлары, банк деректемелерi мен қолдары

Əуежай:________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Қызметті беруші немесе Авиакомпания:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15752 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 29 наурыз       №198         

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ

2017 жылғы 28 сәуір          №67          

БҰЙРЫҚ және ҚАУЛЫ

«Өкімдердің нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 23 

қаңтардағы №27 бұйрығына және Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2009 жылғы 

27 ақпандағы №16 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрі бұйырады жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
1. «Өкімдердің нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2009 жылғы 23 қаңтардағы № 27 бұйрығына жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы № 16 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5585 тіркелген, 2009 жылғы 3 сəуірінде «Заң» газетінде № 
49 (1646) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық 

кодексі) 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 611-
бабы 3-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 
маусымдағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 162-бабы 3-тармағына, «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 28-бабына, «Міндетті əлеуметтік сақтандыру 
туралы» 2003 жылғы 25 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабына, 
«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына сəйкес Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі бұйырады жəне қазақстан республикасы ұлттық банкінің басқармасы 
қаулы етеді:»;

1-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«осы бұйрыққа жəне қаулыға 3-қосымшаға сəйкес мемлекеттік кірістер органының 

əлеуметтік аударымдарды жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдарды жəне (немесе) жарналарды төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс опера-
цияларын тоқтата тұру туралы өкімі.»;

көрсетілген бұйрықпен жəне қаулымен бекітілген мемлекеттік кірістер органының əлеуметтік 
аударымдарды жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар-
ды жəне (немесе) жарналарды төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын 
тоқтата тұру туралы өкімінің нысаны осы бұйрыққа жəне қаулыға қосымшаға сəйкес редак-
цияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың жəне қаулының Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде 
мемлекеттiк тiркелуін;

2) осы бұйрықты жəне қаулыны мемлекеттік тіркеген күнінен бастап он күнтізбелік күн 
ішінде оның көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау 
жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың жəне қаулының мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялануын;

4) осы бұйрықтың жəне қаулының Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық жəне қаулы 2017 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялану тиіс.

 
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрі   Ұлттық Банкінің Төрағасы
___________Б.СҰЛТАНОВ  _________ Д.АҚЫШЕВ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 29 наурыздағы №198 бұйрығына жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 сəуірдегі №67 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2009 жылғы 23 қаңтардағы № 27 бұйрығына жəне Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы № 16 қаулысына 3-қосымша

Нысан
 

 Мемлекеттік кірістер органының əлеуметтік аударымдарды жəне (немесе) міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды 

төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімі
 

20 __ жылғы «___» ____________               № __________
____________________________________________________________________
(банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
____________________________________________________________________
асыратын ұйымның атауы, сəйкестендіру нөмірі (БСН), орналасқан орны)
___________________________________________________________ұсынылды.
«Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» 2003 жылғы 25 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 17-бабына, «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 
қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына, сондай-ақ міндетті əлеуметтік 
сақтандыру жүйесіне қатысушылардың тізімдерін жəне (немесе) міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі жұмыскерлердің тізімдерін мемлекеттік кірістер органына 
тапсыру туралы ____ жылғы «___»_______ № ____ хабарламаға сəйкес

(хабарламаны табыс ету күні)
____________________________________________________________________

(мемлекеттік кірістер органының атауы, сəйкестендіру нөмірі (БСН)
____________________________________________________________________

(хабарламаның мазмұны)
____________________________________________________________________

(заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлімшесінің толық атауы немесе дара
кəсіпкердің, жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың

жəне кəсіби медиатордың тегі, аты, əкесінің аты (жеке басын куəландыру құжатында 
көрсетілген жағдайда),

____________________________________________________________________
сəйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН), орналасқан орны)

банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша
____________________________________________________________________

(жеке сəйкестендіру коды)

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) 
2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 611-бабы 2-тармағында 
көзделген операцияларды жəне ақшаны алып қою жағдайларын қоспағанда, барлық шығыс 
операциялары тоқтатыла тұрсын.

Мөр орны ___________________________________________________________
       (Мемлекеттік орган басшысының тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда)

Осы өкім ______ жылғы «___» _______________ табыс етілді.
 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 9 мау-

сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15205 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 26 маусым            №399             Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 17 шілде              №283             Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

«Банкроттық рәсімін және оңалту рәсімін жүргізуде 
тексеру парақтары нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 
10 қарашадағы №487 және Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 
17 қарашадағы №93 бірлескен бұйрығының күші 

жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамыз:

1. «Банкроттық рəсімін жəне оңалту рəсімін жүргізуде тексеру парақтары нысандарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 10 қарашадағы № 
487 жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 17 қарашадағы 
№ 93 бірлескен бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 9983 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 23 қаңтарда 
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті заңнамада 
белгіленген тəртіпте: 

1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін; 

2) осы бірлескен бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс 
тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бірлескен бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жолдануын;

4) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Қаржы вице-министріне, жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика вице-министріне жүктелсін. 

4. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі   Ұлттық экономика министрі
_______________Б.СҰЛТАНОВ  _______________Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 3 та-

мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15423 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 5 қаңтар            №5        Астана қаласы
 

Ломбардтар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі 
бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды 

бекіту туралы

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 11-бабының 3-2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ломбардтар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау 
мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (А.З. 
Мекебеков) заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

орыс тілдеріндегі көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне қосу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсына ор-
наластыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің м.а. Р.ДƏЛЕНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 5 қаңтардағы №5 бұйрығымен бекітілген

Ломбардтар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында 

ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар
1-бөлім. Жалпы ережелер

1. Осы Ломбардтарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі 
бақылау қағидаларына қойылатын талаптар (бұдан əрі – Талаптар) «Қылмыстық жолмен 
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) 
сəйкес əзірленген жəне ломбардтар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі 
бақылау қағидаларына қойылатын шарттарды айқындайды. 

2. Осы Талаптарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) ҚМ-1 нысаны – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 

қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын 
операциялар туралы мəліметтер мен ақпарат беру қағидаларында жəне күдікті операция-
ны айқындау белгілерінде айқындалған қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы 
мəліметтер мен ақпараттар нысаны;

2) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдері (бұдан əрі – КЖ/ТҚ) – субъект қызметтерін пайдалану арқылы 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру ықтималдығы;

3) КЖ/ТҚ тəуекелдерін басқару – КЖ/ТҚ тəуекелдерін айқындау, мониторингі бойынша 
субъект қабылдайтын шаралар жиынтығы (қызметтерге, клиенттерге қатысты);

4) субъект – ломбардтар;
5) ішкі бақылау – КЖ/ТҚҚ мақсатында субъект қабылдайтын ұйымдастырудың, саясаттың, 

рəсімдердің жəне əдістердің жүйесі;
6) ішкі бақылау қағидасы – субъект əзірлейтін, қабылдайтын жəне орындайтын, ішкі 

бақылауды жүзеге асыру бағдарламалары қамтылған, сақталуға жəне іске асырылуға міндетті 
құжат (бұдан əрі – ІБҚ).

Осы Талаптарда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Заңға сəйкес қолданылады.
3. ІБҚ Заңның 11-бабы 3-тармағына сəйкес бағдарламаларды қамтиды.
4. КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамаға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген 

жағдайда, субъект олар күшіне енген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде ІБҚ-ға тиісті 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізеді.

2-бөлім. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы
5. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
1) ішкі бақылауды жүзеге асыру кезінде субъект функцияларын сипаттауды қоса алғанда, 

ішкі бақылауды ұйымдастыру рəсімін;
2) Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) жəне 6) тармақшаларында көзделген шара-

ларды қолдану жəне ФМ-1 нысаны бойынша тоқтатып қою жөнінде бас тарту жəне қабылданған 
шаралар туралы ақпараттар жібере отырып ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен опера-
цияларды тоқтатып қою бойынша шаралар қабылдау мүмкін болмаған жағдайда клиентпен 
іскерлік қатынастарды орнатудан, сондай-ақ ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен опера-
цияларды жүргізуден бас тарту рəсімін;

3) зерделеуге жататын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды күдікті 
ретінде тану рəсімін;

4) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, клиентпен іскерлік қатынастарды 
орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен жəне (немесе) өзге де 
мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту фактілері туралы, уəкілетті органға мəліметтерді, 
ақпаратты жəне құжаттарды беру үшін қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқамалары мен регламенттерін қоса алғанда, уəкілетті 
органға ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі ша-
ралар туралы мəліметтер мен ақпараттар беру рəсімін;

5) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қоса, клиентті тиісінше тек-
серу нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жататын 
операциялар, оның ішінде күдікті операциялар туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-
ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды зерделеу нəтижелерін 
құжаттық тіркеу жəне сақтау рəсімін қамтиды.

Қаржы мониторингіне жататын жəне уəкілетті органға жіберілетін операцияларды құжаттық 
тіркеу нөмірленген, тігілген, субъектінің қолымен жəне мөрмен бекітілген қаржы мониторингіне 
жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында жүзеге асырылады. 

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында:
уəкілетті органға ақпаратты беру нөмірі мен күні;
хабарлама беру негіздемесі;
уəкілетті органның ФМ-1 нысанын қабылдағаны/қабылдамағаны туралы хабарламаның 

нөмірі мен күні тіркеледі;
6) субъект қызметкерлері жол берген КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы, ІБҚ-ны бұзу фактілері 

өздеріне белгілі болғандығы туралы қызметкерлердің бірінші басшысын хабардар ету рəсімі;
6. ІБҚ субъектінің қызметкер не ІБҚ-ны сақтау жəне бағдарламаларды іске асыру бойынша 

құрылымдық бөлімше белгілеуін көздейді.
7. Субъект ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы шеңберінде: 
1) ІБҚ-ға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізуді;
2) Заңның 10-бабы 2-тармағына сəйкес уəкілетті органға қаржы мониторингіне жататын 

операциялар туралы мəліметтер мен ақпарат беруді ұйымдастыруды жəне бақылауды; 
3) клиент операцияларын күдікті ретінде тану туралы шешімдер қабылдауды; 
4) клиент операцияларын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларға жатқызу 

туралы шешімдер қабылдауды;
5) клиент операцияларын тоқтату не жүргізуден бас тарту туралы шешімдер қабылдау жəне 

қажеттігіне қарай уəкілетті органға операциялар туралы ақпарат жіберуді;
6) уəкілетті органның күдікті операцияны жүргізуді тоқтату туралы шешімін орындауды;
7) клиенттермен іскерлік қатынастар орнату, жалғастыру не тоқтату туралы шешімдер 

қабылдауды;
8) клиенттің (оның өкілінің) жəне бенефициарлық меншік иесінің операцияларына қатысты 

қабылданған шешімдерді құжаттық тіркеуді; 
9) ІБҚ-ны іске асыру нəтижесінде алынған деректер негізінде клиенттің дерекнамасын 

қалыптастыруды; 
10) тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерін жетілдіру жөнінде шаралар 

қабылдауды; 
11) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қоса, клиентті тиісінше тек-

серу нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жататын 
операциялар, оның ішінде күдікті операциялар туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-ақ 
барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды зерделеу нəтижелерін кли-
ентпен іскерлік қатынастарды тоқтатқан күннен бастап кем дегенде бес жыл сақтау жөніндегі 
шараларды қамтамасыз етуді;

12) өз қызметін жүзеге асыру кезінде алынған ақпараттың құпия сақталуын қамтамасыз 
етуді;

13) КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманың орындалуына бақылауды жүзеге асыру үшін тиісті 
мемлекеттік органдарға ақпарат беруді;

14) Заңның 10-бабы 3-1-тармағына сəйкес уəкілетті органға оның сұратуы бойынша қажетті 
ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды ұсынуды жүзеге асырады.

8. Субъект пен оның жұмыскерлері клиенттер мен өзге де тұлғаларға Заңның 11-бабы 
5-тармағына сəйкес осындай клиенттер туралы жəне олар жасайтын операциялар тура-
лы ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды уəкілетті органға бергені туралы хабарлауға 
құқылы емес.

3-бөлім. Технологиялық жетістіктерді пайдалану тəуекелін қоса алғанда, 
клиенттердің тəуекелдерін жəне қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану 

тəуекелдерін ескеретін, КЖ/ТҚ тəуекелін басқару бағдарламасы
9. Технологиялық жетістіктерді пайдалану тəуекелін қоса алғанда, клиенттердің 

тəуекелдерін жəне қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану тəуекелдерін ескеретін, 
КЖ/ТҚ тəуекелін басқару бағдарламасы субъектінің тəуекел дəрежесін бере отырып, клиенттің 
ҚЖ/ТҚ-мен байланысты ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасау тəуекеліне 
бағалау жүргізуін көздейді.

Тəуекел дəрежелері клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік иесі туралы қолда 
бар мəліметтер негізінде қалыптастырылады.

Тəуекелдерді бағалау нəтижелері құжаттық тіркеледі жəне тиісті мемлекеттік органдардың 
жəне субъект мүше болып табылатын коммерциялық емес ұйымдардың талап етуі бойын-
ша беріледі. 

Клиентке берілген тəуекел дəрежелері қажеттілігіне қарай, алайда жылына кемінде бір 
рет қайта қаралады.

10. Тəуекелді басқару бағдарламасында КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесі беріледі:
1) мына мемлекеттердегі іскерлік қатынастарға жəне клиенттермен мəмілелерге:
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын əзірлеу тобының (бұдан əрі – 

ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын жəне (немесе) жеткілікті орындамайтын;
сыбайлас жемқорлық немесе өзге де қылмыстық əрекеттерінің жоғары дəрежесімен;
Біріккен Ұлттар Ұйымы (əрі – БҰҰ) салатын санкцияларға, эмбарго жəне сол сияқты 

шараларға ұшыраған;
белгіленген террористік (экстремистік) ұйымдары бар жəне террористік (экстремистік) 

əрекеттерді қаржыландыратын немесе қолдау көрсететін.
Осындай мемлекеттердің тізбесіне (аумақтардың) сілтемелер уəкілетті органның интер-

нет-ресурсында орналастырылады.
2) мынадай жағдайларда клиентке:
клиент шетелдiк жария лауазымды тұлға болып табылған;
клиент жария халықаралық ұйымның лауазымды тұлғасы болып табылған;
клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның мүддесіне (пайдасына) əрекет ететін тұлға 

болып табылған;
клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның зайыбы, жақын туысы болып табылған;
клиент (оның өкілі) не бенефициарлық меншік иесі не клиенттің операция бойынша 

контрагенті Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6058 болып тіркелген «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 10 ақпандағы 
№ 52 бұйрығымен (бұдан əрі – Бұйрық) бекітілген оффшорлық аймақтар тізбесіне енген мем-
лекетте (аумақта) тіркелген немесе қызметін жүзеге асырған;

клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі не операция бойынша клиенттің контрагенті 
Заңның 12-бабына сəйкес Терроризмді жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енген;

клиент азаматтығы жоқ тұлға болып табылған;
клиент Қазақстан Республикасында тіркелген немесе келген мекенжайы жоқ, Қазақстан 

Республикасының азаматы болып табылған;
клиент бейрезидент болып табылған;
клиентпен іскерлік қатынас ерекше жағдайларда (мысалы, субъект мен клиенттің арасында 

өте үлкен түсініксіз географиялық арақашықтық бар) жүзеге асырылған;
клиент берген мəліметтерді тексеру кезінде субъектіде қиындықтар пайда болған;
клиент пайдаланылуы субъектінің əдеттегі тəжірибесінен айрықшаланатын, стандартты 

емес немесе есеп айырысудың əдеттегіден ерекше күрделі схемаларын жүргізуді талап еткен;
клиент жаңа жəне дамып келе жатқан технологиялар сияқты жаңа, сондай-ақ іс жүзінде 

бар өнімдерге берудің жаңа механизмдерін қоса алғанда, жаңа өнімдерді жəне жаңа іскерлік 
тəжірибені пайдаланған; 

клиент қаржы мониторингі рəсімдерінен жалтаруға бағытталған əрекет жасаған;
клиенттің операциялары бұрын күдікті деп танылған;
клиент субъектіден қарыз алғанда кепілдік мүлікті сақтау шарттары мен орнына аса на-

зар аудармаған;
клиентті қарызды өтеу ерекшеліктері, оның ішінде қарызды беру кезінде субъектінің 

пайыздық мөлшерлемесі, өтеу мерзімдері мен қарызды уақытылы төлемеген жағдайда айыппұл 
санкциялары қызықтырмаған;

клиенттің қызмет профилі субъектіден қарызды алу үшін ұсынылатын кепілдік мүлікті ие-
ленуге заңды құқығының болуы сəйкес келмеген; 

клиент кепілді кейін сатып алусыз бірнеше рет қарыз алған;
клиент кепілге немесе сатуға жалған сынама таңба белгісі бар немесе сынама таңба 

бедерінсіз асыл тастардан жасалған зергерлік бұйымдар мен асыл тастарды тапсырған; 
клиент жүйелі түрде кепілге немесе сатылымға бірнеше зергерлік бұйымдарды жəне/немесе 

бір типті зергерлік, оның ішінде тауар белгісі бар бұйымдарды тапсырған;
КЖ/ТҚ-ның жоғары тəуекелімен байланысты клиент туралы өзге де ақпарат болған.
3) ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операциялар:
қолма-қол есеп айырысуды қоса алғанда, жасырын банк шоттарымен немесе жасырын, 

ойлап табылған есімдерді пайдаланумен байланысты;
айқын экономикалық мəні жоқ немесе анық қойылған заңды мақсаты жоқ;
клиентке тəн емес жиілікпен жүргізілген;
ерекше ірі сомаға жүргізілген;
КЖ/ТҚ-ның жоғары тəуекел дəрежесі туралы ақпарат болған жағдайда беріледі.
11. КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесі берілген клиенттерге Заңның 5-бабы 7-тармағына 

сəйкес клиенттерді тиісінше тексерудің күшейтілген шаралары қолданылады.
Тəуекелдің жоғары дəрежесі берілмеген клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық 

меншік иесі туралы қолда бар мəліметтер негізінде клиенттерге тəуекелдің төмен дəрежесі 
тағайындалады жəне Заңның 5-бабы 7-тармағына сəйкес клиенттерді тиісінше тексерудің 
жеңілдетілген шаралары қолданылады.

4-бөлім. Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы
 12. Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы субъектінің клиент жүзеге асырған операци-

яларды қаржыландыру көзі туралы мəліметтерді қоса алғанда, клиенттер (олардың өкілдері) 
жəне бенефициарлық меншік иелері туралы бұрын алынған мəліметтерді анықтау, жаңарту 
бойынша іс-шараларды жүргізу болып табылады.

Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы:
1) Заңның 5-бабының талаптарына сəйкес клиентті (оның өкілін) жəне бенефициарлық 

меншік иесін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды сақтау қажеттілігін жəне рəсімін;
2) Заңның 5-бабы 3-тармағының 6) тармақшасына сəйкес клиент (оның өкілі) жəне 

бенефициарлық меншік иесі туралы мəліметтердің анықтығын тексеру қажеттілігін жəне рəсімін;
3) Заңның 12-бабына сəйкес клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік иесі туралы 

мəліметтердің Терроризмді жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесінде болғандығын тексеру қажеттілігін жəне рəсімін; 

4) Заңның 8-бабының талаптарына сəйкес клиенттiң шетелдiк жария лауазымды тұлғаға, 
оның отбасы мүшелеріне жəне жақын туыстарына жататынын жəне (немесе) қатыстылығын 
тексеру қажеттілігін жəне рəсімін;

5) сəйкесінше тіркеуі, тұратын жері немесе орналасқан жері бар клиенттерді анықтау 
қажеттілігін жəне рəсімін.

ФАТФ ұсынымдарын орындамайтын жəне (немесе) жеткілікті орындамайтын не Заңның 
4-бабы 4-тармағының 4) тармақшасына сəйкес көрсетілген мемлекетте (көрсетілген аумақта) 
тіркелген банктегі шоттарды пайдаланушы мемлекетте (аумақта); 

Бұйрықпен бекітілген Оффшорлық аймақтар тізбесінде;
6) болжалды мақсатты жəне іскерлік қатынастар сипатын белгілеу қажеттілігін жəне рəсімін;
Болжалды мақсатты жəне іскерлік қатынастар сипатын белгілеу кезінде КЖ/ТҚ тəуекелінің 

жоғары дəрежесі бар клиент үшін жасалатын операциялардың қызмет түрі мен қаржыландыру 
көзі туралы қосымша мəліметтер сұратылады.

КЖ/ТҚ тəуекелінің төмен дəрежесі бар клиент үшін болжалды мақсатты жəне іскерлік 
қатынастар сипатын белгілеу клиент операцияларының сипаты негізінде анықталады.

7) сəйкестендіру нəтижелері бойынша алынған мəліметтерді клиент (оның өкілі) жəне 
бенефициарлық меншік иесі туралы сəйкестендіру мəліметтерінің өзгеруіне қарай, алайда 
сəйкестендіру жылына кемінде бір рет жаңарту қажеттілігін жəне тəртібін қамтуы тиіс. 

КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесі бар клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік 
иесі туралы мəліметтерді жаңарту кем дегенде жарты жылда бір рет жүзеге асырылады. КЖ/ТҚ 
тəуекелінің төмен дəрежесі бар клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік иесі туралы 
мəліметтерді жаңарту кем дегенде екі жылда бір рет жүзеге асырылады. 

5-бөлім. Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын 
зерделеуді қоса алғанда, клиенттер операцияларының мониторингі жəне зерделеу 

бағдарламасы 
13. Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын зерделеуді 

қоса алғанда, клиенттер операцияларының мониторингі жəне оларды зерделеу бағдарламасы 
Заңның 4-бабы 1, 2, 3 жəне 4-тармақтарында көрсетілген операцияларды анықтауды қамтиды. 

Клиентке КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесін берген жағдайда, субъект жоспарланған 
немесе жүргізілген операциялардың себептерін анықтау мақсатында клиенттің онда 
жүргізілген барлық операцияларын қосымша зерделейді жəне одан əрі тексеруді талап ететін 
операциялардың сипатын анықтайды. Клиентке КЖ/ТҚ тəуекелінің төмен дəрежесін берген 
жағдайда субъект клиенттің ағымдағы операциясын зерделейді.

14. Мониторинг бағдарламасын іске асыру жəне клиенттердің операцияларын зерделеу 
шеңберінде алынған мəліметтер құжаттық тіркеледі жəне клиенттің дерекнамасына енгізіледі.

15. Заңның 4-бабы 1, 2 жəне 3-тармақтарында көрсетілген клиент операцияларының 
мониторингі нəтижесінде анықталғандар туралы мəліметтер мен ақпаратты субъект уəкілетті 
органға ФМ-1 нысаны бойынша ұсынады.

16. Міндетті зерделеуге жататын операциялар туралы хабарламаны субъектілер 
уəкілетті органға осындай операция күдікті деп танылған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен 
кешiктiрмей ұсынады.

6-бөлім. КЖ/ТҚҚ мəселелері бойынша субъект қызметкерлерін даярлау жəне 
оқыту бағдарламасы

17. КЖ/ТҚҚ мəселелері бойынша субъект қызметкерлерін даярлау жəне оқыту 
бағдарламасы «Қаржы мониторингі субъектілерін жұмыскерлерді даярлау жəне оқыту бойын-
ша қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 
жылдың 28 қарашасындағы № 533 бұйрығына сəйкес жүзеге асырылады (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылдың 25 желтоқсанында № 10001 тіркелген).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 20 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14706 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 5 қаңтар             №6            Астана қаласы

Бағалы металдармен, асыл тастармен және олардан 
жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге 

асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар үшін 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына 

қойылатын талаптарды бекіту туралы

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 11-бабының 3-2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Бағалы металдармен, асыл тастармен жəне олардан жасалған 
зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер жəне заңды 
тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына 
қойылатын талаптар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (А.З. 
Мекебеков) заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

орыс тілдеріндегі көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне қосу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсына ор-
наластыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің м.а. Р.ДƏЛЕНОВ

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 5 қаңтардағы №6 бұйрығымен бекітілген

Бағалы металдармен, асыл тастармен жəне олардан жасалған зергерлік 
бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер жəне заңды 

тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау 

қағидаларына қойылатын талаптар
1-бөлім. Жалпы ережелер

1. Осы Бағалы металдармен, асыл тастармен жəне олардан жасалған зергерлік 
бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар 
үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын 
талаптар (бұдан əрі – Талаптар) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 
тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленген жəне 
бағалы металдармен, асыл тастармен жəне олардан жасалған зергерлік бұйымдармен опе-
рацияларды жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар үшін қылмыстық жол-
мен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын шарттарды айқындайды. 

2. Осы Талаптарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 

қаржыландыру тəуекелдері (бұдан əрі – КЖ/ТҚ) – субъект қызметтерін пайдалану арқылы 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру ықтималдығы;

2) КЖ/ТҚ тəуекелдерін басқару – КЖ/ТҚ тəуекелдерін айқындау, мониторингі бойынша 
субъект қабылдайтын шаралар жиынтығы (қызметтерге, клиенттерге қатысты);

3) субъект – бағалы металдармен жəне асыл тастармен, олардан жасал ған зергерлік 
бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кəсіпкер немесе заңды тұлға;

4) ФМ-1 нысаны – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 
қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын 
операциялар туралы мəліметтер мен ақпарат беру қағидаларында жəне күдікті операция-
ны айқындау белгілерінде айқындалған қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы 
мəліметтер мен ақпараттар нысаны;

5) ішкі бақылау – КЖ/ТҚҚ мақсатында субъект қабылдайтын
ұйымдастырудың, саясаттың, рəсімдердің жəне əдістердің жүйесі;
6) ішкі бақылау қағидасы – субъект əзірлейтін, қабылдайтын жəне орындайтын, ішкі 

бақылауды жүзеге асыру бағдарламалары қамтылған, сақталуға жəне іске асырылуға міндетті 
құжат (бұдан əрі – ІБҚ).

Осы Талаптарда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Заңға жəне «Бағалы металдар мен 
асыл тастар туралы» 2016 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
қолданылатын өзге де ұғымдар. 

3. ІБҚ Заңның 11-бабы 3-тармағына сəйкес бағдарламаларды қамтиды.
 4. КЖ/ТҚҚ туралы заңнамаға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, 

субъект олар күшіне енген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде ІБҚ-ға тиісті өзгерістер 
жəне (немесе) толықтырулар енгізеді.

2-бөлім. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы
5. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
1) ішкі бақылауды жүзеге асыру кезінде субъект функцияларын сипаттауды қоса алғанда, 

ішкі бақылауды ұйымдастыру рəсімін;
2) Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) жəне 6) тармақшаларында көзделген шара-

ларды қолдану жəне ФМ-1 нысаны бойынша тоқтатып қою жөнінде бас тарту жəне қабылданған 
шаралар туралы ақпараттар жібере отырып ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен опера-
цияларды тоқтатып қою бойынша шаралар қабылдау мүмкін болмаған жағдайда клиентпен 
іскерлік қатынастарды орнатудан, сондай-ақ ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен опера-
цияларды жүргізуден бас тарту рəсімін;

3) зерделеуге жататын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды күдікті 
ретінде тану рəсімін;

4) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, клиентпен іскерлік қатынастарды 
орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен жəне (немесе) өзге де 
мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту фактілері туралы, уəкілетті органға мəліметтерді, 
ақпаратты жəне құжаттарды беру үшін қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқамалары мен регламенттерін қоса алғанда, уəкілетті 
органға ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі ша-
ралар туралы мəліметтер мен ақпараттар беру рəсімін;

5) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қоса, клиентті тиісінше тек-
серу нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жататын 
операциялар, оның ішінде күдікті операциялар туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-
ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды зерделеу нəтижелерін 
құжаттық тіркеу жəне сақтау рəсімін қамтиды. 

Қаржы мониторингіне жататын жəне уəкілетті органға жіберілетін операцияларды құжаттық 
тіркеу нөмірленген, тігілген, субъектінің қолымен жəне мөрмен бекітілген қаржы мониторингіне 
жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында жүзеге асырылады. 

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында:
уəкілетті органға ақпаратты беру нөмірі мен күні;
хабарлама беру негіздемесі;
уəкілетті органның ФМ-1 нысанын қабылдағаны/қабылдамағаны туралы хабарламаның 

нөмірі мен күні тіркеледі;
6) субъект қызметкерлері жол берген КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы, ІБҚ-ны бұзу фактілері 

өздеріне белгілі болғандығы туралы қызметкерлердің бірінші басшыны хабардар ету рəсімін;
6. ІБҚ субъектінің қызметкер не ІБҚ-ны сақтау жəне бағдарламаларды іске асыру бойынша 

құрылымдық бөлімше белгілеуін көздейді.
7. Субъект ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы шеңберінде:
1) ІБҚ-ға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізуді;
2) Заңның 10-бабы 2-тармағына сəйкес уəкілетті органға қаржы мониторингіне жататын 

операциялар туралы мəліметтер мен ақпарат беруді ұйымдастыруды жəне бақылауды; 
3) клиент операцияларын күдікті ретінде тану туралы шешімдер қабылдауды; 
4) клиент операцияларын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларға жатқызу 

туралы шешімдер қабылдауды;
5) клиент операцияларын тоқтату не жүргізуден бас тарту туралы жəне уəкілетті органға 

операциялар туралы ақпарат жіберу қажеттігі туралы шешімдер қабылдауды;
6) уəкілетті органның күдікті операцияны жүргізуді тоқтату туралы шешімін орындауды;
7) клиенттермен іскерлік қатынастар орнату, жалғастыру не тоқтату туралы шешімдер 

қабылдауды;
8) клиенттің (оның өкілінің) жəне бенефициарлық меншік иесінің операцияларына қатысты 

қабылданған шешімдерді құжаттық тіркеуді; 
9) ІБҚ-ны іске асыру нəтижесінде алынған деректер негізінде клиенттің дерекнамасын 

қалыптастыруды; 
10) тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерін жетілдіру жөнінде шаралар 

қабылдауды; 
11) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қоса, клиентті тиісінше тек-

серу нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жататын 
операциялар, оның ішінде күдікті операциялар туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-ақ 
барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды зерделеу нəтижелерін кли-
ентпен іскерлік қатынастарды тоқтатқан күннен бастап кем дегенде бес жыл сақтау жөніндегі 
шараларды қамтамасыз етуді;

12) өз қызметін жүзеге асыру кезінде алынған ақпараттың құпия сақталуын қамтамасыз 
етуді;

13) КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманың орындалуына бақылауды жүзеге асыру үшін тиісті 
мемлекеттік органдарға ақпарат беруді;

14) Заңның 10-бабы 3-1-тармағына сəйкес уəкілетті органға оның сұратуы бойынша қажетті 
ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды ұсынуды жүзеге асырады.

 8. Субъект пен оның жұмыскерлері клиенттер мен өзге де тұлғаларға Заңның 11-бабы 
5-тармағына сəйкес осындай клиенттер туралы жəне олар жасайтын операциялар тура-
лы ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды уəкілетті органға бергені туралы хабарлауға 
құқылы емес.

3-бөлім. Технологиялық жетістіктерді пайдалану тəуекелін қоса алғанда, 
клиенттердің тəуекелдерін жəне қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану 

тəуекелдерін ескеретін, КЖ/ТҚ тəуекелін басқару бағдарламасы
9. Технологиялық жетістіктерді пайдалану тəуекелін қоса алғанда, клиенттердің 

тəуекелдерін жəне қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану тəуекелдерін ескеретін, 
КЖ/ТҚ тəуекелін басқару бағдарламасы субъектінің тəуекел дəрежесін бере отырып, клиенттің 
ҚЖ/ТҚ-мен байланысты ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасау тəуекеліне 
бағалау жүргізуін көздейді.

Тəуекел дəрежелері клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік иесі туралы қолда 
бар мəліметтер негізінде қалыптастырылады.

Тəуекелдерді бағалау нəтижелері құжаттық тіркеледі жəне тиісті мемлекеттік органдардың 
жəне субъект мүше болып табылатын коммерциялық емес ұйымдардың талап етуі бойын-
ша беріледі. 

Клиентке берілген тəуекел дəрежелері қажеттілігіне қарай, алайда жылына кемінде бір 
рет қайта қаралады.

10. Тəуекелді басқару бағдарламасында КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесі беріледі:
1) мына мемлекеттердегі іскерлік қатынастарға жəне клиенттермен мəмілелерге:
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын əзірлеу тобының (бұдан əрі – 

ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын жəне (немесе) жеткілікті орындамайтын;
сыбайлас жемқорлық немесе өзге де қылмыстық əрекеттерінің жоғары дəрежесімен;
Біріккен Ұлттар Ұйымы (əрі – БҰҰ) салатын санкцияларға, эмбарго жəне сол сияқты 

шараларға ұшыраған;
белгіленген террористік (экстремистік) ұйымдары бар жəне террористік (экстремистік) 

əрекеттерді қаржыландыратын немесе қолдау көрсететін.
Осындай мемлекеттердің тізбесіне (аумақтардың) сілтемелер уəкілетті органның ресми 

интернет-ресурсында орналастырылады.
2) клиентке мына жағдайда:
клиент шетелдiк жария лауазымды тұлға болып табылған;
клиент жария халықаралық ұйымның лауазымды тұлғасы болып табылған;
клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның мүддесіне (пайдасына) əрекет ететін тұлға 

болып табылған;
клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның зайыбы, жақын туысы болып табылған;
клиент (оның өкілі) не бенефициарлық меншік иесі не клиенттің операция бойынша 

контрагенті Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6058 болып тіркелген «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 10 ақпандағы 
№ 52 бұйрығымен (бұдан əрі – Бұйрық) бекітілген оффшорлық аймақтар тізбесіне енген мем-
лекетте (аумақта) тіркелген немесе қызметін жүзеге асырған;

клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі не операция бойынша клиенттің контрагенті 
Заңның 12-бабына сəйкес Терроризмді жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енген;

клиент азаматтығы жоқ тұлға болып табылған;
клиент Қазақстан Республикасында тіркелген немесе келген мекенжайы жоқ, Қазақстан 

Республикасының азаматы болып табылған;
клиент бейрезидент болып табылған;
клиентпен іскерлік қатынас ерекше жағдайларда (мысалы, субъект мен клиенттің арасында 

өте үлкен түсініксіз географиялық арақашықтық бар) жүзеге асырылған;
клиент берген мəліметтерді тексеру кезінде субъектіде қиындықтар пайда болған;
клиент пайдаланылуы субъектінің əдеттегі тəжірибесінен айрықшаланатын, стандартты 

емес немесе есеп айырысудың əдеттегіден ерекше күрделі схемаларын жүргізуді талап еткен;
клиент жаңа жəне дамып келе жатқан технологиялар сияқты жаңа, сондай-ақ іс жүзінде 

бар өнімдерге берудің жаңа механизмдерін қоса алғанда, жаңа өнімдерді жəне жаңа іскерлік 
тəжірибені пайдаланған; 

клиент қаржы мониторингі рəсімдерінен жалтаруға бағытталған əрекет жасаған;
клиенттің операциялары бұрын күдікті деп танылған;
клиент сатылып алынатын тауарлардың құндылығына, көлеміне, өлшеміне, салмағына 

жəне табиғи ерекшеліктеріне көңіл аудармай бағалы металдар мен асыл тастарды, олардан 
жасалған зергерлік бұйымдарды сатып алған;

клиент тапсырыс жасайды, ол үшін қолма-қол қаражатпен төлем жүргізеді, кейін қолма-қол 
ақшасыз нысанда қомақты ақшалай қаражатын қайтару мақсатында, оның ішінде қайтарылатын 
ақшалай қаражатты клиенттің (оның өкілінің) немесе бенефициарлық меншік иесінің банк шо-
тына аудару жолымен тапсырыстан бас тартқан; 

клиент Кимберлий процесінің мерзімі өткен, не екі айдан асатын мерзімге берілген сер-
тификатын ұсынған;

клиент жүйелі түрде бағалы металдардан жəне (немесе) асыл тастардан (бір типті 
бұйымдар) жəне/немесе сертификатталған асыл тастардан жасалған бірнеше зергерлік 
бұйымдарды сатып алған;

клиент сатылып алынған бағалы металдар мен асыл тастардан, олардан жасалған 
зергерлік бұйымдардан алынған ақшалай қаражатты үшінші тұлғалардың шоттарына ауда-
руды талап еткен; 

клиенттің қызмет түрі, сондай-ақ клиент қызметінің өзге де ерекше профилі олар жасайтын 
операциялармен мөлшерлес емес;

КЖ/ТҚ-ның жоғары тəуекелімен байланысты клиент туралы өзге де ақпарат болған 
жағдайда;

3) ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операциялар:
қолма-қол есеп айырысуды қоса алғанда, жасырын банк шоттарымен немесе жасырын, 

жалған есімдерді пайдаланумен байланысты;
айқын экономикалық мəні жоқ немесе анық қойылған заңды мақсаты жоқ;
клиентке тəн емес жиілікпен жүргізілген;
ерекше ірі сомаға жүргізілген;
ол бойынша жасалып отырған мəміле затының нарықтық құны операция затын сату бой-

ынша жеделдетілген операциялар жасау мақсатында мөлшері белгіленетін нарықтық құнмен 
салыстырғанда өте төмендетілген; 

ол бойынша алтын құймаларды, монеталарды жəне өңделмеген алмаздарды сатушы 
ретінде жеке саудада зергерлік дүкен болса; 

КЖ/ТҚ-ның жоғары тəуекелі туралы ақпарат болған жағдайда беріледі.
11. КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесі берілген клиенттерге Заңның 5-бабы 7-тармағына 

сəйкес клиенттерді тиісінше тексерудің күшейтілген шаралары қолданылады.
Тəуекелдің жоғары дəрежесі берілмеген клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық 

меншік иесі туралы қолда бар мəліметтер негізінде клиенттерге тəуекелдің төмен дəрежесі 
тағайындалады жəне Заңның 5-бабы 7-тармағына сəйкес клиенттерді тиісінше тексерудің 
жеңілдетілген шаралары қолданылады.

4-бөлім. Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы
12. Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы субъектінің клиент жүзеге асырған операци-

яларды қаржыландыру көзі туралы мəліметтерді қоса алғанда, клиенттер (олардың өкілдері) 
жəне бенефициарлық меншік иелері туралы бұрын алынған мəліметтерді анықтау, жаңарту 
бойынша іс-шараларды жүргізу болып табылады.

Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы:
1) Заңның 5-бабының талаптарына сəйкес клиентті (оның өкілін) жəне бенефициарлық 

меншік иесін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды сақтау қажеттілігін жəне рəсімін;
2) Заңның 5-бабы 3-тармағының 6) тармақшасына сəйкес клиент (оның өкілі) жəне 

бенефициарлық меншік иесі туралы мəліметтердің анықтығын тексеру қажеттілігін жəне рəсімін;
3) Заңның 12-бабына сəйкес клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік иесі туралы 

мəліметтердің Терроризмді жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесінде болғандығын тексеру қажеттілігін жəне рəсімін; 

4) Заңның 8-бабының талаптарына сəйкес клиенттiң шетелдiк жария лауазымды тұлғаға, 
оның отбасы мүшелеріне жəне жақын туыстарына жататынын жəне (немесе) қатыстылығын 
тексеру қажеттілігін жəне рəсімін;

5) сəйкесінше тіркеуі, тұратын жері немесе орналасқан жері бар клиенттерді анықтау 
қажеттілігін жəне рəсімін.

ФАТФ ұсынымдарын орындамайтын жəне (немесе) жеткілікті орындамайтын не Заңның 
4-бабы 4-тармағының 4) тармақшасына сəйкес көрсетілген мемлекетте (көрсетілген аумақта) 
тіркелген банктегі шоттарды пайдаланушы мемлекетте (аумақта); 

Бұйрықпен бекітілген Оффшорлық аймақтар тізбесінде;
6) болжалды мақсатты жəне іскерлік қатынастар сипатын белгілеу қажеттілігін жəне рəсімін. 
Болжалды мақсатты жəне іскерлік қатынастар сипатын белгілеу кезінде КЖ/ТҚ тəуекелінің 

жоғары дəрежесі бар клиент үшін жасалатын операциялардың қызмет түрі мен қаржыландыру 
көзі туралы қосымша мəліметтер сұратылады.

ҚЖ/ТҚ тəуекелінің төмен дəрежесі бар клиент үшін болжалды мақсатты жəне іскерлік 
қатынастар сипатын белгілеу клиент операцияларының сипаты негізінде анықталады.

7) сəйкестендіру нəтижелері бойынша алынған мəліметтерді клиент (оның өкілі) жəне 
бенефициарлық меншік иесі туралы сəйкестендіру мəліметтерінің өзгеруіне қарай, алайда 
сəйкестендіру жылына кемінде бір рет жаңарту қажеттілігін жəне тəртібін қамтуы тиіс. 

КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесі бар клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік 
иесі туралы мəліметтерді жаңарту кем дегенде жарты жылда бір рет жүзеге асырылады. КЖ/ТҚ 
тəуекелінің төмен дəрежесі бар клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік иесі туралы 
мəліметтерді жаңарту кем дегенде екі жылда бір рет жүзеге асырылады. 

5-бөлім. Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын 
зерделеуді қоса алғанда, клиенттер операцияларының мониторингі жəне зерделеу 

бағдарламасы 
13. Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын зерделеуді 

қоса алғанда, клиенттер операцияларының мониторингі жəне оларды зерделеу бағдарламасы 
Заңның 4-бабы 1,2,3 жəне 4-тармақтарында көрсетілген операцияларды анықтауды қамтиды. 

Клиентке КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесін берген жағдайда, субъект жоспарланған 
немесе жүргізілген операциялардың себептерін анықтау мақсатында клиенттің онда 
жүргізілген барлық операцияларды қосымша зерделейді жəне одан əрі тексеруді талап ететін 
операциялардың сипатын анықтайды. Клиентке КЖ/ТҚ тəуекелінің төмен дəрежесін берген 
жағдайда субъект клиенттің ағымдағы операциясын зерделейді.

14. Мониторинг бағдарламасын жəне клиенттердің операцияларын зерделеуді іске асыру 
шеңберінде алынған мəліметтер құжаттық тіркеледі жəне клиенттің дерекнамасына енгізіледі.

15. Заңның 4-бабы 1, 2 жəне 3-тармақтарында көрсетілген клиент операцияларының 
мониторингі нəтижесінде анықталғандар туралы мəліметтер мен ақпаратты субъект уəкілетті 
органға ФМ-1 нысаны бойынша ұсынады.

16. Міндетті зерделеуге жататын операциялар туралы хабарламаны субъектілер 
уəкілетті органға осындай операция күдікті деп танылған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен 
кешiктiрмей ұсынады.

6-бөлім. КЖ/ТҚҚ мəселелері бойынша субъект қызметкерлерін даярлау жəне 
оқыту бағдарламасы

17. КЖ/ТҚҚ мəселелері бойынша субъект қызметкерлерін даярлау жəне оқыту 
бағдарламасы «Қаржы мониторингі субъектілерін жұмыскерлерді даярлау жəне оқыту бойын-
ша қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 
жылдың 28 қарашасындағы № 533 бұйрығына сəйкес жүзеге асырылады (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылдың 25 желтоқсанында № 10001 тіркелген).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 20 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14705 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 9 қаңтар            №8           Астана қаласы 

«Білім алушы тұлғаның тұруына және оған ақша сомасын 
төлеуге арналған шығыстар нормаларын бегілеу туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 
30 наурыздағы №233 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Білім алушы тұлғаның тұруына жəне оған ақша сомасын төлеуге арналған шығыстар 

нормаларын бегілеу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2015 жылғы 30 
наурыздағы № 233 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10878 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 1 маусымда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

кіріспесі мынандай редакцияда жазылсын:
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 133-бабы 1-тармағының 
3) тармақшасына жəне 156-бабы 1-тармағының 24), 42) жəне 43) тармақшаларына сəйкес 
бұйырамын:»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрықтың 1-қосымшаға сəйкес салық төлеушіге салық салынатын табысты азай-

ту кезінде қолданылатын, салық төлеушімен еңбек қатынастарында тұрмайтын Қазақстан 
Республикасынан тысқары жерде оқитын жеке тұлғаның тұруына жəне оған ақша сомасын 
төлеуге арналған шығыстар нормалары;

2) осы бұйрықтың 2-қосымшаға сəйкес салық төлеушіге салық салынатын табысты азай-
ту кезінде қолданылатын, салық төлеушімен еңбек қатынастарында тұрмайтын Қазақстан 
Республикасының шегінде оқитын жеке тұлғаның тұруына жəне оған ақша сомасын төлеуге 
арналған шығыстар нормалары;

3) осы бұйрықтың 3-қосымшаға сəйкес салық салынбайтын жеке тұлғаның табысын 
айқындау кезінде қолданылатын, жұмыс берушінің өндірістік қызметімен байланысты мамандық 
бойынша Қазақстан Республикасынан тысқары жерде қызметкерді оқытуға, біліктілігін 
арттыруға немесе қайта даярлауга бағытталған қызметкердің тұруына арналған жұмыс 
берушінің шығыстар нормалары;

4) осы бұйрықтың 4-қосымшаға сəйкес салық салынбайтын жеке тұлғаның табысын 
айқындау кезінде колданылатын, жұмыс берушінің өндірістік қызметімен байланысты мамандық 
бойынша Қазақстан Республикасының шегінде қызметкерді оқытуға, біліктілігін арттыруға 
немесе қайта даярлауға бағытталған қызметкердің тұруына арналған жұмыс берушінің 
шығыстар нормалары;

5) осы бұйрықтың 5-қосымшаға сəйкес Салық кодексінің 135-1-бабы 1-тармағының 1), 2), 
3), 4), 5) тармақшаларында айқындалған дербес білім беру ұйымымен еңбек қатынастарында 
тұрмаған, алайда осындай шығыстарды жүзеге асыратын дербес білім беру ұйымының 
шешімімен айқындалған мамандық бойынша Салық кодексінің 135-1-бабы 1-тармағының 
1), 2), 3), 4), 5) тармақшаларында айқындалған басқа дербес білім беру ұйымымен еңбек 
қатынастарында тұрған жеке тұлғаны Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде 
оқытуға, біліктілігін арттыруға немесе қайта даярлауға жіберген кезде білім алушы тұлғаның 
тұруына жұмсалатын, жеке тұлғаның салық салуға жатпайтын табыстарын айқындау кезінде 
қолданылатын осы дербес білім беру ұйымының шығыстар нормалары;

6) осы бұйрықтың 6-қосымшаға сəйкес Салық кодексінің 135-1-бабы 1-тармағының 1), 2), 
3), 4), 5) тармақшаларында айқындалған дербес білім беру ұйымымен еңбек қатынастарында 
тұрмаған, алайда осындай шығыстарды жүзеге асыратын дербес білім беру ұйымының 
шешімімен айқындалған мамандық бойынша Салық кодексінің 135-1-бабы 1-тармағының 
1), 2), 3), 4), 5) тармақшаларында айқындалған басқа дербес білім беру ұйымымен еңбек 
қатынастарында тұрған жеке тұлғаны Қазақстан Республикасының шегінде оқытуға, біліктілігін 
арттыруға немесе қайта даярлауға жіберген кезде білім алушы тұлғаның тұруына жұмсалатын, 
жеке тұлғаның салық салуға жатпайтын табыстарын айқындау кезінде қолданылатын осы 
дербес білім беру ұйымының шығыстар нормалары;

7) осы бұйрықтың 7-қосымшаға сəйкес салық салуға жатпайтын жеке тұлғанын табыста-
рын айқындау кезінде қолданылатын сабақтан тыс қызмет іс-шараларына қатысу, кəсіби 
тəжірибеден өту жəне (немесе) оқу үшін Қазақстан Республикасынан тысқары жерде жеке 
тұлғаға бағытталған кезде осындай дербес білім беру ұйымында оқитын жеке тұлғалардың 
тұруынаСалық кодексінің 135-1-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалғандербес 
білім беру ұйымының шығыстар нормалары;

8) осы бұйрықтың 8-қосымшаға сəйкес салық салуға жатпайтын жеке тұлғанын табыста-
рын айқындау кезінде қолданылатын сабақтан тыс қызмет іс-шараларына қатысу, кəсіби 
тəжірибеден өту жəне (немесе) оқу үшін Қазақстан Республикасының шегінде жеке тұлғаға 
бағытталған кезде осындай дербес білім беру ұйымында оқитын жеке тұлғалардың тұруына 
Салық кодексінің 135-1-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған дербес білім беру 
ұйымының шығыстар нормалары белгіленсін.

Осы бұйрыққа 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес 7 жəне 8-қосымшалармен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитеті заңнамада 

белгіленген тəртіппен:
1) Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді 

жəне оның ресми жариялануын;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберуді қамтамасыз етсін.

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде 
мерзімдік баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін қамтамасыз етсін.

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
жариялануын қамтамасыз етсін.

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

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
міндетін атқарушы Р. ДƏЛЕНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 9 қаңтардағы №8 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 30 наурыздағы № 233 бұйрығына 7-қосымша

Салық салуға жатпайтын жеке тұлғанын табыстарын айқындау кезінде 
қолданылатын сабақтан тыс қызметіс-шараларына қатысу, кəсіби тəжірибеден өту 

жəне (немесе) оқу үшін Қазақстан Республикасынан тысқары жерде жеке тұлғаға 
бағытталған кезде осындай дербес білім беру ұйымында оқитын жеке тұлғалардың 
тұруына Салық кодексінің 135-1-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған 

дербес білім беру ұйымының шығыстар нормалары

р/с 
№ 

Ел Тұруға арналған күндік 
шығыстар нормалары 

(АҚШ долларымен)
тұруға

1 Америка ҚұрамаШтаттары, Канада, Жапония, 
ҚытайХалықРеспубликасы, БатысжəнеШығысЕуропа 30-ға дейін

2 Сингапур, Оңтүстік Корея, Малайзия, Израиль, Сауд 
Арабиясы, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, 
Кипр, Австралия, Египет, Тайланд, Біріккен Араб 
Əмірліктері, Оңтүстік Африка Республикасы жəне 
Филиппин

25-ке дейін

3 ТəуелсізМемлекеттерДостастығыелдері 10-ға дейін
4 Басқа да елдер 15-ке дейін
 

(Соңы. Басы 30-бетте) 

(Соңы 32-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 9 қаңтардағы №8 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 30 наурыздағы № 233 бұйрығына 8-қосымша

Салық салуға жатпайтын жеке тұлғанын табыстарын айқындау кезінде 
қолданылатын сабақтан тыс қызмет іс-шараларына қатысу, кəсіби тəжірибеден өту 

жəне (немесе) оқу үшін Қазақстан Республикасының шегінде жеке тұлғаға бағытталған 
кезде осындай дербес білім беру ұйымында оқитын жеке тұлғалардың тұруына 

Салық кодексінің 135-1-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған дербес 
білім беру ұйымының шығыстар нормалары

р/с
№

Оқуорны Күндікшығыстар нормалары 
(айлықесептіккөрсеткіш)

тұруға
1 Облыс, ауданорталықтары 4 АЕК-ке дейін
2 Астана, Алматы, Атырау қалалары 5 АЕК-ке дейін

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 8 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14777 бо-
лып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 11 қаңтар            №12       Астана қаласы

«Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы жеке 
тұлғалар өткізетін тауарларды жеке пайдалануға арналған 
тауарларға жатқызудың критерийлерін белгілеу туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 
31 наурыздағы №250 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 
30 маусымдағы Кодексінің 464-бабының 3-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы жеке тұлғалар өткізетін тауарларды жеке 
пайдалануға арналған тауарларға жатқызудың критерийлерін белгілеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 250 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10120 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 21 сəуірде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы жеке тұлғалар өткізетін тауарларды жеке 
пайдалануға арналған тауарларға жатқызудың критерийлері осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. 
Теңгебаев) заңнамамен белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін 
жəне ресми жариялауын;

2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2017 жылғы 11 қаңтардағы №12 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2015 жылғы 31 наурыздағы № 250 бұйрығына қосымша

Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы жеке тұлғалар өткізетін тауарларды 
жеке пайдалануға арналған тауарларға жатқызудың критерийлері

1. Кеден одағының кедендік аумағына алып жүретін жəне алып жүрмейтін багажда жеке 
тұлғалар əкелетін тауарлардың сипаттамасы мен санына, сондай-ақ тауарларды өткізу жиілігіне 
байланысты, жеке пайдалануға арналған тауарларға жатады, егер:

1) олардың саны мынадай көрсеткіштерден аспаса:
ЕАЭО СЭҚ ТН 4303 10 тауар позициясында жіктелетін ан терісінен жасалған бұйымдар 

(оның ішінде бас киімдер) – бiр адамға бiр атаудағы, мөлшердегi жəне үлгiдегi 1 (бiр) зат;
ұялы телефон, смартфон – бір адамға 2(екі) бірлік;
планшет – бір адамға 2 (екі) бірлік;
портативті тасымалданатын компьютерлер жəне олардың керек-жарақтары (ноутбук, 

нэтбук) – бір адамға 1 (бір) бірлік;
зергерлiк бұйымдар – бiр адамға 5 (бес) зат;
велосипед – бiр адамға 1 (бір) дана;
бала арбасы – бiр адамға 1 (бір) дана;
2) Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы жеке тұлғаның өту жəне (немесе) оның 

тауарларды өткізу жиілігі айына 1 (бip) реттен аспаса.
2. Кеден одағының кедендік аумағына кез келген тəсілмен əкелінетін жеке пайдалануға 

арналған көлік құралдары, егер олардың саны жылына 1 (бір) бірліктен асса кəсiпкерлiк қызмет 
мақсатына арналған деп қарастырылады.

3. Көрсеткiштер бұрын пайдалануда болған тауарларға (жеке пайдалануға арналған көлік 
құралдарын қоспағанда) қатысты қолданылмайды.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14734 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 13 қаңтар             №16         Астана қаласы

«Қосымша бюджеттік есептілік нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 

16 сәуірдегі №212 бұйрығының күші жойылды деп тану 
туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27-
бабы 1-тармағына жəне 50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Қосымша бюджеттік есептілік нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2012 жылғы 16 сəуірдегі № 212 бұйрығының (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7596 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» 
2012 жылғы 12 мамырдағы № 231-235 (27309) газетінде жарияланған) күші жойылды 
деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есебі мен аудит əдіснамасы 
департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап он күнтізбелік күн ішінде оның 

көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жария-
лау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде мерзімді баспа 
басылымдарында ресми жариялануын;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 31 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14752 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 19 қаңтар            №34             Астана қаласы

Кәсіби және аудиторлық ұйымдардың есептілік тізбесін, 
нысандары мен ұсыну кезеңдiлiгiн, сондай-ақ аудиторлық 

ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру жөніндегі ақпарат нысанын бекіту туралы

«Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 7-бабының 13) тармақшасына жəне 21-бабы 2-тармағының 8) тармақшасына жəне 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:
1) кəсіби аудиторлық жəне аудиторлық ұйымдардың тізбесі мен есептілікті ұсыну мерзімділігі 

осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;
2) кəсіби аудиторлық ұйымның қызметі туралы жартыжылдық есептің нысаны осы бұйрыққа 

2-қосымшаға сəйкес;
3) кəсіби аудиторлық ұйымның аудиторлардың біліктілігін арттыру курстарын өткізуі жəне 

сертификаттар беруі туралы жыл сайынғы есеп нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес;
4) міндетті аудитті жүргізетін аудиторлық ұйымдардың ең аз талаптарына сəйкестігі туралы 

тоқсан сайынғы есеп нысаны осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес;
5) аудиторлық ұйымдардың қызметтерінің негізгі көрсеткіштері бойынша тоқсан сайынғы 

есептің нысаны осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес;
6) кəсіби аудиторлық ұйым жүргізген сыртқы сапа бақылауы туралы тоқсан сайынғы есеп 

нысаны осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес;
7) аудиторлық ұйымның аудиторлық қызметке қойылатын біліктілік талаптарына сəйкестігі 

туралы есеп нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес;
8) аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі ақпарат 

нысаны осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес бекітілсін. 
2. Кəсіби аудиторлық ұйымдар жəне аудиторлық ұйымдар есептілікті электрондық форматта 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің веб-порталы арқылы ұсынады.
3. Мыналардың күші жойылды деп танылсын: 
1) «Кəсіби жəне аудиторлық ұйымдардың есептілік тізбесін, нысандары мен ұсыну 

кезеңдiлiгiн, сондай-ақ аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 
жөніндегі ақпарат нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 
жылғы 26 наурыздағы № 216 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10877 нөмірімен тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 19 ма-
мырда жарияланған) бұйрығы;

2) «Кəсіби жəне аудиторлық ұйымдардың есептілік тізбесін, нысандары мен ұсыну 
мерзімділігін, сондай-ақ аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 
жөніндегі ақпарат нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 
жылғы 26 наурыздағы № 216 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 4 тамыздағы № 428 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14198 нөмірімен тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 28 қазанда жарияланған) бұйрығы.

4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бухгалтерлік есебі мен аудиті əдіснамасы 
департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде оның 

көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жария-
лау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
баспа басылымдарына ресми жариялауға жолдауды қамтамасыз етсін.

5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі 
Статистика комитетінің төрағасы
__________________ Н.АЙДАПКЕЛОВ
2016 жылғы 28 қараша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 19 қаңтардағы №34 бұйрығына 1-қосымша 

Кəсіби аудиторлық жəне аудиторлық ұйымдардың есептілік 
тізбесі мен ұсыну кезеңділігі

Р/с
№

Есептің атауы Ұсыну мерзімі

1 2 3
Кəсіби аудиторлық ұйымдар

1 Кəсіби аудиторлық ұйымның қызметі туралы 
жартыжылдық есеп

есепті кезеңнен кейінгі айдың 
15-іне дейін

2 Кəсіби аудиторлық ұйымның аудиторлардың 
біліктілігін арттыру курстарын өткізуі жəне серти-
фикаттар беруі туралы жыл сайынғы есеп

есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 
наурызына дейін

3 Міндетті аудитті жүргізетін аудиторлық 
ұйымдардың ең аз талаптарға сəйкестігі туралы 
тоқсан сайынғы есеп

есепті кезеңнен кейінгі айдың 
15-іне дейін

4 Кəсіби аудиторлық ұйым жүргізген сыртқы сапа 
бақылауы туралы тоқсан сайынғы есеп

Аудиторлық ұйымдар
5 Аудиторлық ұйым қызметтерінің негізгі 

көрсеткіштері бойынша тоқсан сайынғы есеп 
есепті кезеңнен кейінгі айдың 
15-іне дейін

6 Аудиторлық ұйымның аудиторлық қызметке 
қойылатын біліктілік талаптарына сəйкестігі тура-
лы жыл сайынғы есеп

есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 
наурызына дейін

7 Аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі ақпарат 

азаматтық-құқықтық 
жауапкершілікті міндетті 
сақтандыру шартын жасасқан 
күннен бастап 15 жұмыс күні 
ішінде 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 қаңтардағы №34 
бұйрығына 2- қосымша 

 Нысан

Аудиторлық ұйымның кəсіби қызметі туралы жарты жылдық есеп

Жыл________
Жарты жыл_______
Кəсіби аудиторлық ұйымның БСН-і ___________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның атауы___________________
Заңды мекенжайы, телефон нөмірі  __________________

Ұйымның басшысы
Ұйым басшысының ЖСН
Ұйым басшысының
 Т.А.Ə. (бар болса)
Лауазымы
«Аудитор» біліктілік куəлігінің нөмірі
«Аудитор» біліктілік куəлігі берілген күн

Аудиторлар саны жөніндегі мəлімет
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Аудиторлық ұйымдар саны жөніндегі мəлімет
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Кəсіби аудиторлық ұйымның құрылымы
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Кестенің жалғасы

Байланыс 
телефоны

Аудитордың 
ЖСН-і

Т.А.Ə. (ау-
дитор бар 

болса)

Біліктілік 
куəлігінің 

нөмірі

Біліктілік 
куəлігі 

берілген 
күні

Аудит 
саласындағы 

жұмыс 
тəжірибесі

9 10 11 12 13 14

Кəсіби аудиторлық ұйым жетекшісі __________ ____________________________________
   Қолы (Т.А.Ə (бар болса))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 19 қаңтардағы №34 бұйрығына 3- қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға  арналған нысан

Кəсіби аудиторлық ұйымның аудиторлардың біліктілігін арттыру курстарын 
өткізуі жəне сертификаттар беруі туралы жыл сайынғы есеп 

Есепті кезең 20___ жылғы

Индекс: №1-А (Аудит) нысан
Кімге ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік ау-

дит комитеті 
Ұсынады: аудиторлардың біліктілігін арттыру курстарын өткізуі жəне сертификаттар беруі 

туралы кəсіби аудиторлық ұйымдар
Кезеңділігі: жылдық 
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 наурызына дейін
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ны Біліктілігін 

арттырудан 
өткен ауди-

торлар

Біліктілігін артты-
рудан өткен ау-

диторлар жұмыс 
істейтін аудиторлық 

ұйымдар
ЖСН Т.А.Ə. 

(бар 
бол-
са)

БСН Атауы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кəсіби аудиторлық ұйымның БСН-і _____________________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның атауы______________________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйым жетекшісі __________ ___________________________________
   Қолы (Т.А.Ə.(бар болса))

Кəсіби аудиторлық ұйымның аудиторлардың біліктілігін арттыру курстарын өткізуі 
жəне сертификаттар беруі туралы жыл сайынғы есеп нысанға қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Кəсіби аудиторлық ұйымның аудиторлардың біліктілігін арттыру курстарын өткізуі 
жəне сертификаттар беруі туралы жыл сайынғы есеп

1. «Кəсіби аудиторлық ұйымның аудиторлардың біліктілігін арттыру курстарын өткізуі жəне 
сертификаттар беруі туралы жыл сайынғы есеп нысаны» нысаны «Аудиторлық қызмет туралы» 
1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағының 2) 
тармақшасына сəйкес əзiрленген.

2. «Кəсіби аудиторлық ұйымның аудиторлардың біліктілігін арттыру курстарын өткізуі жəне 
сертификаттар беруі туралы жыл сайынғы есеп нысаны» нысаны аудиторлардың біліктілігін 
арттыру курстарын өткізетін кəсіби аудиторлық ұйымдармен есепті кезеңнен кейінгі жылдың 
1 наурызына дейін ұсынылады.

3. Нысан былайша толтырылады:
«№» 1-бағанда реттiк нөмiрi көрсетiледi. Одан кейiнгi ақпарат рет бойынша нөмiрлеудi 

үзбейді;
«Аудиторлардың біліктілігін арттыруын жүргізетін кезеңі» 2-бағанда аудиторлардың 

біліктілігін арттыруын жүргізетін кезеңі көрсетiледi;
«Аудиторлардың біліктілігін арттыру нысаны» 3-бағанда кəсіби аудиторлық ұйымның 

аудиторлардың біліктілігін арттыру нысаны көрсетiледi;
«Аудиторлардың біліктілігін арттыруын жүргізу орны» 4-бағанда аудиторлардың біліктілігін 

арттыруын жүргізу орны көрсетiледi: облыс, қала, көше, ұй нөмірі;
«Тақырып атауы» 5-бағанда аудиторлардың біліктілігін арттыруын жүргізген тақырып 

атауы көрсетiледi;
«Сағат саны» 6-бағанда аудиторлардың біліктілігін арттыруын жүргізу сағат саны 

көрсетiледi;
«Курсты өту жөнінде сертификат алған аудиторлардың саны» 7-бағанда курсты өту жөнінде 

сертификат алған аудиторлардың саны көрсетiледi;
«ЖСН» 8-бағанда біліктілігін арттырудан өткен аудитордың жеке сəйкестендiру нөмiрі 

көрсетiледi; 
«Т.А.Ə. (бар болса)» 9-бағанда біліктілігін арттырудан өткен аудитордың тегі, аты, əкесінің 

аты (бар болса) көрсетiледi;
«БСН» 10-бағанда біліктілігін арттырудан өткен аудиторлар жұмыс істейтін аудиторлық 

ұйымның - заңды тұлғаның бизнес сəйкестендіру нөмірі көрсетiледi;
«Атауы» 11-бағанда біліктілігін арттырудан өткен аудиторлар жұмыс істейтін аудиторлық 

ұйымның атауы көрсетiледi;

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 19 қаңтардағы №34 бұйрығына 4-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Міндетті аудитті өткізетін аудиторлық ұйымдардың ең аз талаптарға 
сəйкестігі туралы тоқсан сайынғы есеп

Есепті кезең 20___ жылғы
__________________тоқсан

Индекс: №2-А (Аудит) нысан
Кімге ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік ау-

дит комитеті 
Ұсынады: міндетті аудитті өткізетін аудиторлық ұйымдардың ең аз талаптарға сəйкестігі 

туралы кəсіби аудиторлық ұйымдар
Кезеңділігі: тоқсандық
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-іне дейін

ұйымдарының міндетті аудиті бойынша
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Аудиторлық 
ұйымның 

азаматтық-
құқықтық 

жауапкершілігін 
міндетті 

сақтандыру 
шартының 
нөмірі жəне 

берілген күні 

Сыртқы сапаны 
бақылаудың 

нəтижесі 
бойынша 

қорытындының 
нөмірі жəне 

берілген күні, 
бағаны көрсете 

отырып

Соңғы жылдар 
ішінде əкімшілік 
өндіріп алулар 

Өткізілген 
міндетті 

аудиттердің 
саны 

1 2 3 4 5 6 7 8

 кестенің жалғасы

ұлттық компаниялардың, 
ұлттық холдингтердің, ұлттық 

басқарушы холдингтердің 
міндетті аудиті бойынша (бар 

болса)

қаржылық ұйымдардың жəне «Қазақстан Даму 
Банкi» АҚ міндетті аудиті бойынша (бар болса)
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ы Соңғы 5 (бес) 
жылдың 3 (үш) 
жылы ішінде 

(кемінде 3 жыл) 
қаржылық аудит 

ұйымдары са-
ласында жұмыс 
тəжірибесі бар 

 «аудитор» деген 
бiлiктiлiк куəлiгi 

бар топтың 
басшысының 

Т.А.Ə. (бар болса) 

Бухгалтерлік есеп 
пен аудит саласын-
да Certifi ed Public 
Accountant (CPA), 
The Association of 
Chartered Certifi ed 

Accountants (ACCA), 
The Chartered Institute 

of Management 
Accountants 

(CIMA), The Institute 
of Chartered 

Accountants in 
England and Wales 

(ICAEW) толық 
біліктігінің біреуі 
бар не соңғы бес 
жылдың ішінде 

қаржы ұйымдары 
аудитінің саласын-
да (кемінде 2 жыл) 

тəжірибесі бар 
мамандардың Т.А.Ə. 

(бар болса)

Міндетті 
жүргізіл-
ген аудит 

саны

9 10 11 12 13 14 15

Ескертпе: 9, 10, 11, 12 бағандары – ұлттық компанияларда, ұлттық холдингтерде, ұлттық 
басқарушы холдингтерде міндетті аудит жүргізілген кезде ғана толтырады;

13, 14, 15 бағандар –қаржылық ұйымдар мен «Қазақстан Даму Банкi» АҚ міндетті аудит 
жүргізілген кезде толтырылады.

Кəсіби аудиторлық ұйымның БСН-і _____________________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның атауы______________________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның басшысы __________ ________________________________
   Қолы (Т.А.Ə. (бар болса))

Міндетті аудитті өткізетін аудиторлық ұйымдардың ең аз талаптарға 
сəйкестігі туралы тоқсан сайынғы есеп нысанға қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Міндетті аудитті өткізетін аудиторлық ұйымдардың ең 
аз талаптарға сəйкестігі туралы тоқсан сайынғы есеп

1. «Міндетті аудитті өткізетін аудиторлық ұйымдардың ең аз талаптарға сəйкестігі тура-
лы тоқсан сайынғы есеп» нысаны «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 13) тармақшасына сəйкес əзiрленген.

2. «Міндетті аудитті өткізетін аудиторлық ұйымдардың ең аз талаптарға сəйкестігі туралы 
тоқсан сайынғы есеп» нысаны кəсіби аудиторлық ұйымдармен тақсан сайынғы негізінде есепті 
кезеңнен кейінгі айдың 15-іне дейін ұсынылады.

3. Нысан былайша толтырылады:
«№» 1-бағанда реттiк нөмiрi көрсетiледi. Одан кейiнгi ақпарат рет бойынша нөмiрлеудi 

үзбейді;
«Аудиторлық ұйымның атауы» 2-бағанда міндетті аудитті өткізетін аудиторлық ұйымның 

атауы көрсетiледi;
«Аудиторлық ұйымның БСН-і» 3-бағанда міндетті аудитті өткізетін аудиторлық ұйымның 

бизнес-сəйкестендiру нөмiрi көрсетiледi; 
«Аудиторлық ұйым құрамындағы аудиторлар саны» 4-бағанда міндетті аудитті өткізетін 

аудиторлық ұйым құрамындағы аудиторлар саны көрсетiледi;
«Аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының 

нөмірі жəне берілген күні» 5-бағанда міндетті аудитті өткізетін аудиторлық ұйымның азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының нөмірі жəне берілген күні көрсетiледi;

«Сыртқы сапаны бақылаудың нəтижесі бойынша қорытындының нөмірі жəне берілген 
күні, бағаны көрсете отырып» 6-бағанда міндетті аудитті өткізетін аудиторлық ұйымдардың 
Сыртқы сапаны бақылаудың нəтижесі бойынша бағаны көрсете отырып қорытындының нөмірі 
жəне берілген күні көрсетiледi;

«Соңғы жылдар ішінде əкімшілік өндіріп алулар» 7-бағанда міндетті аудитті өткізетін 
аудиторлық ұйымдардың соңғы жылдар ішінде əкімшілік өндіріп алулар көрсетiледi;

«Өткізілген міндетті аудиттердің саны» 8-бағанда аудиторлық ұйымдармен өткізілген 
міндетті аудиттердің саны көрсетiледi;

«Аудиторлық ұйым басшысының аудиторлық қызметпен айналысу мерзімі (кемінде 5 жыл)» 
9-бағанда ұлттық компаниялардың, ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтердің 
міндетті аудитті өткізген жағдайда толтырылатын (бар болса) аудиторлық ұйым басшысының 
аудиторлық қызметпен айналысу мерзімі (кемінде 5 жыл) көрсетiледi;

«ХҚЕС-ке сəйкес аудит жүргізілген ұйымдардың саны (кемінде 10)» 10-бағанда ұлттық 
компаниялардың, ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтердің міндетті аудитті 
өткізген жағдайда толтырылатын (бар болса) ХҚЕС-ке сəйкес аудит жүргізілген ұйымдардың 
саны (кемінде 10) көрсетiледi;

«Кəсіби бухгалтер сертификаты бар мамандардың саны (кемінде 2)» 11-бағанда ұлттық 
компаниялардың, ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтердің міндетті аудитті 
өткізген жағдайда толтырылатын (бар болса) кəсіби бухгалтер сертификаты бар мамандардың 
саны (кемінде 2) көрсетiледi;

«Жүргізілген міндетті аудит саны» 12-бағанда ұлттық компаниялардың, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтердің міндетті аудитті өткізген жағдайда толтыры-
латын (бар болса) жүргізілген міндетті аудит саны көрсетiледi;

«Соңғы 5 (бес) жылдың 3 (үш) жылы ішінде (кемінде 3 жыл) қаржылық аудит ұйымдары 
саласында жұмыс тəжірибесі бар «аудитор» деген бiлiктiлiк куəлiгi бар топтың басшысы, 
Т.А.Ə. (бар болса)» 13-бағанда қаржылық ұйымдардың жəне «Қазақстан Даму Банкi» АҚ 
міндетті аудитті өткізген жағдайда толтырылатын (бар болса) соңғы 5 (бес) жылдың 3 (үш) 
жылы ішінде (кемінде 3 жыл) қаржылық аудит ұйымдары саласында жұмыс тəжірибесі 
бар «аудитор» деген бiлiктiлiк куəлiгi бар топтың басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болса) көрсетiледi;

«Бухгалтерлік есеп пен аудит саласында Certifi ed Public Accountant (CPA), The Association 
of Chartered Certifi ed Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) толық біліктігінің 
біреуі бар не соңғы 5 (бес) жылдың ішінде қаржы ұйымдары аудитінің саласында (кемінде 2 
жыл) тəжірибесі бар мамандардың Т.А.Ə. (бар болса)» 14-бағанда қаржылық ұйымдардың 
жəне «Қазақстан Даму Банкi» АҚ міндетті аудитті өткізген жағдайда толтырылатын (бар бол-
са) бухгалтерлік есеп пен аудит саласында Certifi ed Public Accountant (CPA), The Association 
of Chartered Certifi ed Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) толық біліктігінің 
біреуі бар не соңғы 5 (бес) жылдың ішінде қаржы ұйымдары аудитінің саласында (кемінде 2 
жыл) тəжірибесі бар мамандардың тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) көрсетiледi;

«Міндетті жүргізілген аудит саны» 15-бағанда қаржылық ұйымдардың жəне «Қазақстан Даму 
Банкi» АҚ міндетті аудитті өткізген жағдайда толтырылатын (бар болса) міндетті жүргізілген 
аудит саны көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 19 қаңтардағы №34 бұйрығына 5- қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Аудиторлық ұйымдардың қызметінің негізгі көрсеткіштері 
бойынша тоқсан сайынғы есеп* 

Есепті кезең 20___ жылғы
__________________тоқсан

Индекс: № 3-А (Аудит) нысан
Кімге ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік 

аудит ко митеті 
Ұсынады: аудиторлық ұйымдар өз қызметі туралы
Кезеңділігі: тоқсандық
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-іне дейін

Аудиторлық қызметті жүргізген жыл саны
1) 1 жылдан аз
2) 1-2 жыл
3) 3-4 жыл
4) 5 жəне одан көп жыл

X
X
X
X

Қаржылық есептілік аудитін жүргізуге қатысқан қызметкерлер саны (бірлік), оның 
ішінде:
1) «аудитор »біліктілік куəлігі бар (бірлік)
2) «аудитор »біліктілік куəлігінсіз (бірлік)
Қызметтен түскен табыс, барлығы (мың тенге)
Жүргізілген қаржылық есептілік аудитінен түскен табыс, барлығы (мың тенге)
Клиенттер саны (бірлік)
Берілген қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептердің барлығы, оның ішінде:
1) модификацияланбаған пікірмен
2) модификацияланған пікірмен, оның ішінде:
 а)ескертпемен
 б) теріс пікірмен
 в)пікір білдіруден бас тарта отырып
Барлығы, берілген өзге де қорытындылар, актілер оның ішінде:
1) арнайы мақсаттағы аудит бойынша
2) өзгелері ( халықаралық аудит стандарттары жəне өз қызметінің бағдары бойынша)

* Барлық жолақтар толтырылуға міндетті
Аудиторлық ұйымның БСН-і ___________________________________________________
Аудиторлық ұйымның атауы___________________________________________________ 
Аудиторлық ұйымның басшысы _________________________________________________
    Қолы (Т.А.Ə.(бар болса))

Аудиторлық ұйымдардың қызметтерінің негізгі көрсеткіштері 
бойынша тоқсан сайынғы есеп нысанға қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Аудиторлық ұйымдардың қызметінің негізгі 
көрсеткіштері бойынша тоқсан сайынғы есеп

1. «Аудиторлық ұйымдардың қызметінің негізгі көрсеткіштері бойынша тоқсан сайынғы есеп» 
нысаны «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 7-бабының 13) тармақшасына сəйкес əзiрленген.

2. «Аудиторлық ұйымдардың қызметінің негізгі көрсеткіштері бойынша тоқсан сайынғы 
есеп» нысаны аудиторлық ұйымдармен өз қызметінің негізгі көрсеткіштері бойынша тақсан 
сайынғы негізінде есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-іне дейін ұсынылады.

3. Нысан былайша толтырылады:
«Аудиторлық қызметті жүргізген жыл саны» 1-жолда аудиторлық қызметті жүргізген жыл 

саны көрсетіледі;
«Қаржылық есептілік аудитін жүргізуге қатысқан қызметкерлер саны (бірлік)» 2-жолда «ауди-

тор »біліктілік куəлігі бар (бірлік) немесе «аудитор» біліктілік куəлігінсіз (бірлік) көрсете отырып 
қаржылық есептілік аудитін жүргізуге қатысқан қызметкерлер саны көрсетіледі;

«Қызметтен түскен табыс, барлығы (мың тенге)» 3-жолда Қызметтен түскен табыс, барлығы 
(мың тенге) көрсетіледі;

«Жүргізілген қаржылық есептілік аудитінен түскен табыс, барлығы (мың тенге)» 4- жол-
да жүргізілген қаржылық есептілік аудитінен түскен табыс, барлығы (мың тенге) көрсетіледі;

«Клиенттер саны (бірлік)» 5-жолда клиенттер саны көрсетіледі;
«Берілген қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептердің барлығы» 6-жолда 

модификацияланбаған пікірмен немесе модификацияланған пікірмен берілген қаржылық 
есептілік бойынша аудиторлық есептердің барлығы көрсетіледі;

«Барлығы, берілген өзге де қорытындылар, актілер» 7-жолда арнайы мақсаттағы аудит 
жəне өзгелері бойынша берілген өзге де қорытындылар, актілер саны көрсетіледі (халықаралық 
аудит стандарттары жəне өз қызметінің бағдары бойынша).

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 19 қаңтардағы №34 бұйрығына 6- қосымша 

 Нысан

Жүргізілген кəсіби аудиторлық ұйымның сыртқы сапасына бақылау туралы 
тоқсан сайынғы есеп

Жыл ___________________________________
Тоқсан _________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның БСН-і ___________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның атауы  __________________________________

р/с
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Нөмірі Күні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кəсіби аудиторлық ұйымның басшысы __________ ________________________________
    Қолы (Т.А.Ə. (бар болса))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 19 қаңтардағы №34 бұйрығына 7-қосымша

 Нысан

Аудиторлық ұйымның аудиторлық қызметке қойылатын біліктілік талаптарына 
сəйкестігі туралы жыл сайынғы есеп

Жыл______________________________________________
Аудиторлық ұйымның БСН-і __________________________
Аудиторлық ұйымның атауы  _________________________

Лицензии туралы 
ақпарат

Заңды мекен-
жайы, теле-

фоны

Іс жүзіндегі ме-
кенжайы, теле-

фоны

Заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы 
куəлік немесе анықтама 

сери-
ясы

нөмірі берілген 
күні

өңір толық ме-
кенжайы, 
телефо-

ны

өңір толық ме-
кенжайы, 
телефо-

ны

се-
рия- 
сы

нөмірі берілген 
күні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ұйымның басшысы
Ұйым басшысының ЖСН-і
Ұйым басшысының Т.А.Ə. (болған жағдайда) 
«Аудитор» біліктік куəлігінің берілген нөмірі 
«Аудитор» біліктік куəлігінің берілген күні

Аудиторлық қызмет туралы заңнаманы бұзушылықтарға байланысты əкімшілік 
жазалардың болуы

р/с 
№

əкімшілік жаза қолдану туралы қаулы 
күні

ƏҚБК бойын-
ша бап

əкімшілік жаза 
қолданған орган 

1 2 3 4

Аудиторларға (немесе) жəне шетелдік аудиторлық ұйымдарға тиесілі аудиторлық ұйымның 
жарғылық капиталындағы үлес

р/с
№ 

Қатысушы болып табылатын аудиторлар немесе 
шетелдік аудиторлық ұйымдар

Жарғылық капиталдағы 
үлес мөлшері (пайызда)

атауы орналасқан жері
1 2 3 4

Есепті кезеңде құрылтайшы құжаттарда өзгерістердің болуы (бар болса толтырылады)
Құрылтайшылардың құрамындағы 

өзгерістер
Қызмет түрлерін өзгерту

өзгеріс енгізу күні енгізілген 
өзгерістер

өзгеріс енгізу күні енгізілген 
өзгерістер

1 2 3 4

Аудиторлық ұйымның сандық құрамы
Қызметкерлердің жалпы саны Оның ішінде, штатта тұрмайтындар

алдындағы кезеңде есепті кезеңде алдындағы кезеңде есепті кезеңде
1 2 3 4

Ұйымда жұмыс істейтін аудиторлар жəне ұйымда жұмыс істейтін аудиторлардың 
біліктілігін арттыру туралы мəліметтер 

р\с
№

Аудитордың 
Т.А.Ə. (бар 

болса)

Ауди-
тор-
дың 

ЖСН-і

«Аудитор» 
біліктілік 
куəлігінің 

берілуі
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жұмыс 
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Кəсіби аудиторлық ұйымдағы мүшелік
р\с № Атауы БСН Кіру (қайта кіру) күні Шығу күні

1 2 3 4 5

Аудиторлық ұйымның филиалдары туралы деректер
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Аудиторлық ұйымның басшысы ________ _________________________
    Қолы (Т.А.Ə. (бар болса))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 19 қаңтардағы №34 бұйрығына 8- қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру жөніндегі ақпарат

Есепті кезең 20___ жылғы
«___»__________________

Индекс: № 4-А (Аудит) нысан
Кімге ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік ау-

дит комитеті 
Ұсынады: аудиторлық ұйымдар 
Кезеңділігі: азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шартын жасасқан 

күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Ұсыну мерзімі: азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шартын жасасқан 

күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде

Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру туралы деректер
№
р/с

Сақтандыру 
ұйымы
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(мың теңге)

*Азаматтық-құқықтық жауапкершілік шартының көшірмесін бекіту

Аудиторлық ұйымның БСН-і ____________________________________________________
Аудиторлық ұйымның атауы__________________________ _________________________
Аудиторлық ұйымның басшысы ________ ________________________________________
   Қолы (Т.А.Ə. (бар болса))

Аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру жөніндегі ақпарат нысанға қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
сақтандыру жөніндегі ақпарат

1. «Аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі 
ақпарат» нысаны «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 21-бабының 2-тармағының 8) тармақшасына сəйкес əзiрленген.

2. «Аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі 
ақпарат» нысаны аудиторлық ұйымдармен азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті 
сақтандыру шартын жасасқан күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде ұсынылады.

3. Нысан былайша толтырылады:
«№» 1-бағанда реттiк нөмiрi көрсетiледi. Одан кейiнгi ақпарат рет бойынша нөмiрлеудi 

үзбейді;
«Атауы» 2-бағанда сақтандыру ұйымының атауы көрсетiледi;
«Орналасқан жері» 3-бағанда сақтандыру ұйымының орналасқан жері көрсетiледi: об-

лыс, қала, көше, ұй нөмірі;
«Шарт № *» 4-бағанда азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің шарт нөмірі көрсетiледi;
«Жасасу күні» 5-бағанда азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің шарт жасасу күні көрсетiледi;
«Нөмір» 6-бағанда сақтандыру полисінің нөмірі көрсетiледi;
«Берілген күні» 7-бағанда сақтандыру полисінің берілген күні көрсетiледi;
«Сақтандыру сомасының мөлшері» 8-бағанда сақтандыру полисінің сақтандыру сомасының 

мөлшері көрсетiледi;
«Сақтандыру сыйлығының мөлшері» 9-бағанда сақтандыру полисінің сақтандыру 

сыйлығының мөлшері көрсетiледi;
«Іс жүзінде төленген сақтандыру сыйлығының мөлшері» 10-бағанда сақтандыру полисінің 

іс жүзінде төленген сақтандыру сыйлығының мөлшері көрсетiледi.

 
 

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 23 қаңтар              №38            Астана қаласы

«Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығына өзгеріс 
енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14623 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетiлген бұйрықпен бекiтiлген Бюджеттiк мониторинг жүргiзу нұсқаулығында: 
24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Бюджет шығыстары атқарылуының бюджеттік мониторингін республикалық жəне 

тиісті жергілікті бюджеттердің атқарылуы жөніндегі бюджеттік есептілік жəне бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілері беретін ақпарат негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық жəне 
жергілікті уəкілетті органдар жүзеге асырады.

Есептi кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының игерілмеуі төлемдер бойынша 
қаржыландыру жоспарының жəне төленген міндеттемелердің, бюджет қаражатының 
үнемделуінің, Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган 
резервтерінің жəне шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың бөлінбеген қалдықтары 
арасындағы айырма ретінде айқындалады.

Бюджет қаражатының үнемделуіне:
мемлекеттік сатып алу нəтижелері бойынша қаражатты үнемдеу;
 еңбекақы төлеу қоры (бұдан əрі – ЕТҚ) бойынша үнемдеу (бос лауазымдардың болуы, 

ақысыз демалыстар беру жəне еңбекке уақытша жарамсыздық парақтары бойынша, əлеуметтік 
салық, əлеуметтік аударымдар бойынша төлемдер, банк қызметтеріне ақы төлеу, демалысқа 
шығу кестесінің өзгеруі есебінен ағымдағы шығындар бойынша үнемдеу);

 бюджет қаражатын өзге де үнемдеу: бағамдық айырма, бағаның жəне табиғи тұтыну 
көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, іссапар 
шығыстары бойынша үнемдеу, жоспарланғанға қарағанда бюджет қаражатын алушылардың 
іс жүзіндегі көлемінің азаюы, кредиттер, қарыздар бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесінің 
өзгеруі, іс-шараларға шығу жəне өткізу мерзімінің көшірілуіне байланысты ағымдағы шығындар 
бойынша іс-шаралар жоспарының өзгеруі, өкілдік шығындар мен шетелдік іссапарларды қоса 
алғанда, бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінбеген қалдық.

Есепті жыл қорытындылары бойынша бюджет қаражатының игерілмеуіне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша өткен 
қаржы жылында бөлінген, Бюджет кодексінің 44-бабына сəйкес ағымдағы қаржы жылы толық 
пайдалануға рұқсат етілген нысаналы даму трансферттерінің игерілмеу сомасы қосылады.

Төмен тұрған бюджеттер жергілікті атқарушы органдарының жоғары тұрған бюджеттен 
бөлінген нысаналы трансферттерді жəне бюджеттік кредиттерді игермеу сомасы жоғары 
тұрған бюджет үшін бюджет қаражатын игермеуге жатпайды.

Жүргізілген бюджеттік мониторинг негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық жəне 
жергілікті уəкілетті органдар ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күні 
ішінде осы Нұсқаулыққа 7-қосымшаға сəйкес барлау жəне қарсы барлау қызметін жүзеге асы-
ратын, сондай-ақ қорғалатын тұлғалардың жəне объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
бюджеттік бағдарламалар əкімшілерін қоспағанда, бюджеттік бағдарламалар əкімшілеріне 
бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бөлінісінде қабылданбаған міндеттемелер 
мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының уақтылы орындалмағаны туралы еске 
салатын ақпаратты жібереді.

Барлау жəне қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын, сондай-ақ қорғалатын тұлғалардың 
жəне объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бюджеттік бағдарламалар əкімшілеріне ай 
сайын есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күні ішінде Бюджет кодексінің 83-ба-
бына сəйкес қабылданған бірақ төленбеген міндеттемелер туралы ақпаратты ұсыну туралы 
еске салу жіберіледі.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін 
жəне оның ресми жариялауын;

2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б. СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің төрағасы
_____________ Н.АЙДАПКЕЛОВ
2017 жылғы 31 қаңтар 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 24 ақ-
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14831 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 23 қаңтар           №39       Астана қаласы 

Павлодар, Карағанды, Алматы, Оңтүстік Қазақстан, 
Қостанай және Жамбыл облыстары жергілікті атқарушы 

органдарының мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруының 
шарттарын, көлемін және нысаналы мақсатын 

айқындау туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 212-бабы-
на жəне «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органының ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздар шығару ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 қазандағы № 1520 қаулысының 
8-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Павлодар, Карағанды, Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Қостанай жəне Жамбыл 
облыстарының жергілікті атқарушы органдарының ішкі нарықта айналысқа жіберуі үшін 
мемлекеттік бағалы қағаздар шығарудың мынадай шарттары, көлемі жəне нысаналы мақсаты 
айқындалсын:

1) шарттар:
мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару жылы – 2017 жыл;
бағалы қағаздардың түрі – мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру 

шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа жіберуге 
арналған, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары 
шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар;

2) көлемдері:
Павлодар облысы – 1 715 028 000 (бір миллиард жеті жүз он бес миллион жиырма сегіз 

мың) теңгеден артық емес;
Карағанды облысы – 1 526 620 000 (бір миллиард бес жүз жиырма алты миллион алты 

жүз жиырма мың) теңгеден артық емес;
Алматы облысы – 1 995 267 000 (бір миллиард тоғыз жүз тоқсан бес миллион екі жүз ал-

пыс жеті мың) теңгеден артық емес;
Оңтүстік Қазақстан облысы – 2 773 345 000 (екі миллиард жеті жүз жетпіс үш миллион үш 

жүз қырық бес мың) теңгеден артық емес;
Қостанай облысы – 1 286 058 000 (бір миллиард екі жүз сексен алты миллион елу сегіз 

мың) теңгеден артық емес;
Жамбыл облысы – 1 371 028 000 (бір миллиард үш жүз жетпіс бір миллион жиырма сегіз 

мың) теңгеден артық емес;
3) нысаналы мақсаты - мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде 

тұрғын үй құрылысын қаржыландыру.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қарыз алу департаменті 

(Р.Т. Мейрханов) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін 

жəне оның ресми жариялауға жіберілуін;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 

орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б. СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 1 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14755 бо-
лып енгізілді.

(Соңы. Басы 31-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 қаңтар         №51               Астана қаласы 

Маңғыстау, Ақмола облыстары және Астана мен Алматы 
қалалары жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік 

бағалы қағаздар шығаруының шарттарын, көлемін және 
нысаналы мақсатын айқындау туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 212-бабы-
на жəне «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органының ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздар шығару ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 қазандағы № 1520 қаулысының 
8-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Маңғыстау, Ақмола облыстарының жəне Алматы мен Астана қалаларының жергілікті 
атқарушы органдарының ішкі нарықта айналысқа жіберуі үшін мемлекеттік бағалы қағаздар 
шығарудың мынадай шарттары, көлемі жəне нысаналы мақсаты айқындалсын:

1) шарттар:
мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару жылы – 2017 жыл;
бағалы қағаздардың түрі – мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру 

шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа жіберуге 
арналған, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары 
шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар;

2) көлемдері:
Маңғыстау облысы – 1 336 788 000 (бір миллиард үш жүз отыз алты миллион жеті жүз 

сексен сегіз мың) теңгеден артық емес;
Ақмола облысы – 510 633 000 (бес жүз он миллион алты жүз отыз үш мың) теңгеден 

артық емес;
Астана қаласы – 6 922 232 000 (алты миллиард тоғыз жүз жиырма екі миллион екі жүз 

отыз екі мың) теңгеден артық емес;
Алматы қаласы – 4 219 856 000 (төрт миллиард екі жүз он тоғыз миллион сегіз жүз елу 

алты мың) теңгеден артық емес;
3) нысаналы мақсаты - мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде 

тұрғын үй құрылысын қаржыландыру.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қарыз алу департаменті 

(Р.Т. Мейрханов) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін 

жəне оның ресми жариялауға жіберілуін;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 

орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 1 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14754 бо-
лып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 қаңтар          №61            Астана қаласы

Атырау облысы жергілікті атқарушы органының 
мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруының шарттарын, 

көлемін және нысаналы мақсатын айқындау туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 212-бабы-
на жəне «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органының ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздар шығару ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 қазандағы № 1520 қаулысының 
8-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Атырау облысының жергілікті атқарушы органының ішкі нарықта айналысқа жіберуі 
үшін мемлекеттік бағалы қағаздар шығарудың мынадай шарттары, көлемі жəне нысаналы 
мақсаты айқындалсын:

1) шарттар:
мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару жылы – 2017 жыл;
бағалы қағаздардың түрі – мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру 

шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа жіберуге 
арналған, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары 
шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар;

2) көлемі – 808 051 000 (сегіз жүз сегіз миллион елу бір мың) теңгеден артық емес;
3) нысаналы мақсаты - мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде 

тұрғын үй құрылысын қаржыландыру.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қарыз алу департаменті 

(Р.Т. Мейрханов) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін 

жəне оның ресми жариялауға жіберілуін;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 

орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 24 ақ-
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14836 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 1 ақпан          №72          Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізілетін 
шетелдік тауарларды тасымалдау кезінде кедендік 

транзиттің ерекшеліктерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 26 

наурыздағы № 206 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізілетін шетелдік тауарларды тасымал-

дау кезінде кедендік транзиттің ерекшеліктерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 206 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10817 болып тіркелген 2015 жылғы 8 шілдеде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізілетін шетелдік тауарлардың кедендік 

транзитінің ерекшеліктерін бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізілетін шетелдік 

тауарлардың кедендік транзитінің ерекшеліктері бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізілетін 

шетелдік тауарлардың кедендік транзитінің ерекшеліктерінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізілетін шетелдік тауарлардың кедендік 

транзитінің ерекшеліктері»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізілетін шетелдік тауарларды кедендік 

транзитінің ерекшеліктері (бұдан əрі – Кедендік транзиттің ерекшеліктері) 2010 жылғы 30 маусымдағы 
«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің (бұдан əрі 
– Кодекс) 319-бабының 3-тармағына сəйкес əзірленді жəне Кодекстің 319-бабының 2-тармағының 2
) жəне 4) тармақшаларына сəйкес Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізілетін шетелдік 
тауарлардың кедендік транзитінің ерекшеліктерін айқындайды.»; 

2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Кедендік транзиттің ерекшеліктерінде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) жөнелтуші кеден органы – тауарларды кедендік транзит кедендік рəсімімен 

орналастыруға байланысты кедендік операцияларды жасайтын мемлекеттік кірістер орга-
ны жəне (немесе) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өзге кеден органы;

2) межелі кеден органы – қызмет өңірінде жөнелтуші кеден органы белгілеген тауарларды 
жеткізу орны бар не кедендік транзит кедендік рəсімін аяқтайтын мемлекеттік кірістер органы 
жəне (немесе) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өзге де кеден органы;

3) мемлекеттік кірістер органы – өз құзыреті шегінде салықтардың, кедендік төлемдер 
мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз етуді, Қазақстан 
Республикасындағы кеден ісін іске асыруды, Қазақстан Республикасының заңдарымен осы 
органның қарауына жатқызылған қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, 
жолын кесу, ашу жəне тергеп-тексеру жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайтын мемлекеттік орган;

4) тасымалдаушы – тауарларды жəне (немесе) жолаушыларды Еуразиялық экономикалық 
одақтың кедендік шекарасы арқылы тасымалдауды жəне (немесе) Еуразиялық экономикалық 
одақтың кедендік аумағы шегінде кедендік бақылаудағы тауарларды тасымалдауды жүзеге 
асыратын немесе көлік құралдарын пайдаланғаны үшін жауапты болып табылатын тұлға;

5) тауар партиясы - бір немесе бірнеше көліктік (тасымалдау) құжаттары бойынша бір 
жөнелтушіден бір алушының мекенжайына тасымалданатын тауарлар;

6) уəкілетті экономикалық оператор (бұдан əрі - УЭО) – Кодекстің 65-бабымен 
қарастырылған арнайы оңайлатуларды пайдаланатын Кодекстің 62-бабында көрсетілген 
жағдайларға жауап беретін заңды тұлға.»;

мынадай мазмұндағы 10, 11, 12 жəне 13- тармақтармен толықтырылсын:
«10. Шетелдік тауарлар Қазақстан Республикасының аумағына келу орнынан Қазақстан 

Республикасының аумағында орналасқан жеткізу орындарына кедендік транзит кедендік 
рəсіміне сəйкес тасымалданған жағдайда, бір жүк жөнелтушіден бір жүк алушының атына 
бірнеше көліктік (тасымалдау) құжаттары бойынша тасымалданатын болса, жөнелтуші кеден 
органы кедендік транзит кедендік рəсімінің декларантынан барлық тауар партияларына бір 
транзиттік декларацияны қабылдайды.

11. Шетелдік тауарлар Қазақстан Республикасының аумағына келу орнынан Қазақстан 
Республикасының аумағында орналасқан жеткізу орындарына кедендік транзит кедендік 
рəсіміне сəйкес тасымалданған жағдайда, жөнелтуші кеден органы кедендік транзит кедендік 
рəсімімен орналастырған кезде, халықаралық тасымалдау көлік құралдарымен тасымалда-
натын шетелдік тауарларға қатысты тек мынадай:

1) тəуекелдерді басқару жүйесінің ұсынымы болған (бұдан əрі - ТБЖ);
2) халықаралық тасымалдау көлік құралында тасымалданатын тауарға санкциясыз кірудің 

белгілері болған;
3) мемлекеттік кірістер органында осы тауарлар Қазақстан Республикасының кеден 

заңнамасын бұза отырып тасымалдануда екені туралы жедел ақпарат болған жағдайларда 
ғана кедендік тексеріп қарауды жүргізуге жол беріледі.

12. Шетелдік тауарларды бір елді мекеннің əкімшілік-аумақтық шекарасының шегінде 
орналасқан мемлекеттік кірістер органынан уақытша сақтау орнына дейін тасымалдаған жағдайда, 
мұндай тауарларды тасымалдау кедендік транзит кедендік рəсіміне орналастырусыз жүзеге 
асырылады, егер тəуекелдерді басқару жүйесі негізінде айқындауда осындайды қолдану керек.

13. Шетелдік тауарларды кедендік транзит кедендік рəсіміне сəйкес Қазақстан 
Республикасының аумағына келу орындарынан Қазақстан Республикасының аумағында 
орналасқан жеткізу орындарына немесе шетелдік тауарларды өткізу бір ішкі мемлекеттік кірістер 
органынан басқа мемлекеттік кірістер органына ТБЖ ұсынымы негізінде кедендік алып жүру 
туралы шешім қабылданған жағдайда байланыс арналары бойынша дабыл беру арқылы көлік 
құралының орналасқан жерін айқындуға мүмкіндік беретін спутниктік навигация жүйесі техникалық 
жабдығын көлік құралына орнату жолымен кедендік алып жүруді жүзеге асыруға жол беріледі.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. 
Теңгебаев) заңнамамен белгіленген тəртіпте:

1) Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне 

орыс тілдеріндегі баспа жəне электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне қосу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорынға жолдауды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б. СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14872 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 1 ақпан          №73           Астана қаласы

«Жеке тұлғамен есеп айырысу туралы анықтама мен 
жұмыскердің салық шегерімдерін қолдану туралы өтініш 

нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2016 жылғы 10 тамыздағы №439 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу жəне кедендік 
əкімшілендіру мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 1-бабы 23-тармағының 8) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Жеке тұлғамен есеп айырысу туралы анықтама мен жұмыскердің салық шегерімдерін 
қолдану туралы өтініш нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 10 тамыздағы № 439 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14220 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 28 
қыркүйекте жарияланған) мынадай өзгерту енгізілсін:

көрсетілген бұйрықтың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы бұйрық 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 

жариялауға жатады.»;
жеке тұлғамен есеп айырысу туралы анықтама осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес ре-

дакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. 

Теңгебаев) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін 

жəне ресми жариялануын;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 

орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министр Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы1 ақпандағы №73 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 10 тамыздағы № 439 бұйрығына 1-қосымша

Нысан

Жеке тұлғамен есеп айырысу туралы 
АНЫҚТАМА

Салықтық кезең:______________________________________________________________
Жеке тұлғаның ЖСН-і:_________________________________________________________
Жеке тұлғаның Т.А.Ə (болған кезе).:_______________________________________________
Салық агентінің (жұмыс берушінің) ЖСН(БСН)____________________________________
Салық агентінің (жұмыс берушінің) атауы________________________________________
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қаңтар              
ақпан      
наурыз              
сəуір              
мамыр              
маусым              
шілде              
тамыз              
қыркүйек              
қазан              
қараша              
желтоқсан              
БАРЛЫҒЫ:            

Басшы _________________________________________________________ _____________
   (Т.А.Ə.) (болған кезе) (мөрдің орны) (қолы)
Анықтама беруге жауапты лауазымды тұлға_______________________________________
     (Т.А.Ə.) (болған кезе) (қолы)
Анықтаманың берілген күні 20_____ жылғы «_____» ________________ 

Ескерту:
 * - салық салудан босатылатын табыстар (табыстарды түзету) Салық кодексінің 

156-бабының 1-тармағында қарастырылған, табысты түзетуді көшіру Салық кодексінің 
156-1-бабына сəйкес жүргізіледі.

** салық шегерімдері Салық кодексінің 156-2, 156-3, 156-4, 156-6, 156-7, 156-8, 156-9, 156-
10, 156-11-баптарында қарастырылған, стандартты салық шегерімін көшіру Салық кодексінің 
156-5-бабына сəйкес жүргізіледі, басқа да салық шегерімдерін көшіру Салық кодексінің 
156-12-бабына сəйкес жүргізіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 24 ақ-
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14843 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 2 ақпан           №75        Астана қаласы 

«Салық төлеушінің (салық агентінің), төлеушінің билік 
етуі шектелген мүлкін және (немесе) мемлекеттік кірістер 

органдары ұстаған тауарларды өткізу саласындағы 
уәкілетті заңды тұлғаны айқындау туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 
25 желтоқсандағы №585 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінің (Салық кодексі) 12-бабы 
1-тармағының 41-1) тармақшасына жəне «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы Кодексінің 4-бабы 1-тармағының 
50-1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Салық төлеушінің (салық агентінің), төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін жəне 
(немесе) мемлекеттік кірістер органдары ұстаған тауарларды өткізу саласындағы уəкілетті 
заңды тұлғаны айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 25 
желтоқсандағы № 585 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10152 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 26 ақпанында 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Салық төлеушінің жəне (немесе) үшінші тұлғаның кепілге салынған мүлкін, сонымен 

қатар салық төлеушінің (салық агентінің), төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін жəне (неме-
се) мемлекеттік кірістер органдары ұстаған тауарларды өткізу саласындағы уəкілетті заңды 
тұлғаны айқындау туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Оңалту жəне активтерді басқару компаниясы» акционерлік қоғамы салық берешегі 

есебіне салық төлеушінің (салық агентінің), кеден төлемдері мен салықтар жəне (немесе) бойын-
ша берешек есебіне салық төлеушінің жəне (немесе) үшінші тұлғаның кепілге салынған мүлкін, 
сонымен қатар төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін жəне (немесе) мемлекеттік кірістер ор-
гандары ұстаған тауарларды өткізу саласындағы уəкілетті заңды тұлға етіп айқындалсын.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті 
(А.М.Теңгебаев):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмесін баспа жəне электрондық түрде қазақ 
жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14871 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 6 ақпан             №80               Астана қаласы

Акциздiк және есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке 
алу, сақтау, беру және импорттаушылардың Қазақстан 
Республикасына алкоголь өнiмдерiн импорттау кезiнде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану 

туралы мiндеттемесiн, есебiн ұсыну қағидаларын, 
сондай-ақ осындай мiндеттеменi есепке алу және 

қамтамасыз ету мөлшерiн бекіту туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 653-бабы 6-тармағының 2) тармақшасына сəйкес 
бұйырамын:

1. Мыналар:
1) Акциздiк жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 

импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнiмдерiн импорттау кезiнде есепке 
алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы мiндеттемесiн, есебiн ұсыну қағидалары 
осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;

2) Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін есепке алу 
қағидалары осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес;

3) Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін қамтамасыз ету 
мөлшері осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. «Акциздік жəне есепке алу-бақылау таңбаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Кеден одағы елдерінен Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін им-
порттау кезінде есепке алу-бақылау таңбаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемені, 
есепті табыс ету, сондай-ақ осындай міндеттемені есепке алу қағидаларын жəне қамтамасыз 
ету мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 29 
желтоқсандағы № 591 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10108 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 5 
ақпанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті заңнамада 
белгіленген тəртіппен мыналарды: 

1) Осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде оның 

көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жария-
лау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

Қазақстан Республикасы 
 Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 6 ақпандағы № 80 бұйрығына 1-қосымша

Акциздiк жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнiмдерiн импорттау 

кезiнде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы 
мiндеттемесiн, есебiн ұсыну қағидалары 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 

импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-
бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін ұсыну қағидалары 
(бұдан əрі - Қағидалар) темекі өнімдеріне акциздік маркаларды, алкоголь өнімдеріне (шарап 
материалдарын, сыра жəне сыра сусындарын қоспағанда) есепке алу-бақылау маркаларын 
алу, есепке алу, сақтау, беру жəне импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алко-
голь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы 
міндеттемесін, есебін ұсыну тəртібін реттейді.

2. Мыналар: 
алкоголь өнімін өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер жəне заңды 

тұлғалар;
Қазақстан Республикасының аумағына алкоголь өнімін импорттайтын Қазақстан 

Республикасының заңды тұлғалары - резиденттері;
борышкердің мүлкін (активтерін) өткізген кезде банкроттық жəне оңалтушы басқарушылар 

есепке алу-бақылау маркаларын (бұдан əрі - ЕБМ) алушылар болып табылады.
Мыналар:
Қазақстан Республикасында темекі өнімдерін өндіру жəне (немесе) импорттау жөніндегі 

қызметті жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар; 
борышкердің мүлкін (активтерін) өткізген кезде банкроттық жəне оңалтушы басқарушылар 

акциздік маркаларды алушылар болып табылады.
3. ЕБМ жəне акциздік маркаларды облыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша 

мемлекеттік кірістер департаменттері (бұдан əрі - Департамент) береді.
4. ЕБМ жəне акциздік маркаларды жасап шығаруды, оларды Департаментке жеткізуді жəне 

беруді Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексіне сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 

комитетімен (бұдан əрі - Комитет) жасасқан шарттарға (келісімшарттарға) сəйкес ұйым (бұдан 
əрі - жеткізуші) жүзеге асырады.

5. Қазақстан Республикасына алкоголь өнімінің импортын жүзеге асыратын тұлға (бұдан əрі - им-
порттаушы) ЕБМ алғанға дейін мемлекеттік кірістер органына Қазақстан Республикасына алкоголь 
өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін 
(бұдан əрі - Міндеттеме), осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынады. 

6. Міндеттеме:
ЕБМ, олардың мақсаттарына сəйкес пайдалануды;
Қазақстан Республиканың аумағынан тыс жерлерде алкоголь өніміне жапсыруы үшін 

импорттаушының ЕБМ əкетуін;
ЕБМ таңбаланған алкоголь өнімдерін əкелу;
импортталған алкоголь өнімдері бойынша жанама салықтарды төлеуді;
Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау марка-

ларды нысаналы пайдалану туралы импорттаушылардың есебін ұсынуды;
бүлінген жəне (немесе) пайдаланылмаған ЕБТ-ны берген Департаментке қайтаруды 

қамтиды. 
2-тарау. Темекі өнімдеріне акциздік маркаларды, алкоголь өніміне (шарап матери-

алдары, сыра мен сыра сусынын қоспағанда) есепке алу-бақылау маркаларын алу, 
есепке алу, сақтау, беру жəне импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алко-
голь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану 

туралы міндеттемесін, есебін ұсыну тəртібі
 7. ЕБМ жəне акциз маркаларын алушылар Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

Мемлекеттік кірістер комитетінің www.kgd.gov.kz сайтында орналасқан ақпараттық жүйе (бұдан 

əрі – ақпараттық жүйе ) арқылы салық салу объектілері жəне (немесе) салық салуға байланы-
сты объектілері орналасқан жері жəне (немесе) тіркеу орны бойынша Департаментке жаңа 
күнтізбелік жыл басталғанға дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей осы Қағидаларға 2 
жəне 3-қосымшаларға (бұдан əрі – 2 жəне 3-Қосымшалар) сəйкес нысан бойынша Қазақстан 
Республикасының аумағында өндірілетін немесе импортталатын алкоголь өнімдеріне есеп-
ке алу-бақылау маркаларын немесе темекі бұйымдарына акциздік маркаларды дайындауға 
өтінім (бұдан əрі - өтінім) ұсынады.

8. Департамент ақпараттық жүйе арқылы күнтізбелік 3 (үш) күннен аспайтын мерзімде 
алдағы жылға алушылар ұсынған өтінімдерді келіседі.

Осы Қағидалардың 15-тармағында көрсетілген сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) 
көшірмесі табыс етілмеген жағдайда Департамент алдағы жылға өтінімді келісуден бас тартады.

9. Комитет жаңа күнтізбелік жыл басталғанға дейін күнтізбелік 25 (жиырма бес) 
күннен кешіктірмей жеткізушіге Департаменттермен келісілген осы Қағидаларға 4 жəне 
5-қосымшаларға (бұдан əрі – 4 жəне 5-Қосымшалар) сəйкес нысан бойынша алдағы жылға 
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін немесе импортталатын алкоголь өнімдеріне 
есепке-алу бақылау маркаларын немесе темекі бұйымдарына акциздік маркаларға жиынтық 
өтінімдерді қағаз тасымалдағышында береді. 

10. Жаңадан құрылған немесе алкоголь өнімін немесе темекі өнімдерін өндіру жəне (неме-
се) олардың айналымы жөніндегі қызметті бастаған алушылар ақпараттық жүйе арқылы салық 
салу объектілері жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілері орналасқан жері жəне 
(немесе) тіркеу орны бойынша Департаментке 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес нысан бойын-
ша ЕБМ немесе акциздік маркаларды алу жүзеге асырылатын айдың 1-не дейін күнтізбелік 
25 (жиырма бес) күннен кешіктірмейтін мерзімде əр ай бойынша бөліп өтінімдерді ұсынады.

Алушылар бұрын ұсынылған өтінімдерге ЕБМ немесе акциздік маркалардың түрлері 
мен саны бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар бар өтінімдерді Департаменттерге 2 жəне 
3-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша ЕБМ немесе акциздік маркаларды алу жүзеге асыры-
латын айдың 1-не дейін күнтізбелік 25 (жиырма бес) күннен кешіктірмей ұсынады.

Осы тармақта көрсетілген, алушылар ұсынған өтінімдерді, келіп түскен күннен бастап, 
күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Департамент ақпараттық жүйе арқылы келіседі. 

Осы Қағидалардың 15-тармағында көрсетілген сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) 
көшірмесі ұсынылмаған жағдайда Департамент өтінімді келісуден бас тартады.

11. Осы Қағидалардың 7 жəне 10-тармақтарында көрсетілген талаптар сақталмаған кезде 
Департамент өтінімдерді қабылдамайды.

Алушылар табыс еткен, оның ішінде алдағы жылға арналған өтінімдер келесі күнтізбелік 
жылға көшірілмейді.

12. Алушылардың өтінімдерінде көрсетілген ЕБМ немесе акциздік маркалар көлемі 
Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге (импорт) сыртқы сауда шартына қосымшада 
қарастырылған таңбалануға жататын бөтелке немесе буманың жалпы мөлшерінен аспайды.

13. Алушыларға берілген ЕБМ немесе акциздік маркалар иеліктен алынбайды жəне басқа 
жеке жəне заңды тұлғаларға берілмейді.

14. Комитет ЕБМ немесе акциздік маркаларды алу жүзеге асырылатын айдың 1-не 
дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей жеткізушіге 4 жəне 5-қосымшаларға сəйкес 
нысан бойынша Департаментпен келісілген, бұрын ұсынылған өтінімдерге ЕБМ немесе 
акциздік маркалардың түрлері мен саны бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар бар жиынтық 
өтінімдерді, сондай-ақ жаңадан құрылған немесе алкоголь өнімін немесе темекі өнімдерін 
өндіру жəне (немесе) олардың айналымы жөніндегі қызметті бастаған алушылардың жиынтық 
өтінімдерін жолдайды.

15. Алкоголь өнімін немесе темекі өнімдерін импорттайтын алушылардан өтінімдерді 
қабылдау, соның негізінде акцизделетін тауарларды əкелу жүзеге асырылатын сыртқы са-
уда шартының (келісімшарттың) түпнұсқасын көрсете отырып, сыртқы сауда шартының 
(келісімшарттың) көшірмелері ұсынылған кезде жүргізіледі.

16. ЕБМ немесе акциздік маркаларды жасап шығарғаны үшін төлемді алушылар олардың 
өтініміне сəйкес жеткізушінің банк шотына ақша аудару жолымен ЕБМ немесе акциздік 
маркаларды алу жүзеге асырылатын айдың 1-і күніне дейін күнтізбелік 20 (жиырма) күннен 
кешіктірмейтін мерзімде əр ай бойынша бөлек жүргізеді.

17. Жеткізуші ЕБМ немесе акциздік маркаларды Департамент басшысының бұйрығымен 
тағайындалатын, Департаменттің материалдық-жауапты тұлғаларына (бұдан əрі - 
материалдық-жауапты тұлға) береді.

18. ЕБМ немесе акциздік маркаларды беру кезінде жеткізуші екі данада жүкқұжат жазып 
береді, оған жеткізуші жəне материалдық-жауапты тұлға қол қояды. Жүкқұжаттың бір данасы 
Департаментке беріледі, екінші данасы жеткізушіде қалады.

Бұл ретте көрсетілген жүкқұжатта мынадай деректер көрсетіледі:
ЕБМ немесе акциздік маркалар берілген күн;
ЕБМ сериясы, нөмірлер диапазондары жəне саны немесе акциздік маркалардың түрлері 

мен саны.
19. Алушылар ЕБМ алу мақсатында Департаментке ақпараттық жүйе арқылы осы 

Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есепке алу-бақылау маркаларына штрих-
код жапсыру үшін əрбір алушыға бөлек өтініш ұсынады.

20. Импорттаушы ЕБМ-ға штрих-код салуға арналған өтініштен басқа қосымша, 
Департаментке қағаз тасымалдағышында жəне (немесе) ақпараттық жүйе арқылы Міндеттеме, 
сондай-ақ импорттаушы: 

Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету үшін тиісті Департаменттің шотына ақша 
салғандығын растайтын, төлем құжатын;

банктік кепілдікті;
кепілгерлік шартын;
мүлік кепіл шартын таңдауы бойынша Міндеттемені төлеуді қамтамасыз ету тəсілдерін 

ескере отырып Міндеттеме ұсынады.
21. Алушыларға ЕБМ беруді Департаментте материалдық - жауапты тұлғасы ЕБМ-ға 

тиісті штрих-код жапсырылғаннан кейін жəне ЕБМ-ға штрих-код жапсыру үшін өтінішке ЕБМ 
нөмірлерінің диапазондарын таңу жүзеге асырылғаннан кейін ЕБМ-ға штрих-код жапсыру үшін 
өтініш ақпараттық жүйе арқылы келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

Алушыларға акциздік маркаларды беруді Департаментте материалдық жауапты тұлға 
акциздік маркаларды алуға өтініші ақпараттық жүйе арқылы жəне қағаз түрінде келіп түскен 
күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

22. ЕБМ немесе акциздік маркаларды алу үшін алушылар Департаментке мынадай 
құжаттарды табыс етеді:

осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қағаз тасмалдағышында жəне 
ақпараттық жүйе арқылы есепке алу-бақылау маркаларын немесе акциздік маркаларды 
алуға арналған өтініш;

алушы қызметкерінің жеке басын куəландыратын құжаттың түпнұсқасын көрсете отырып, 
алушы ЕБМ немесе акциздік маркаларды алуға уəкілетті қызметкерінің атына берген алушының 
мөрімен куəландырылған сенімхаты;

ЕБМ немесе акциздік маркалар үшін төлемді растайтын төлем құжаты.
Материалдық-жауапты тұлға, алушылар акциздердің төленгенін растайтын төлем 

құжатын (құжаттарын) көрсеткен кезде, төлем құжаттарында көрсетілген төленген сомаларды 
Департаментте бар деректермен салыстырады.

Осы тармақта көрсетілген құжаттар толық ұсынылмаған кезде, сондай-ақ акциздердің со-
масы толық төленбеген кезде (өндірілетін темекі өнімдеріне акциздерді төлеуді қоспағанда) 
ЕБМ немесе акциздік маркалар берілмейді.

23. Алушыларға Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жəне Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден импортталған алкоголь өніміне ЕБМ немесе 
темекі өнімдеріне акциздік маркаларды беру кезінде материалдық-жауапты тұлға екі данада 
жүкқұжат жазып береді, оған екі тарап қол қояды. Жүкқұжаттың бір данасы алушыға беріледі, 
екінші данасы Департаментте қалады.

Көрсетілген жүкқұжатта мынадай деректер көрсетіледі:
ЕБМ немесе акциздік маркалардың берілген күні;
алушының атауы;
ЕБМ немесе акциздік маркаларды алуға уəкілеттік берілген тұлғаның тегі, аты, əкесінің 

аты (ол болған жағдайда);
ЕБМ сериясы, нөмірлер диапазондары жəне саны немесе акциздік маркалардың түрлері 

мен саны;
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтарынан алкоголь өнімі 

əкелінген жағдайда сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) нөмірі жəне күні.
24. Осы Қағидалардың 21 жəне 22-тармағында көрсетілген құжаттар Департаментте қалады.
25. Алушыларға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын 

мемлекеттердің аумақтарынан импортталған алкоголь өніміне ЕБТ немесе темекі өнімдеріне 
акциздік таңбаларды беру кезінде материалдық-жауапты тұлға үш данада жүкқұжат жа-
зып береді. Бірінші жəне екінші даналары алушыларға беріледі (екінші данасы - тауарға 
арналған декларацияны ұсыну кезінде уəкілетті органға табыс ету үшін), үшінші данасы 
Департаментте қалады.

Аталған жүкқұжатта мынадай деректер көрсетіледі:
ЕБМ немесе акциздік маркалардың берілген күні;
алушының атауы;
ЕБМ немесе акциздік маркаларды алуға уəкілеттік берілген тұлғаның тегі, аты, əкесінің 

аты (ол болған жағдайда);
сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) нөмірі мен күні;
ЕБМ сериясы, нөмірлер диапазондары жəне саны немесе акциздік маркалардың түрлері 

мен саны.
26. Алушыларға ЕБМ немесе акциздік маркаларды беру ЕБМ немесе акциздік маркаларды 

жасап шығаруға өтінімдерде көрсетілген санға сəйкес жүргізіледі.
27. Импорттаушы 6 (алты) айдан кешіктірмей алкоголь өнімінің іс жүзінде импортын аяқтаған 

кезде осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасына алко-
голь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы 
импорттаушының есебін 

(бұдан əрі - Есеп) мынадай құжаттарды қоса табыс етеді:
1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден импортталатын тауарларды 

əкелу жəне жанама салықтарды төлеу туралы өтініш 30-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
«Салық есептілігі нысандарын жəне оларды жасау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 587 бұйрығымен бекітілген, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10156 болып тіркелген;

2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан 
импортталатын тауарға арналған декларация;

3) импортталған тауарлар бойынша жанама салықтардың іс жүзінде төленгенін рас-
тайтын банктің көшірме жазбасы жəне (немесе) импортталған тауарлар бойынша жанама 
салықтарды төлеу жөніндегі салық міндеттемесінің орындалғанын растайтын, «Төлемдер жəне 
төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген өзге төлем құжаты;

4) сыртқы экономикалық мəміленің жасалғанын растайтын құжаттар болмаған кезде, шот-
фактуралар (инвойстар);

5) қолданылған көлік түріне байланысты көліктік (тасымалдау) құжаты.
Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген негіздемелер бойынша алушыда мөрі 

болмаған жағдайды қоспағанда, алушылардың басшысы мен бас бухгалтерінің (ол болған 
жағдайда) не алушылардың шешімі бойынша оған уəкілеттік берілген өзге да адамдардың 
қолдарымен, сондай-ақ алушының мөрімен куəландырылған (ол болған жағдайда), осы 
тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелері табыс етіледі.

28. Департамент 3 (үш) жұмыс күні ішінде Есепті растайды немесе себебін көрсете оты-
рып, растаудан бас тартады.

29. Департаменттің Есепті растауы белгі қою арқылы жүзеге асырылады жəне:
белгі қойған лауазымды адамының тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда), белгі қойған 

күні көрсетіле отырып, оның қолымен;
Департамент басшысының (басшы орынбасарының) тегі, аты, əкесінің аты (ол болған 

жағдайда), қол қойған күні көрсетіле отырып, оның қолымен; 
Департаменттің атауы көрсетілген Департамент мөрімен куəландырылады.
30. Импорттаушы, не оның өкілі осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркала-
рын нысаналы пайдалану туралы импорттаушылардың есебін тіркеуді есепке алу журналына 
қол қойып, Есептің тиісті данасын алады, ол тігіледі, нөмірленеді, Департаменттің басшысы 
қол қояды жəне мөрмен куəландырылады. Растау туралы белгі қойылған Есептің бір дана-
сы Департаментте қалады, екінші данасы алушыға не оның өкіліне ұсынылады (жіберіледі).

3- тарау. ЕБМ мен акциздік маркаларды есепке алу жəне сақтау
 31. ЕБМ немесе акциздік маркалардың қозғалысын есепке алуды материалдық-жауапты 

тұлға осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жеткізушіден есепке алу-бақылау 
маркаларын немесе акциздік маркаларды алуды есепке алу журналында, осы Қағидаларға 
11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша алушыларға есепке алу-бақылау маркаларды беруді 
есепке алу журналында жəне 12-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша алушыларға 
акциздік маркаларды беруді есепке алу журналында жүргізеді, олар тігіледі, нөмірленеді, 
Департаменттің басшысы қол қояды жəне мөрмен куəландырылады.

32. Əрбір тоқсанның 1-і күні жəне материалдық-жауапты тұлға ауысқан кезде Департаментте 
бар ЕБМ немесе акциздік маркалардың нақты санын бақылауды (бұдан əрі - тізімдеме) 
Департамент басшысының бұйрығымен жыл сайын 10 қаңтардан кешіктірілмей, материалдық-
жауапты тұлғаны қоспағанда, Департаменттің кемінде үш қызметкерден құрылған түгендеу 
комиссиясы (бұдан əрі - комиссия) жүзеге асырады.

33. Тізімдеме екі данада жасалады жəне түгендеу комиссиясының мүшелері, сондай-ақ 
материалдық-жауапты тұлға қол қояды.

34. ЕБМ немесе акциздік маркаларға есептілік «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
туралы» Қазақстан Республикасының заңына сəйкес жүргізіледі.

35. Алушылар осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен ЕБМ немесе акциздік маркаларды 
олар пайдаланылғанға дейін, сондай-ақ бүлінген жəне (немесе) пайдаланылмаған ЕБМ жəне 
акциздік маркаларды олар жойылғанға дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

36. Алушының бүлінген жəне (немесе) пайдаланылмаған ЕБМ немесе акциздік маркаларды 
қайтаруы қайтару себептерін көрсете отырып жəне ол бойынша ЕБМ немесе акциздік марка-
лар алынған жүкқұжатты көрсете отырып ЕБМ немесе акциздік маркаларды қайтару туралы 
өтініш негізінде Департаментте жүргізіледі.

37. ЕБМ мен акциздік маркаларды қайтару кезінде 13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
есепке алу-бақылау маркаларын немесе акциздік маркаларды қабылдап алу-беру актісі (бұдан 
əрі - қабылдау-беру актісі) екі данада жасалады, қайтарылған ЕБМ нөмерлері мен сериясы 
немесе акциз маркалардың түрі мен саны көрсетіледі, комиссия жəне материалдық-жауапты 
тұлға қол қояды. Қабылдау-беру актісінің бір данасы алушыға беріледі.

38. ЕБМ немесе акциздік маркаларды жоюды комиссия, материалдық-жауапты тұлға 
алушылардың қатысуымен, тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей 
жүргізеді.

39. ЕБМ немесе акциздік маркаларды іс жүзінде жою туралы жойылған ЕБМ сериялары, 
нөмірлері мен саны немесе акциздік маркалардың түрлері мен саны көрсетілетін екі данада 
осы Қағидаларға 14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есепке алу-бақылау маркаларды не-
месе акциздік маркаларды жою актісі (бұдан əрі – жою актісі) жасалады. Жою актісінің бір 
данасы алушыға беріледі.

Жою актісінің əрбір данасына комиссия мүшелері, материалдық-жауапты тұлға жəне алушы 
қол қояды жəне Департамент пен алушының мөрімен (ол болған жағдайда) куəландырылады.

ЕБМ немесе акциздік маркаларды жою фактісі Департаменттің ақпараттық жүйелерінде 
тіркеледі.

40. Жеткізуші Департаменттер бөлігінде қағаз тасымалдағышында осы Қағидаларға 
15-қосымшаға сəйкес берілген облыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменттері қимасында берілген есепке алу-бақылау маркалары мен акциздік 
маркалар туралы ай сайынғы есепті жасайды, оған жеткізушінің бірінші басшысы мен бас 
бухгалтері (ол болған жағдайда) қол қояды жəне есептіден кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей 
Комитетке жолданады.

41. Алушылар ай сайын Департаментке осы Қағидаларға 16-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша алынған алушылар алған есепке алу-бақылау маркаларын немесе акциздік маркаларды 
пайдалану туралы есептерді табыс етеді.

42. ЕБМ немесе акциздік маркаларды Департаментте сақтау ЕБМ немесе акциздік марка-
ларды сақтауға, беруге жəне ЕБМ-на штрих-код жапсыруға арналған жұмыс аймақтары бар, 
өртке қарсы жəне күзет дабылы бар үй-жайларда жүзеге асырылады.

Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 1-қосымша

Нысан
___________________________________

(мемлекеттік кірістер органының атауы)
___________________________________

(мемлекеттік кірістер органы басшысының 
Т.А.Ə.(ол болған жағдайда))

Тіркеу № ______ __________ ________ж.
(мемлекеттік кірістер органы толтырады)

Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау 
маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесі

  ____________________________________________________________________________
(импорттаушының атауы, БСН,

 ____________________________________________________________________________
заңды мекенжайы, банк деректемелері)

«Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-
бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін ұсыну қағидаларын, 
сондай-ақ осындай міндеттемені есепке алу тəртібі мен қамтамасыз ету мөлшерін бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 6 ақпандағы № 80 бұйрығына 
сəйкес есепке алу-бақылау маркаларын, оларды мақсаттарына пайдалануға, міндеттемені 
қамтамасыз етуді жүзеге асыруға, өндірушінің алкоголь өніміне жапсыруы үшін есепке алу-
бақылау маркаларын əкетуді жүзеге асыруға, Қазақстан Республикасының аумағына есепке 
алу-бақылау маркаларымен таңбаланған алкоголь өнімін əкелуді жəне оны межелі жеріне 

жеткізуді жүзеге асыруға, бүлінген жəне (немесе) пайдаланылмаған есепке алу-бақылау 
маркаларын берген мемлекеттік кірістер органына қайтаруға, импортталған алкоголь өнімі 
бойынша жанама салықтарды төлеуге, мемлекеттік кірістер органына, белгіленген мерзімде 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке 
алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы есебін ұсынуға міндеттенеді. Жоғарыда 
көрсетілген əрекеттер орындалмаған жағдайда, осы Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету 
сомасы болып табылатын ақшаны, мемлекеттік кірістер органы міндеттемелерін қамтамасыз 
ету сомасы мемлекеттік бюджет кірісіне аударылады. 

 «____» ________________ ж.
 
Басшы _____________________________________________________________________
  (Т.А.Ə., (ол болған жағдайда)қолы)
Бас бухгалтер_______________________________________________________________
  (ол болған жағдайда) (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда), қолы)
М.О. (ол болған жағдайда)

Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 2-қосымша

Нысан
_____________________________________________________________

(мемлекеттік кірістер органының атауы)
 _____________________________________________________________
 (мемлекеттік кірістер органы басшысының Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))

______________________________________________________________
алушының атауы, ЖСН/БСН

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін алкоголь өнімдеріне 
есепке алу-бақылау маркаларын немесе темекі бұйымдарын 

акциздік маркаларды дайындауға өтінім
 
өтінімнің түрі: 
▪ алдағы жылға, жаңадан құрылғандар немесе қызметін бастағандар үшін
▪ қосымша
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Ескертпе (Қазақстан 
Республикасының аумағында 

өндірілетін темекі бұйымдарына 
«парақтық» немесе «қиылған» 

акциздік таңбалардың түрін көрсету 
керек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Басшы _____________________________________         _____________________
 (Т.А.Ə. ол болған жағдайда)                 (қолы)

Бас бухгалтер _______________________________ _____________________
(ол болған жағдайда)(Т.А.Ə. ол болған жағдайда)                (қолы)

М.О. (ол болған жағдайда)

Акциздік жəне есепке алу-бақылау ммаркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 3-қосымша

 Нысан
 ___________________________________________________________

(мемлекеттік кірістер органының атауы)
 ___________________________________________________________

 (мемлекеттік кірістер органы басшысының Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))
 ___________________________________________________________

алушының атауы, ЖСН/БСН
 

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын алкоголь өнімдеріне 
есепке алу-бақылау маркаларын немесе темекі бұйымдарына акциздік маркалар 

дайындауға өтінім
 
өтінімнің түрі: 
▪ алдағы жылға, жаңадан құрылғандар немесе қызметін бастағандар үшін
▪ қосымша 
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Ескертпе (Қазақстан 
Республикасының аумағында 

өндірілетін темекі бұйымдарына 
«парақтық» немесе «қиылған» 

акциздік таңбалардың түрін көрсету 
керек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Басшы _____________________________________         _____________________
 (Т.А.Ə. ол болған жағдайда)                 (қолы)

Бас бухгалтер _______________________________ _____________________
(ол болған жағдайда)(Т.А.Ə. ол болған жағдайда)                (қолы)

М.О. (ол болған жағдайда)

Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 4-қосымша

 Нысан

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін алкоголь өнімдеріне есепке алу-
бақылау маркаларын немесе темекі бұйымдарына акциздік маркаларды дайындауға жиынтық 
өтінім

 
өтінімнің түрі: 
▪ алдағы жылға, жаңадан құрылғандар немесе қызметін бастағандар үшін
▪ қосымша
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Ескертпе (Қазақстан 
Республикасының 

аумағында өндірілетін 
темекі бұйымдарына 
«парақтық» немесе 
«қиылған» акциздік 

таңбалардың түрін көрсету 
керек)

Департаментінің атауы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің 
жауапты орындаушысы _______________________________________________________
   (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда), телефон нөмірі)

Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 5-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын алкоголь өнімдеріне 
есепке алу-бақылау маркаларын немесе темекі бұйымдарына акциздік маркаларды 

дайындауға жиынтық өтінім
 
өтінімнің түрі: 
▪ алдағы жылға, жаңадан құрылғандар немесе қызметін бастағандар үшін
▪ қосымша 
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Ескертпе (Қазақстан 
Республикасының 

аумағында өндірілетін 
темекі бұйымдарына 
«парақтық» немесе 
«қиылған» акциздік 

таңбалардың түрін көрсету 
керек)

Департаментінің атауы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің 
жауапты орындаушысы _______________________________________________________
   (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда), телефон нөмірі)
 

Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 6-қосымша

Нысан
__________________________________________________________

(мемлекеттік кірістер органының атауы)
___________________________________________________________

 (мемлекеттік кірістер органы басшысының Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))
____________________________________________________________

алушының атауы, ЖСН/БСН

Есепке алу-бақылау маркаларына штрих-код жапсыру үшін өтініш
өтінім түрі:
▪ таңбалау
▪ қайта таңбалау

 ____________________________________________________________________________
(алушының түрі: өндіруші, үшінші елдерден импорттаушы, Еуразиялық экономикалық одаққа 

мүше мемлекеттердің аумақтарынан импорттаушы, алушының атауы, ЖСН/БСН, мекенжайы)
_____________________________________________________________________________
(сатып алушының атауы, ЖСН/БСН)
_________________________________________________________________ дана санында
 (жазбаша)
есепке алу-бақылау маркаларына штрих-код жапсыруды сұрайды.
Есепке алу-бақылау маркаларының көрсетілген саны мына тауарларды шығару үшін қажет:
Алкоголь өнімінің ДСН-коды (болған кезде):
_____________________________________________________________________________
(мыналарды көрсету қажет: өндірушілер үшін - құю күні, сəйкестік сертификаты;
 импорттаушылар үшін - шарттың (келісімшарттың) нөмірі, шыққан елі, сəйкестік серти-

фикаты)
Алкоголь өніміне ДСН-коды болмаған кезде:
_____________________________________________________________________________
 (алкоголь өнімінің атауы, түрі, сыйымдылығы мен күштілігі)
өнім бірлігінің бағасы:______________________________________________________ теңге
Есепке алу-бақылау маркаларын сатып алуға ақша_________________________________
 (сомасы жазбаша)
Сомасында 20__ жылғы «____» _____ № _________________ төлем құжатымен 

_______________банк шотына енгізілді
акцизді төлеу үшін ақша ________________________________________________________
    (сомасы жазбаша)
сомасында 20 ___ жылғы «____» ____ ___ төлем құжатымен _______ банк шотына енгізілді
Басшы ________________________________________________________
  (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))   (қолы)
Бас бухгалтер __________________________________________________
(ол болған жағдайда) (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда)) (қолы)
М.О. (ол болған жағдайда)

Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 7-қосымша
 

Нысан
___________________________________________________________

(мемлекеттік кірістер органының атауы)
_____________________________________________________________
(мемлекеттік кірістер органы басшысының Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))

_____________________________________________________________
алушының атауы, ЖСН/БСН

 
Есепке алу-бақылау маркаларын немесе акциздік маркаларды алуға

өтініш
 ____________________________________________________________________________
(алушының атауы, ЖСН/БСН, мекенжайы)
«________» ______________________________________________________ дана cанында
(жазбаша)
есепке алу-бақылау маркаларын немесе акциздік маркаларды беруді сұрайды.
есепке алу-бақылау немесе акциздік маркаларын сатып алуға ақша
_________________________________________________________________ сомасында
                           (сомасы жазбаша)
20_____ жылғы «____» ___________ № __________________ төлем құжатымен
_________________________________________________________ банк шотына енгізілді
акциз ______________________________________________________________ сомасында
(сомасы жазбаша)
20_____ жылғы «____» _____________ № ________________ төлем құжатымен
__________________________________________________ _______ банк шотына енгізілді.
Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне Қазақстан 

Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы 
пайдалану туралы импорттаушылардың міндеттемесін, есебін ұсыну қағидаларымен таныстым.

 Басшы________________________________________________________
   (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда)) (қолы)
Бас бухгалтер __________________________________________________
(ол болған жағдайда) (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда)) (қолы)
М.О. (ол болған жағдайда)

(Соңы 34-бетте) 
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Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 8-қосымша
 

Нысан
 ________________________________________________

 (мемлекеттік кірістер органының атауы)
 _________________________________________________ 

 (мемлекеттік кірістер органы басшысының Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))
___________________________________________________________

алушының атауы, ЖСН/БСН
 

 Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-
бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы импорттаушылардың есебі
 __________________________________________________________________________

(алкоголь өнімін əкелуді (импортын) жүзеге асыратын алушының атауы,
ЖСН/БСН жəне орналасқан орны)

 
Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау 

маркаларын нысаналы пайдалану туралы есепті қабылдауды сұрайды
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Барлығы ______________________________________________________ дана есепке 

алу-бақылау маркалары берілген,
оның ішінде:
___________ дана таңбалау үшін пайдаланылды;
___________ дана қайтарылды;
___________ дана қалды.
Есепке қосымша ____________________ парақта.
 
Басшы _____________________________________________________________________
  (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))   (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________________
 (ол болған жағдайда)(Т.А.Ə. (ол болған жағдайда)) (қолы)
 
* Нөмірлер диапазоны - бірінші жəне соңғы нөмірлерімен кезектілікпен ұсынылған бір 

сериядағы есепке алу-бақылау маркаларының кезекті нөмірлерінің жиынтығы

Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 9-қосымша

Нысан
 
Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау 

маркаларын нысаналы пайдалану туралы импорттаушылардың есебін тіркеуді есеп-
ке алу журналы

р/с 
№

Түскен 
күні

Алушы-
ның ЖСН/

БСН

Алу-
шының 
атауы

Есепті 
кезең

Қабыл-
данған 

күні

Рас-
талған 

күні

Ескерт-
пе 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 10-қосымша

Нысан
 
 Жеткізушіден есепке алу-бақылау маркаларын немесе акциздік маркаларды алу-

ды есепке алу журналы
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Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 11-қосымша

Нысан
 

Алушыларға есепке алу-бақылау маркаларды беруді есепке алу журналы
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Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 12-қосымша

Нысан
 

Алушыларға акциздік маркаларды беруді есепке алу журналы
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Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 13-қосымша

Нысан
 

Есепке алу-бақылау маркаларын немесе 
акциздік маркаларды қабылдап алу-беру актісі

 
20___ ж. «____» ___________
_____________________________________________________________________________

(мемлекеттік кірістер органының атауы, мекенжайы, ЖСН/БСН)
_____________________________________________________________________________

(лауазымы, Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))
құрамындағы Комиссия атынан қабылдайды, ал есепке алу-бақылау маркаларын немесе 

акциздік маркаларды алушы 
_____________________________________________________________________атынан

(алушының атауы, ЖСН/БСН, мекенжайы)
_____________________________________________________________________________

(алушының, не уəкілетті адамның Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))
_______________________________________________________________________данада

(жазбаша)
есепке алу-бақылау маркаларын немесе акциздік маркаларды өткізеді, соның ішінде:
_____________________________________________________________________________

(есепке алу-бақылау маркаларының түрлері, сериялары мен нөмірлер
диапазондары немесе акциздік таңбалардың түрі)

1. Жоғарыда көрсетілген есепке алу-бақылау маркалары немесе акциздік маркалар
_____________________________________________________________________________
себептері бойынша қайтарылады.
 

Қабылдадым: 
(комиссия мүшелерінің жəне 
материалдық-жауапты тұлғаның 
Т.А.Ə. (ол болған жағдайда), қолы):

Өткіздім: (алушының, не уəкілетті 
адамның Т.А.Ə. (ол болған жағдайда), 
қолы):

М.О. (ол болған жағдайда)        М.О. (ол болған жағдайда)
 

Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 14-қосымша

Нысан

 Есепке алу-бақылау маркаларын немесе акциздік маркаларды жою актісі
 
 «Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 

импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-
бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін ұсыну қағидаларын, 
сондай-ақ осындай міндеттемені есепке алу мен қамтамасыз ету мөлшерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 6 ақпандағы № 80 бұйрығына сəйкес 
біз,_____________________________________________________________ ______________
_______________________________________________________________________________

құрамдағы комиссия
_____________________________________________________________________________
данада есепке алу-бақылау маркаларын немесе акциздік маркаларды есептен шығаруды 

жəне өртеу жолымен жоюды жүргіздік, оның ішінде:
_____________________________________________________________________________
(есепке алу-бақылау маркаларының түрлері, сериялары жəне нөмірлерінің диапазонда-

ры, акциздік маркалардың түрлері)
Мына құрамдағы Комиссия: 
_____________________________________________________________________________

(комиссия мүшелерінің, материалдық-жауапты тұлғаның жəне алушының Т.А.Ə. (ол 
болған жағдайда), лауазымы, қолы):

М.О. (ол болған жағдайда)
 

Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 15-қосымша

Нысан

Облыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша мемлекеттік кірістер 
департаменттері қимасында берілген есепке алу-бақылау таңбалары мен акциздік 

таңбалар туралы есеп
 

дана
 

Облыстар, 
Астана жəне 

Алматы 
қалалары бойын-
ша мемлекеттік 

кірістер 
департаменттері

Есепке алу-
бақылау мар-

калары немесе 
акциздік марка-
лар мəлімделді

Есепке алу-
бақылау маркала-
ры немесе акциз 
маркалар үшін 

төленді

Есепке алу-
бақылау мар-

калары немесе 
акциз маркалар 

берілді

1 2 3 4

 
Басшы _____________________________________________________________
   (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда), қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
            (болған жағдайда) (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда), қолы)
М.О. (болған жағдайда)

  Акциздік жəне есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру жəне 
импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін 

ұсыну қағидаларына 16-қосымша

Нысан

Алушылар алған есепке алу-бақылау маркаларын немесе акциздік маркаларды 
пайдалану туралы есеп
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Басшы _____________________________________________________________
   (Т.А.Ə.(ол болған жағдайда), қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
(болған жағдайда)  (Т.А.Ə.(ол болған жағдайда), қолы)
М.О. (болған жағдайда)

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2017 жылғы 6 ақпандағы № 80 бұйрығына 2-қосымша

Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 
кезінде есепке алу-бақылау маракаларын нысаналы пайдалану туралы 

міндеттемесін есепке алу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін есепке алу 
қағидалары (бұдан əрі – Қағида) импорттаушылардың мемлекеттік кірістер органдарында 
есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін қамтамасыз ету 
тəсілдері мен есепке алу тəртібін айқындайды.

2. Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау кезінде есепке алу-бақылау 
маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін (бұдан əрі – Міндеттеме) төлеуді 
қамтамасыз етуді тіркеуді облыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменттері (бұдан əрі - Департамент) жүзеге асырады.

2-тарау. Міндеттемені есепке алу тəртібі
3. Міндеттемені төлеу импорттаушының мынадай тəсілдерді:
ақшалай;
банктік кепілдік;
кепілгерлік;
мүлік кепілін таңдауы бойынша қамтамасыз етіледі.
Міндеттемені төлеуді қамтамасыз ету бір мезгілде бірнеше тəсілдермен жүзеге асырылады.
4. Міндеттемені қамтамасыз етуді тіркеу, осы Қағидаға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

Карточкаларды (бұдан əрі - Карточка) ресімдеу арқылы жүзеге асырылады.
5. Есепке алу мақсатында Департаментпен Карточка ресімделеді жəне Міндеттемені 

қамтамасыз етуді қабылдағанын растайтын құжат болып табылады.
6. Департаментте Міндеттемені қамтамасыз етуді тіркеген күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс 

күнінен кешіктірмей, импорттаушыға Карточканы тіркегені немесе бас тартқаны туралы, бас 
тарту себебін көрсетіп, хабарлама жіберіледі.

7. Карточканы тіркеу нөмірі мынадай құрылымнан тұрады:
00000/ККААЖЖ/ННННН, мұнда:
00000 - Карточканы тіркеген мемлекеттік кірістер органының коды;
КК - тіркеу күні;
MM - тіркеу айы;
ЖЖ - тіркеу жылының соңғы сандары;
ННННН - Карточканың реттік нөмірі.
Карточканың реттік нөмірлерін нөмірлеу бірден басталады. Карточканың реттік нөмірлерін 

нөмірлеу басы, əрбір келесі жылдың 1 қаңтарынан басталады.
8. Импорттаушының өтініші бойынша Карточкаға қосымша қалыптастырылады, сондай-ақ 

мыналардай жағдайларда тізілімдерде тиісті өзгерістер көрсетіледі:
импорттауды жүргізу мерзімін ұзартуға байланысты Міндеттемені төлеуді қамтамасыз 

етудің қолданыс мерзімін ұзарту;
банктік кепіл, мүлік кепілдігі шарты, кепілгерлік шартының қолданыс мерзімін ұзарту;
Міндеттемені төлеуді қамтамасыз етуді ұсынған заңды тұлға немесе кепілгер болып та-

былатын заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру. 
Карточкаға қосымша осы Қағидаға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ресімделеді.
9. Міндеттемені қамтамасыз етуді импорттаушыға қайтаруды Департамент Міндеттемені 

орындалу шартымен 10 (он) жұмыс күні ішінде жəне келесі негіздерде: 
1) егер Міндеттемені қамтамасыз ету ақшалай жүзеге асырылса Департаменттің ақша 

құралдарын қайтаруға арналған төлем тапсырмасы негіз болып табылғанда;
2) егер Міндеттемені қамтамасыз ету банк кепілдігімен жүзеге асырылса Департаменттің 

импорттаушының міндеттемені орындау туралы оның күшін жою үшін банктік кепілдеменің 
түпнұсқасын қоса берілген хаты негіз болып табылғанда; 

3) егер Міндеттемені қамтамасыз ету кепілгерлікті ұсынумен жүзеге асырылса оны орын-
дау үшін кепілгерлік шарты ұсынылған, импорттаушы Міндеттемені орындаған жағдайда, 
Департаменттің кепілгерлік шарты қолданысының тоқтатылуы туралы хаты негіз болып 
табылғанда; 

4) егер Міндеттемені қамтамасыз ету мүлікті кепілге қою шарттын ұсынумен жүзеге асы-
рылса оны орындау үшін мүлікті кепілге қою шарты ұсынылған, импорттаушы Міндеттемені 
орындаған жағдайда, Департаменттің мүлік кепіл шарты қолданысының тоқтатылуы туралы 
хаты негіз болып табылғанда жүзеге асырады.

10. Тиісті Департаменттің ақшаны уақытша орналастыру шотына енгізілген ақшаны қайтару 
(есепке жатқызу) 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексінің) Қазақстан Республикасы кодексінің 653-бабының 
5-8-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке 
алу-бақылау таңбаларын нысаналы пайдалану туралы импортшылар есебін ұсынғаннан 
кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде импортшының жазбаша өтініші бойынша жүзеге асырылады.

11. Тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шотынан қамтамасыз ету сомасын 
қайтару туралы өтінішті импорттаушы Карточканы ресімдеген Департаментке 1994 жылғы 27 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан əрі - Азаматтық кодекс) 
178-бабына сəйкес Міндеттеме орындалғаннан кейін, бірақ Міндеттеме орындалғаннан кейінгі 
күннен бастап үш жылдан кешіктірмей береді.

12. Міндеттеменің орындалуы шартында импорттаушының өтініші бойынша тиісті 
Департаменттің шотынан қамтамасыз ету сомасы келесі Міндеттемені қамтамасыз ету ретінде 
төлем есебіне есепке жатқызылады.

13. Импорттаушының тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шотынан 
қамтамасыз ету сомасын қайтаруға немесе осындай соманы басқа Міндеттемелер бойынша 
есепке жатқызуға өтініші болмаған жағдайда, Департамент тиісті Департаменттің уақытша ақша 
орналастыру шотынан қамтамасыз ету сомасын бір мезгілде мынадай шарттар сақталған:

импорттаушы Міндеттемені орындаған;
Азаматтық кодекстің 178-бабында белгіленген талап ету мерзімі аяқтаған кезде бюд-

жетке аударады.
14. Импорттаушыға тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шотынан 

Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету сомасын қайтару үшін Департамент екі данада 
аумақтық казынашылық органдарына:

осы Қағидадаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша төлем тапсырмаларының тізілімін;
«Қазақстан Республикасы аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді жəне (немесе) 

ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14419 болып тіркелген, 
Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді жəне (немесе) ақша 
аударымдарын жүзеге асыру Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша төлем тап-
сырмасын ұсынады. 

Төлем тапсырмасы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Міндеттемені 
қамтамасыз ету сомасын қайтаруға төлем тапсырмаларын тіркеу журналында тіркеледі.

15. Импорттаушы уақытша ақша орналастыру шотына ақша салумен қамтамасыз етілген 
Міндеттемені кезде Карточканы тіркеген Департамент 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей ақшаны 
уақытша ақша орналастыру шотынан мемлекеттік бюджет кірісіне аударады.

3-тарау. Мемлекеттік кірістер органының уақытша ақша орналастыру шотына 
салынған ақшаны есепке алу тəртібі

16. Импортшы тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шотына Міндеттемені 
төлеуді қамтамасыз ету сомасын салады.

17. Лауазымды тұлға тиісті Департаменттің ақшаны уақытша орналастыру шотына импорт-
таушы енгізген ақша бойынша Міндеттемелерді орындауды есепке алуды жəне бақылауды 
жүзеге асырады. Импорттаушы енгізген ақшаны есепке алу үшін Департамент Міндеттемелерді 
қамтамасыз ету сомасын есепке алу бойынша жеке карточкасын осы Қағидаға 5-қосымшаға 
сəйкес нысанда(бұдан əрі – Дербес карточка) жүргізеді.

18. Дербес карточка:
тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шотына енгізілген ақшаларды есеп-

ке алуға;
тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шотынан Міндеттемелерді қамтамасыз 

етудің аударылған сомасын орындалмаған Міндеттемелер бойынша бюджетке уақытылы 
аударуға;

тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шотынан талап қою мерзімінің өтуі бой-
ынша бюджетке Міндеттемелерді қамтамасыз ету сомасын аударуға;

тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шотына енгізілген ақшаны орындалған 
Міндеттемелер бойынша немесе басқа Міндеттеме есебіне импорттаушының банк шотына 
қайтаруға (есепке жатқызуға) арналған.

19. Қамтамасыз ету сомасы бойынша Дербес карточка қабылданған Міндеттеме негізінде 
тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шотына енгізілген соманы есепке алу үшін 
əрбір импорттаушыға жеке ашылады.

20. Тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шоты бойынша Міндеттеменің 
орындалуын қамтамасыз ету есебі қағаз тасымалдағышында жəне (немесе) ақпараттық 
жүйеде жүргізіледі.

21. Департамент осы Қағидаға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша төлем құжаттарының 
тізілімін жүргізеді, онда импорттаушы тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шо-
тына енгізген ақша бойынша Міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

22. Импорттаушының тиісті Департаменттің уақытша ақша орналастыру шотына ақша 
енгізуі Дербес карточканы ашу үшін негіз болып табылады.

23. Қамтамасыз ету сомасы бойынша Дербес карточка əр күнтізбелік жылға ашылады. 
Қалдық келесі жылға көшіріледі.

Импорттаушыларға қамтамасыз ету сомалары бойынша Дербес карточка ашқан кезде 
міндетті тəртіпте мынадай деректемелер көрсетіледі:

импорттаушының толық атауы;
импорттаушының БСН;
заңды мекенжайы;
сомасы.

4-тарау. Банктік кепілдікті есепке алу тəртібі
24. Импорттаушы Департаментке банктік кепілдік ұсынады.
25. Департамент импорттаушы ұсынған банктік кепілдіктің мазмұнына жəне/немесе 

түпнұсқалығына қатысты күдік туындаған осындай кезде кепілді берген банктен жазбаша 
нысанда растауын сұратады.

26. Ұсынылған банктік кепілдік негізінде Карточканы, сондай-ақ Міндеттемелерді 
қамтамасыз ету сомасын есепке алу мақсатында Карточкада көрсетілген мəліметтерді тіркеген 
Департамент, осы Қағидаға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша банктік кепілділігінің тізілімі 
бойынша қалыптастыруды жүзеге асырады.

27. Банктік кепілдікпен қамтамасыз етілген Міндеттемелерді орындаған Импорттаушы, 
ол туралы банкке хабарлайды.

28. Импорттаушы Міндеттемені орындамаған жағдайда Департамент банктік кепілдікте 
қарастырылған міндеттемені орындау мерзімі аяқталғаннан кейін бес жұмыс күн ішінде банкке 
тиесілі Міндеттемелердің сомасын төлеу туралы талапты жолдайды.

29. Департаменттің банкке жолданған тиесілі Міндеттемелерді қамтамасыз ету сомасын 
төлеу туралы талабында:

импорттаушының атауы;
импорттаушының БСН;
Міндеттемені қамтамасыз ету сомасын есептеуге жататын бюджеттік жіктеу коды;
мемлекеттік кірістер органы-бенефициар жəне қазынашылық органының деректемелері;
импорттаушының Міндеттемелерін орындамауына байланысты төлеуге жататын 

Міндеттемелер сомасы;
импорттаушының Міндеттемелерін орындамауына байланысты төлеуге жататын 

Міндеттеме сомасын төлеу мерзімі қамтылады.
5-тарау. Кепілгерлік шартын есепке алу тəртібі

30. Импорттаушы Департаментке кепілгерлік шартын ұсынады.
31. Департамент Міндеттемелерді төлеуін қамтамасыз ету ретінде Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексіне сəйкес ресімделген кепілгерлік шартын қабылдайды.
32. Департамент төлеуші ұсынған кепілгерлік шартының түпнұсқалығына жəне/немесе 

мазмұнына қатысты күдік туындаған кезде, кепілгерден жазбаша нысанда растауды сұратады.
33. Ұсынылған кепілгерлік шарт негізінде Міндеттемені төлеуді кепілгер мынадай 

тəсілдермен қамтамасыз етеді:
ақшаны уақытша орналастыру шотына қамтамасыз ету сомасын енгізу;
банк кепілдігі;
мүлік кепілі;
34. Ұсынылған кепілгерлік шарт негізінде Карточканы сондай-ақ Міндеттемелерді 

қамтамасыз ету сомасын есепке алу мақсатында Карточкада көрсетілген мəліметтерді тіркеген 
Департамент, осы Қағидаға 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Кепілгерлік шарттарының 
тізілімі бойынша қалыптастыруды жүзеге асырады.

35. Кепілгерлік шартпен қамтамасыз етiлген, Мiндеттеменi орындаған импорттаушы, бұл 
туралы кепілгерге хабарлайды.

36. Импорттаушы Міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Департамент кепілгерлікте 
көзделген Міндеттемелерді орындау мерзімі аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
тиесілі Міндеттемелер сомасын төлеу туралы талапты кепіл берушіге жолдайды.

37. Департаменттің кепіл берушіге жолданған тиесілі міндеттемелер сомасын төлеу ту-
ралы талабында:

импорттаушының атауы;
импорттаушының БСН;
Міндеттемені қамтамасыз ету сомасын есептеуге жататын бюджеттік жіктеу коды;
мемлекеттік кірістер органы-бенефициар жəне қазынашылық органының деректемелері;
импорттаушының Міндеттемелерін орындамауына байланысты төлеуге жататын 

Міндеттемелер сомасы;
импорттаушының Міндеттемелерін орындамауына байланысты төлеуге жататын 

Міндеттеме сомасын төлеу мерзімі қамтылады.
6-тарау. Мүлік кепілін есепке алу тəртібі

38. Импорттаушы Департаментке мүлік кепіл шартын ұсынады.
39. Департамент Міндеттемені қамтамасыз ету ретінде Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексіне сəйкес ресімделген кепіл, сондай-ақ бағалаушының мүлік кепілінің 
нарықтық құнын бағалау туралы есебі негізінде мүлік кепілін қабылдайды.

40. Департамент төлеуші ұсынған мүлік кепіл шартының мазмұны жəне/немесе 
түпнұсқалығына қатысты күдік туындаған кезде кепіл берушіден жазбаша нысанда растау-
ын сұратады.

41. Ұсынылған мүлік кепіл шарты негізінде Карточканы тіркеген, сондай-ақ Міндеттемелерді 
қамтамасыз ету сомасын есепке алу мақсатында Карточкада көрсетілген мəліметтерді 
Департамент осы Қағидаға 9-қосымшаға сəйкес нысанда мүлік кепіл шарттарының тізілімі 
бойынша қалыптастыруды жүзеге асырады.

42. Мүлік кепіл келісім-шартымен қамтамасыз етілген Міндеттемелерді орындаған импорт-
таушы, ол туралы кепіл берушіге хабарлайды.

43. Импорттаушы Міндеттемені орындамаған жағдайда Департамент мүлік кепіл шартында 
көзделген Міндеттемені орындау мерзімі аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күн ішінде тиесілі 
Міндеттемелер сомасын төлеу туралы талапты кепіл берушіге жолдайды.

44. Департаменттің Кепіл берушіге жолданған Міндеттемелер сомасын төлеу туралы 
талабында:

импорттаушының атауы;
импорттаушының БСН;
Міндеттемені қамтамасыз ету сомасын есептеуге жататын бюджеттік жіктеу коды;
мемлекеттік кірістер органы-бенефициар жəне қазынашылық органының деректемелері;
импорттаушының Міндеттемелерін орындамауына байланысты төлеуге жататын 

Міндеттемелер сомасы;
импорттаушының міндеттемелерін орындамауына байланысты төлеуге жататын 

Міндеттеме сомасын төлеу мерзімі қамтылады.

Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 
кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін 

есепке алу қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Карточка№________________
 
1. Импорттаушы _______________________________________________________________
   (заңды тұлғаның атауы, заңды мекен-жайы, БСН) 
2. ___________________________________________________________________________ 
(алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану 

туралы міндеттемені орындау мерзімі)
3.___________________________________________________________________________
(алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану 

туралы импорттаушылардың міндеттемелерін қамтамасыз ету тəсілдері)
4.___________________________________________________________________________
(төлем тапсырмасының, банк кепілдігінің, мүлік кепілі шартының, кепілгерлік шартының 

нөмірі мен берілген күні)
5.___________________________________________________________________________
(алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану 

туралы міндеттемелерін қамтамасыз ету төленімің қамтамасыз ету сомасы)
6.___________________________________________________________________________
(инвойстың, сыртқы сауда шартының нөмiрі мен күні)
7._________________________________________,__________________________________
(алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану 

туралы міндеттемелерін қамтамасыз етуге кепілдік беруші болып табылатын тұлға туралы 
ақпарат (банк, кепілгер, кепіл беруші))

8.___________________________________________________________________________
(кепіл беруші таңдаған, алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын 

нысаналы пайдалану туралы міндеттемелерін қамтамасыз ету тəсілдері)
9.___________________________________________________________________________
(кепіл беруші ұсынған төлем тапсырмасының, банк кепілдігінің, мүлік кепілі шартының, 

кепілгерлік шартының нөмірі мен берілген күні) 
10. __________________________________________________________________________
(банк кепілдігінің, мүлік кепілі шартының, кепілгерлік шартының қолданылу мерзімі) 
11.__________________________________________________________________________
(оны қолданған кезде, алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркала-

рын нысаналы пайдалану туралы міндеттемелерін төлеуді қамтамасыз етуді растау нөмірі)
12.__________________________________________________________________________
(мемлекеттік кірістер органының лауазымды тұлғасының Т.А.Ə.(ол болған жағдайда) )

________________________________
 (қолы, күні, айы жəне жылы)

Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 
кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін 

есепке алу қағидаларына2-қосымша

 Нысан

Карточкаға қосымша №________________
 
1. Импорттаушы _______________________________________________________________
 (заңды тұлғаның атауы, заңды мекен-жайы, БСН) 
2. ___________________________________________________________________________ 
(алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану 

туралы міндеттемені орындау мерзімі)
3.___________________________________________________________________________
(алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану 

туралы импорттаушылардың міндеттемелерін қамтамасыз ету тəсілдері)
4.___________________________________________________________________________
(төлем тапсырмасының, банк кепілдігінің, мүлік кепіл шартының, кепілгерлік шартының 

нөмірі мен берілген күні)
5.___________________________________________________________________________
(алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану 

туралы міндеттемелерін қамтамасыз етуді төленуді қамтамасыз ету сомасы)
6.___________________________________________________________________________
(инвойстың, сыртқы сауда шартының нөмiрі нөмiрі мен күні)
7._________________________________________,__________________________________
(алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану 

туралы міндеттемелерін қамтамасыз етуге кепілдік беруші болып табылатын тұлға туралы 
ақпарат (банк, кепілгер, кепіл беруші))

8.___________________________________________________________________________
(кепіл беруші таңдаған, алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын 

нысаналы пайдалану туралы міндеттемелерін қамтамасыз ету тəсілдері)
9.___________________________________________________________________________
(кепіл беруші ұсынған төлем тапсырмасының, банк кепілдігінің, мүлік кепілі шартының, 

кепілгерлік шартының нөмірі мен берілген күні) 
10. __________________________________________________________________________
(банк кепілдігінің, мүлік кепіл шартының, кепілгерлік шартының қолданылу мерзімі) 
11.__________________________________________________________________________
(оны қолданған кезде, алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркала-

рын нысаналы пайдалану туралы міндеттемелерін төлеуді қамтамасыз етуді растау нөмірі)
12.__________________________________________________________________________
(мемлекеттік кірістер органының лауазымды тұлғасының Т.А.Ə.(ол болған жағдайда))

________________________________
 (қолы, күні, айы жəне жылы)

Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 
кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін 

есепке алу қағидаларына 3-қосымша

 Нысан

Төлем тапсырмаларының
тізілімі

 
_________________________________________________________

(мемлекеттік кірістер органдарының атауы)
_________________________________________________________

(аумақтық қазынашылық органының атауы)
__________________________________________

(тізілім ұсынылған күн) 

р/с
№

Төлем 
тапсырмасының 

күні

Төлем 
тапсырмасының 

нөмірі

Сомасы Орындалғаны/
орындалмағаны 

туралы белгі*

Ескерт-
пе*

1 2 3 4 5 6

 
Мемлекеттік кірістер органдарының басшысы ____________________________________
                (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда), қолы)
Мемлекеттік кірістер органдарының
жауапты орындаушысы _______________________________________________________
               (Т.А.Ə. (ол болған жағдайда), қолы)
М.О.
 
* бұл жолдарды аумақтық қазынашылық органының жауапты орындаушысы толтырады

Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 
кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану
 туралы міндеттемесін есепке алу қағидаларына 4-қосымша

Нысан

«Бекітемін»
Мемлекеттік кірістер органдарының басшысы

________________________________________
 (қолы, Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))

 20 _____ ж. ______ _______________
 

Міндеттемені қамтамасыз ету сомасын қайтаруға төлем тапсырмаларын
 тіркеу журналы 
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 Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 
кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін 

есепке алу қағидаларына 5-қосымша 

 Нысан
 

Қамтамасыз ету сомасын есепке алу бойынша дербес карточка
 
Импорттаушының атауы _______________________________________________________
Импорттаушының БСН _________________________________________________________
Мекен-жай____________________________________________________________________
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Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 

кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін 
есепке алу қағидаларына 6-қосымша

 Нысан
 

Мемлекеттік кірістер органының уақытша ақша орналастыру шотына енгізілгені 
туралы төлем құжаттарының тізілімі
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Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 

кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін 
есепке алу қағидаларына 7-қосымша

Нысан
 

 Банк кепілдігінің тізілімі
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 Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 
кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін 

есепке алу қағидаларына 8-қосымша

 Нысан

 Кепілгерлік шарттарының тізілімі
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Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 
кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін 

есепке алу қағидаларына 9-қосымша

 Нысан
 

Мүлік кепілі шарттарының тізілімі
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Ескертпе
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Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 
2017 жылғы 6 ақпандағы № 80 бұйрығына 3-қосымша

Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау 
кезінде есепке алу-бақылау таңбаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін 

қамтамасыз ету мөлшері

Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау кезінде 
есепке алу-бақылау таңбаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін қамтамасыз 
ету сомасының мөлшері 1литр алкоголь өнімі үшін республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын бір айлық есептік 
көрсеткіштің мынадай мөлшерінде белгіленеді:

р/с 
№

СЭҚ ТН коды Алкоголь өнімінің түрі Міндеттемені 
қамтамасыз ету 

сомасының мөлшері 
АЕК- пен 

1 2 3 4
1 2208 Арақтар жəне айрықша арақтар 1
2 2208 Коньяк, бренди 0,1
3 2204, 2205, 2206 00 Шарап 0,1
4 2208 Этил спиртінің көлемдік үлесі 

1,5 пайыздан 12 пайызға дейінгі 
ликер-арақ өнімдері

0,1

5 2208 Этил спиртінің көлемдік үлесі 
12 пайыздан 30 пайызға дейінгі 
ликер-арақ өнімдері 

0,1

6 2208 Этил спиртінің көлемдік үлесі 30 
пайыз жəне одан жоғары ликер-
арақ өнімдері 

0,1

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14875 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 8 ақпан         №89     Астана қаласы

Уәкілетті экономикалық оператордың халықаралық 
тасымалдайтын көлік құралының тану белгісін бекіту 

туралы

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 65-бабы 6-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Уəкілетті экономикалық оператордың халықаралық тасымалдайтын көлік құралының 
тану белгісі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. 
Теңгебаев) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін 
жəне оның ресми жариялануын; 

2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

Министр Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2017 жылғы 8 ақпандағы №89 бұйрығымен бекітілген

Уəкілетті экономикалық оператордың халықаралық тасымалдайтын 
көлік құралының тану белгісі 

Ескертпе: 
Көк түсті материалдың үстіне ақ түсті бояумен жазылған «АЕО» əріптер жазбасын (əріптер: 

биіктігі – 200 мм; əріп штрихының қалындығы – 20 мм) білдіреді.
Барлық символдар атмосфералық жағдайлардың əсерінен түсін өзгертпейтін жəне көлік 

құралын пайдалану процесінде өшпейтін, суға тұрақты бояумен жазылады.
 Уəкілетті экономикалық оператордың халықаралық тасымалдайтын көлік құралының 

тану белгісі:
1) көлік құралының алдыңғы бөлігінде –қозғалыс бағыты бойынша кабинаның оң жақ 

төменгі бұрышына;
2) көлік құралдың артқы бөлігінде – қозғалыс бағыты бойынша шанақтың артқы бортының 

төмеңгі сол жақ бұрышына орналастырылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 24 ақ-
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14834 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 8 ақпан            №90       Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес зейнетақы 
жарналарын, әлеуметтік аударымдарды және әлеуметтік 

төлемдерді есепке алуды қамтамасыз ететін заңды 
тұлғаның жеке тұлғалар туралы мәліметтерді ұсыну 

нысанын, мерзімдерін және қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 

22 тамыздағы № 451 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес 

зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды жəне əлеуметтік төлемдерді есепке алу-
ды қамтамасыз ететін заңды тұлғаның жеке тұлғалар туралы мəліметтерді ұсыну нысанын, 
мерзімдерін жəне қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 
жылғы 22 тамыздағы № 451 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14290 болып тіркелген, 2016 жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

бұйрықтың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы бұйрық 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. 

Теңгебаев) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

баспа жəне электрондық түрде мемлекеттік жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жiберілуін; 

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолдануын;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б. СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникация министрі
________________________ Д. Абаев
2017 жылғы 15 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрі 
________________________ Т. Дүйсенова
2017 жылғы 2 наурыз

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 14 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15015 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 33-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 10 ақпан            №95           Астана қаласы

«Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есепке алу 
шоттарының жоспарын бекiту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 

маусымдағы № 281 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарын бекіту тура-

лы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы № 281 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6314 болып тіркелген, 2010 
жылғы 17 тамызда «Егемен Қазақстан» № 332-333 (26176) газетінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есепке алу 
шоттарының жоспарында:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. 1000 «Ақша қаражаты жəне олардың баламалары» кiшi бөлiмi - қолма-қол ақшаны 

бақылау шоттарында жəне мемлекеттік мекемелердің шоттарында ақша қаражатын жəне 
олардың баламаларын есепке алуға арналған.

Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:
1010 - «Кассадағы ақша қаражаты» шоты мемлекеттік мекеме кассасындағы ақша 

қаражатының нақты сомасын жəне қозғалысын есепке алуға арналған;
1020 - «Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты» шоты мемлекеттік мекеме ағымдағы 

шотындағы ақша қаражатын есепке алуға арналған;
1030 - «Есеп айырысу шоты» Қазақстан Республикасы Сыртқы істер
министрлігінен (бұдан əрі - СІМ) Қазақстан Республикасының елшіліктері жəне 
өзге шетелдік мекемелер алған ақша қаражатын есепке алуға арналған; 
1040 - «Түсімдер мен есеп айырысуларды есепке алу үшін қол ақшаны
бақылау шоты (бұдан əрі - ҚБШ)» мемлекеттік мекеменің, жергілікті өзін-өзі басқарудың 

қайырымдылық көмектен алынатын, ақылы қызметтер, ақшаны уақытша орналастыру ақшасы 
бойынша, жергілікті өзін-өзі басқарудың ақша қаражатын, республикалық жəне жергілікті 
бюджеттерге түсетін түсімдерді есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттар-
ды қамтиды:

1041 - «Қайырымдылық көмек ҚБШ», мұнда Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілеріне сəйкес мемлекеттік мекемелер алатын, олар үшін филантропиялық қызметтен жəне 
(немесе) демеушілік қызметтен жəне (немесе) меценаттық қызметтен алынатын ақшаның түсімі 
мен оның жұмсалуы есепке алынады;

1042 - «Ақылы қызметтер ҚБШ», мұнда мемлекеттік мекемелер иелігінде қалған тау-
арларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден алған жəне Бюджет кодексіне сəйкес жəне 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) 
бекітілген Бюджеттің атқарылуы жəне оған кассалық қызмет көрсету қағидасында белгіленген 
тəртіпте пайдаланылатын ақша кірістері мен шығыстары есепке алынады;

1043 - «Ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ», мұнда Қазақстан Республикасының заңнама 
актілеріне сəйкес жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың қайтарып алу шартымен мемлекеттік 
мекемелерге аударылған немесе белгілі бір жағдай туғанда сəйкесінше бюджетке немесе 
үшінші жаққа берілген ақша қаражат қозғалысы есепке алынады;

1044 - «Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ», онда Қазақстан Республикасының жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару заңнамасына сəйкес жергілікті өзін-өзі басқару 
функцияларын іске асыру үшін ақшаның түсімі мен жұмсалуы есепке алынады; 

1045 - «Нысаналы қаржыландыру ҚБШ», мұнда есептелген бюджет қаражаты жəне оларды 
ерекше шығыстарды жүргізуге пайдалану есепке алынады (нысаналы қаржыландыру шоты);

1046 - «Республикалық бюджеттің ҚБШ», мұнда бірыңғай қазынашылық шотынан 
республикалық бюджетке түсетін түсімдерді есепке жатқызу есепке алынады;

1047 - «Жергілікті бюджеттердің ҚБШ», мұнда бірыңғай қазынашылық шотынан жергілікті 
бюджеттерге түсетін түсімдерді есепке жатқызу есепке алынады;

1050 - «Шетелдік валютадағы шот» мемлекеттік мекеме жүргізетін есепті кезеңнің соңғы 
күніне қолданылатын жəне «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау жəне 
қолдану тəртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 Қаулысы жəне Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) бірлесіп белгілеген тəртіпте анықталатын валю-
та айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша шетелдік валютаны қайта есептеу жолымен 
алынған Қазақстан Республикасы валютасында валюталық операцияларды есепке алуға 
арналған;

1060 - «Арнайы шот» шоты бюджеттік бағдарлама əкімшілігімен қарызға алынған 
қаражаттардың (сыртқы қарыздар жəне гранттар) кірісі мен шығысы 

бойынша қаржылық операцияларды есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай
қосалқы шоттарды қамтиды;
1061 - «Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы
шоты», мұнда грантпен байланысты қаражаттардың кірісі мен шығысы
бойынша қаржылық операцияларды есепке алады;
 1062 - «Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты», 

мұнда сыртқы қарыздардың (қарызға алынған қаражаттар) кірісі мен шығысы бойынша 
қаржылық операцияларды есепке алады;

1070 - «Өзге де ақша қаражаты» шоты алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген басқа 
да ақша қаражаттарын есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

1071 - «Аккредитивтер», мұнда мемлекеттік мекемелердің жеткізуші алдында алынған 
активтер үшін пайда болған төлемдерге сəйкес міндеттемелер бойынша ашылған аккреди-
тивтер сомасы есепке алынады;

1072 - «Ақша құжаттары», мұнда өзге ақша құжаттары есепке алынады;
1073 - «Жолдағы ақша қаражаты» мұнда шетел мекемелерінің шығындарын қаржыландыру 

СІМ-не аударылған, бірақ СІМ-нің шетел мекемелерінің есеп айырысу шотына түспеген ақша 
қаражат қозғалысын есепке алынады;

1074 - «Өзге де ақша қаражаты», мұнда алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген өзге 
ақша қаражаты есепке алынады;

1080 - «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары» шоты республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары бойынша қаражат қозғалысын 
есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

1081 - «Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулары», мұнда мемлекеттік мекемелердің қызметін қаржыландыру, 
мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелерді қаржыландыруды қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы 
есепке алынады;

1082 - «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар», мұнда күрделі салымдарды қаржыландыру бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

1083 - «Басқа да бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулар», мұнда республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік 
мекемелерге олар жергілікті бюджет есебінен міндеттемелерді қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар алу кезінде жəне керісінше жергілікті бюджеттердің есебінен 
ұсталатын мемлекеттік мекемелерге белгілі бір мақсаттарға республикалық бюджеттен 
міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар алу кезінде мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулардың қозғалысы 
есепке алынады;

1084 - «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған
жоспарлы тағайындаулар», мұнда трансферттер бойынша міндеттемелерді қабылдауға 

арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады, олар жалпы сипаттағы трансферттер, 
нысаналы ағымдағы трансферттер, нысаналы даму трансферттері, жеке тұлғаларға əлеуметтік 
төлемдерге жəне əлеуметтік көмекке берілетін трансферттер болып бөлінеді;

 1085 - «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайын-
даулар», мұнда мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет немесе жергілікті органдар, жеке жəне 
заңды тұлғалар арнайы қор қаражаттар есебінен ақшалай жəрдемақылар түріндегі субсидиялар 
бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

 1086 - «Республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде 
түсетін түсімдермен байланысты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар» мұнда республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, 
қызмет тердің) құны түрінде түсетін түсімдер есебінен мемлекеттік мекемелердің шығыстары 
бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке 
алынады;

 1087 - «Сыртқы қарыздардың жəне байланысты гранттардың есебінен жобалар бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», мұнда сыртқы қарыздардың 
жəне байланысты гранттардың есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;

 1090 - «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары» шоты жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасының қозғалысын есепке 
алу үшін арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды;

 1091 - «Жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулары», мұнда мемлекеттік мекеменің қызметін ұстауға жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомалары 
есепке алынады;

 1092 - «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар», мұнда күрделі салымдарды қаржыландыру бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

1093 - «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар», мұнда бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің пайдалану үшін 

трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке 
алынады, олар жалпы сипаттағы трансферттерге, нысаналы ағымдағы трансферттерге, ны-
саналы даму трансферттеріне, жергілікті өзін-өзі басқару трансферттеріне, жеке тұлғаларға 
берілетін трансферттерге бөлінеді;

1094 - «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар», мұнда мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет
немесе жергілікті органдар, жеке жəне заңды тұлғалар арнайы қор қаражаттар есебінен 

ақшалай жəрдемақылар түріндегі субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

 1095 - «Жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде 
түсетін түсімдерге жəне олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» мұнда жергілікті бюджетке 
тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдер есебінен мемлекеттік 
мекемелердің шығыстарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар сомасы есепке алынады.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. 1200 «Қысқа мерзімді дебиторлық берешек» бөлімшесі қысқа мерзімді дебиторлық 

берешектерді есепке алу үшін арналған. 
Бұл кіші бөлім мынадай шоттарға бөлінеді:
 1210 - «Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шоты 

бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешектерді есепке алу үшін 
арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

 1211 - «Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек», 
мұнда жеке тұлғалармен жасалатын есеп айырысулар көрсетіледі:

 əлеуметтiк төлемдер жəне əлеуметтiк көмектер бойынша;
 қызметкерлер мен қызметшiлерге еңбекте алған жарақат, не болмаса Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес олардың еңбектегi мiндеттерiн орындауға байланысты 
өзге де денсаулығын зақымдаған залалдың орнын толтыру бойынша;

 қаза болған, қайтыс болған əскери қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, 
қамқоршыларына төленетін біржолғы төлемдер бойынша;

 демалысқа кеткен кезінде шұғыл қызметтің əскери қызметшілеріне, əскери (арнайы) оқу 
орындарының курсанттарына азық-түлік үлесінің орнына ақшалай өтемақы;

 жеке тұлғаларға басқа да трансферттер бойынша;
 1212 - «Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық бере-

шек» бюджеттік бағдарламалардың əкімшілектері облыстық бюджеттерге, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың бюджеттеріне дамыту үшін бөлінген ағымдағы нысаналы 
трансферттер жəне нысаналы трансферттер бойынша есептемелерін есепке алуға арналған;

 1213 - «Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық
берешек» дамытуға нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 

берешекті есепке алу үшін арналған;
1214 - «Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық
берешек», мұнда жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді
дебиторлық берешек есепке алынады;
1215 - «Заңды тұлғаларға берілетін субсидиялар бойынша қысқа мерзімді
дебиторлық берешек», мұнда заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек есепке алынады;
 1216 - «Зейнетақылар мен жəрдемақылар төлеуге трансферттер бойынша қысқа 

мерзімді дебиторлық берешек», мұнда республикалық бюджеттен халыққа төлеу үшін 
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігіне бөлінген 
жəне «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына зейнетақыларды жəне 
жəрдемақыларды төлеуге (мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар, арнайы мемлекеттік 
жəрдемақылар, жерлеу үшін жəрдемақы жəне басқа да əлеуметтік төлемдер) берілген қаражат 
қозғалысы есепке алынады;

1220 - «Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шоты 
салықтар үшін бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешекті 
(жеке табыс салығы, əлеуметтік салық, қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер жəне өзге 
салықтар), жəне де мемлекеттік мекемемен бюджетке артығымен аударылған сомаларды 
есепке алу үшін арналған;

 1230 - «Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi» 
өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi сатылған активтер, орындалған жұмыстар жəне көрсетiлген 
қызметтер, сондай-ақ музыка мектептерінде балалардың оқуы үшiн, мектеп-интернаттарда 
тəрбиеленушiлердi ұстау үшiн, мектеп жанындағы интернаттарда балалардың нысанды киім-
кешегі үшін, тамақтануы үшiн есеп айырысулар есепке алынады. Бұл шот мынадай қосалқы 
шоттарды қамтиды:

 1231 – «Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық 
берешегi», мұнда өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi сатылған активтер, орындалған жұмыстар 
жəне көрсетiлген қызметтер үшiн сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің дебиторлық 
берешегi көрсетіледі, кəсіптік техникалық білім беру мекемелерінде тапсырыс берушілермен 
орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер үшін жəне сатылған дайын өнімдер үшін 
есеп айырысулар, сондай-ақ өндірістік оқыту үдерісінде 

оқушылар орындаған жұмыстар үшін кəсіпорындармен жəне мемлекеттік
мекемелермен есеп айырысулар есепке алынады;
1232 - «Төлемдердiң арнайы түрлерi бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық
берешек», мұнда өтеу мерзiмi бiр жылға дейiн музыка мектептерінде балалардың оқуы 

үшiн, интернат мектептерде тəрбиеленушiлердi ұстау үшiн, нысанды киім-кешек үшін, мектеп 
интернаттардағы балалардың тамақтануы үшiн есеп айырысулар есепке алынады;

 1240 - «Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық бере-
шек» ведомстволық есеп айырысулар бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегін есепке алуға, соның ішінде 

өтеу мерзімі бір жылдан кем емес ішкі кредит беруге арналған. Бұл шот мынадай
қосалқы шоттарды қамтиды:
1241 - «Ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді
дебиторлық берешек» ішкі ведомстволық есеп айырысу бойынша өз жүйесінің мемлекеттік 

мекемелерде берешек, оның ішінде қайтару негізінде кредит сомасы (ішкі кредит беру бой-
ынша) республикалық жəне жергілікті бюджет қаражатының есебінен берілген кредиттер 
сомалары бойынша;

 1242 - «Ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» 
ведомствоаралық есеп айырысу бойынша өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерде берешек, 
оның ішінде қайтару негізінде кредит сомасы (ішкі кредит беру бойынша) республикалық жəне 
жергілікті бюджет қаражатының есебінен берілген кредиттер сомалары бойынша;

 1250 - «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» шоты қарыздар, қаржы инвестициялары, 
жалдау жəне алуға басқа да сыйақылар бойынша есептелген сыйақылар бойынша дебиторлық 
берешекті есепке алу үшін арналған;

 1260 - «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қызметкерлердің активтерді 
сатып алуға есеппен берілген ақша қаражаты, қызметтерге ақы төлеуге, қызметтік іссапарларға 
қызметкерлерге берілген қарыздар бойынша, сондай-ақ қызметкерлердің өзге қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегін есепке алу операциялары үшін арналған. Бұл шот мынадай қосалқы 
шоттарды қамтиды:

 1261 - «Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі», мұнда есеп беретін тұлғалармен оларға іссапар шығыстарына аванспен, сондай-
ақ қолма-қол ақшасыз жолмен жүргiзiлуi мүмкін емес шығыстарды төлеу үшін берілген есеп 
айырысулар есепке алынады;

 1262 - «Қызметкерлермен басқа есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек», мұнда активтердің анықталған жетіспеушіліктері мен талан-таражға түсуі бойынша, 
алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген өтеу мерзімі бір жылға дейінгі басқа да есептеу 
түрлері бойынша адамдардың берешегі есепке алынады;

1270 - «Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шоты ағымдағы кезеңде 
операциялық жəне қаржылық жал бойынша есептелген

жал төлемдерін есепке алу үшін арналған;
1280 - «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шоты алдыңғы шот
топтарында көрсетілмеген өтеу мерзімі бір жылға дейін өзге дебиторлық берешегі бойынша 

операцияларды есепке алу үшін арналған;
 1290 - «Күмəнді дебиторлық берешектер бойынша резерв» шоты күмəнді дебиторлық 

берешектер бойынша резервтерді құруға жəне оның қозғалысына байланысты операциялар-
ды есепке алу үшін арналған;

1291 - «Салықтық жəне салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп
айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шоты бюджетке түсетін салықтық 

жəне салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды жəне мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
түскен түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу

жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған. Бұл шот
 мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:
1292 - «Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен
есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек», Қазақстан Республикасының 

салық жəне кеден заңнамасында көзделген өтеу мерзімі бір жылдық салықтық түсімдер мен 
кедендік төлемдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде дебиторлық берешекті 
есепке алуға арналған;

 1293 - «Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу 
жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек», Қазақстан Республикасының бюджет жəне өзге 
де заңнамасында көзделген өтеу мерзімі бір жылдық бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер 
бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде дебиторлық берешекті есепке алуға арналған;

 1294 - «Негізгі капиталды жəне мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер 
бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек», негізгі капиталды жəне 
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөніндегі өтеу 
мерзімі бір жылдық дебиторлық берешекті есепке алуға арналған.»;

 25 жəне 26-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«25. 3100 «Салық жəне өзге төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 

кіші бөлімі салық жəне өзге де төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді 
есепке алуға арналған.

 Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:
3110 - «Бюджеттен төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 

шоты, мұнда бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектер есепке 
алынады. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

3111 - «Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек», онда республикалық бюджеттен бір жыл мерзімге дейінгі жеке тұлғалармен 
жасалатын есеп айырысулар үшін əлеуметтік төлемдер жəне əлеуметтік көмектер бой-
ынша, қызметкерлер мен қызметшілерге еңбекте алған жарақат, не болмаса Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес олардың еңбектегі мiндеттерiн орындауға байланысты 
өзге де денсаулығын зақымдаған залалдың орнын толтыру, қаза болған, қайтыс болған əскери 
қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына төленетін біржолғы 
төлемдер бойынша, əскери қызметшілерге (мерзімді əскери қызметшілерден басқа), сондай-
ақ ішкі істер органдарының шұғыл-іздестіру, тергеу жəне саптық бөлімшелері, Мемлекеттік 
өртке қарсы қызмет органдарының, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
қылмыстық-атқару жүйесі органдары мен мекемелерінің қызметкерлеріне тұрғын үйді ұстау 
жəне коммуналдық қызметтер бойынша шығыстарды төлеу үшін берілетін ақшалай өтемақы 
бойынша, жеке тұлғаларға өзге де трансферттер бойынша ақша қаражаттары есепке алынады;

3112 - «Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді
кредиторлық берешек» шоты бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері облыстық бюд-

жеттерге, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттеріне бөлген нысаналы 
ағымдағы трансферттер жəне нысаналы даму трансферттері бойынша бір жыл мерзімге дейінгі 
қаражаттарының қозғалысы есепке алынады;

3113 - «Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», 
онда дамытуға нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектер 
есепке алынады;

3114 - «Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», онда 
бір жылға дейінгі жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша есеп айырысулар есепке алынады;

3115 - «Заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», 
онда бір жылға дейінгі заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша, оның ішінде бір жылға дейінгі 
шаруа қожалықтары жəне фермерлік шаруашылықтарға субсидиялар бойынша есеп айыры-
сулар есепке алынады;

3120 - «Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
шоты бюджетке төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алуға 
арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды: 

3121 - «Жеке табыс салығы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», онда Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасына сəйкес бюджетке төленетін жеке табыс салығын есептеу 
жəне төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

3122 - «Əлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», онда ҚР-ның 
салық заңнамасына сəйкес бюджетке төленетін əлеуметтік салықты есептеу жəне төлеумен 
байланысты операциялар көрсетіледі;

3123 - «Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек», онда Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес қоршаған ортаны 
ластағаны үшін төлем есепке алынады;

3124 - «Бюджетке өзге салықтар жəне басқа да міндеттемелер бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек», мұнда алдыңғы шоттар тобында көрсетілмеген төлеу мерзімі бір жылға 
дейінгі Қазақстан Республикасының салық туралы заңнамасына сəйкес резидент емес заңды 
тұлғалардың табысына салынатын корпоративті табыс салығы, мемлекеттік баж салығы мен 
өзге де бюджетке төленуге тиісті төлемдер есепке алынады;

3130 - «Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
активтерді сатудан алынатын кірістер бойынша, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді сатудан түскен сметадан тыс түсімдерді көрсететін кірістер бойынша, активтердің 
жетіспеушілігін өтеуден түсетін түсімдер бойынша, сондай-ақ мемлекеттік бюджеттің кірісіне 
жататын басқа да табыстар бойынша бюджет алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешекті 
есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

3131 - «Активтерді сатудан түсетін кіріс бойынша бюджет алдындағы
қысқа мерзімді кредиторлық берешек», онда кірісі мемлекеттік бюджетке 
қатысты болып табылатын, яғни мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерді
сату бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектер есепке алынады;
3132 - «Тауарларды (жұмыстар мен көрсетілген қызметтер) өткізуден түсетін кіріс бойынша 

бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек», онда мемлекеттік бюджеттің кірісіне 
тауарларды сатудан, жұмыстар мен қызметтерді көрсетуден сметадан артық түсімдерді беру 
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектер есепке алынады;

3133 - «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек», онда активтердің жетіспеушілігін жабудан (өтеуден) кірістер жəне алдыңғы шот-
тар топтарында көрсетілмеген өзге кірістерді түсім бойынша мемлекеттік мекеменің бюджет 
алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешегі есепке алынады;

3140 - «Басқа да міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек» шоты басқа да міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешектерді есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

3141 - «Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына міндетті əлеуметтік аударымдар 
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», мұнда мемлекеттік мекеменің Қазақстан 
Республикасының міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына сəйкес əлеуметтік 
сақтандыру бойынша аударымдарды есептеумен жəне төлеумен байланысты операциялар 
көрініс табады;

3142 - «Азаматтар үшін үкімет» мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жар-
налары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», мұнда Қазақстан Республикасының 
зейнетақы заңнамасына сəйкес мемлекеттік мекемелер жүргізетін «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналарын есептеуге жəне төлеуге бай-
ланысты операциялары көрініс табады;

3143 - «Өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек», мұнда мемлекеттік мекемелер жүргізетін автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға міндетті жəне ерікті төлемдерді есептеумен 
жəне төлеумен байланысты операциялар көрініс табады;

3150 - «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бой-
ынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», міндетті медициналық сақтандыруға аударым-
дар мен жарналар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелерді есепке алуға арналған. Бұл шот 
мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

3151 - «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», мұнда міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік 
мекемелердің əлеуметтік медициналық сақтандыру қорға төленуі тиіс міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруды есептеуіне байланысты операциялар көрініс табады;

 3152 - «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек», мұнда міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік мекемелердің əлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорға төленуі тиіс міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарын 
есептеуіне байланысты операциялар көрініс табады;

26. 3200 «Қысқа мерзімді кредиторлық берешек» кіші бөлімі қысқа мерзімді кредиторлық 
берешекті есепке алуға арналған. 

 Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:
 3210 - «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» өтеу 

мерзімі бір жылға дейінгі жеткізушілер мен мердігерлерге қорларды жеткізу жəне қайта өңдеу 
бойынша шығыстарды қоса алғанда сатып алынған қорлар, ұзақ мерзімді активтер, қабылданған 
жұмыстар мен тұтынылған қызметтер үшін есеп айырысуға қысқа мерзімді кредиторлық 
берешектерді есепке алуға арналған;

 3220 - «Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
ведомстволық есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ өтеу мерзімі бір жылдан аспайтын ішкі 
кредит беру бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегін есепке 
алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттардан тұрады:

 3221 - «Ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ қайтарылу негізінде 
республикалық немесе жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен алынған кредиттер сома-
лары бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегін есепке 
алуға арналған;

 3222 - «Ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ қайтарылу негізінде 
республикалық немесе жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен алынған кредиттер сома-
лары бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегін есепке 
алуға арналған;

 3230 - «Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек» жоғары оқу 
орындарының студенттерiне, магитранттарға, докторанттарға жəне аспиранттарға, ғылыми-
зерттеу мемлекеттік мекемелердің жəне мектептердiң, колледждердiң, кəсiптiк-техникалық 
мектептердiң оқушылары, курстардың тыңдаушылары стипендиялар есептеу жəне төлеу 
бойынша стипендианттармен есеп айырысуын есепке алу үшін арналған;

 3240 - «Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» мұнда қызметкерлер мен 
жұмыскерлерге еңбекақы төлеу жəне өзге есеп айырысулар бойынша есеп айырысу есепке 
алынады. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

3241 - «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді
кредиторлық берешек», мұнда мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне төленуге тиісті 

еңбекақы, компенсациялық төлемдер, бір реттік төлемдер (материалдық көмек, ынталан-
дыру жəне басқа да ұқсас төлемдер) жəне қызметкердің еңбекақысынан ұсталуға тиісті со-
малар есепке алынады;

3242 - «Атқару құжаттары бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді
кредиторлық берешек», мұнда бір жылдан артық емес уақытта олардың жеке шоттарына 

аудару үшін басқа тұлғаның пайдасы үшін жалақы төлемдерiнен, стипендиялардан, атқарушы 
парақтары мен басқа құжаттар бойынша ұсталған сомалар есепке алынады;

 3243 - «Депоненттелген сома бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек», мұнда жұмыскерлер мен студенттердің белгiленген мерзiмде алынбаған жалақы 
төлемдерi мен шəкiртақылардың сомалары есепке алынады;

 3244 - «Уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша əлеуметтік жəрдемақы бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек», мұнда мемлекеттік мекемелер уақытша еңбекке 
жарамсыздық бойынша əлеуметтік жəрдемақы есептеу жəне төлеу бойынша есеп айыры-
сулары есепке алынады;

 3245 - «Кəсіподақтық мүшелік жарна сомаларын қолма-қол емес аударымдар бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотында қызметкерлердің еңбекақы сомаларынан 
кəсіподақ ұйымдарымен қолма-қол емес есеп айырысу жүйесінде ұсталынатын ұсталымдар 
есепке алынады (кəсіподақ мүшесінің жазбаша мінездемесі негізінде);

 3246 - «Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек», мұнда қызметкерлердің жинақталған пайдаланылмаған демалыс бойынша резерв 
(міндеттемелер) сомасы есепке алынады;

 3247 - «Банктерге салымдар бойынша шоттарға аударылған қолма-қол ақшасыз аударым-
дар бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек», мұнда қызметкерлер 
мен жұмыскерлердің жеке жазбаша өтініші негізінде еңбекақысынан ұсталынатын, яғни еркі 
бойынша еңбекақысын банк шоты арқылы қолма-қол емес есеп айырысу негізінде аудару 
бойынша кредиторлық берешектер сомасы есепке алынады;

 3248 - «Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек», мұнда қызметкерлер 
мен жұмыскерлердің тапсырмасы бойынша сақтандыру органдарымен қолма қол емес 
есеп айырысу жолымен сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемдері, Қазақстан 
Республикасының заңнамаларына сəйкес бекітілген негізде (қызметкердің жазбаша өтініші 
негізінде) банктен алынған қарыз сомасын төлеу бойынша, есеп беретін сома бойынша бір 
жылдан артық емес негізде төленуге жататын қызметкерлердің еңбекақысынан ұсталынатын 
сомалары есепке алынады;

 3250 - «Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» шоты алынған қарыздар, қаржылық 
жал жəне өзге де сыйақылар бойынша төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақыларды есепке 
алу үшін арналған;

3260 - «Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шоты жал
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алу үшін арналған;
 3270 - «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шоты алдыңғы шоттар топтарында 

көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алуға арналған. Бұл шот 
мынадай берешектерді қосалқы

шоттарды қамтиды:
3271 - «Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», 

мұнда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес мемлекеттік мекемеге жеке 
жəне (немесе) заңды тұлғалар олардың қайтарымдылығы не белгілі бір талаптар басталған 
кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару шартымен беретін ақша сомасы 
есепке алынады, жəне де сотталғандар мен тергеуге алынып сотталған тұлғалардан алынған 
сомасы мен жеке ақшалары, сотталғандардың жалақыдан ұсталған сомасы, зейнетақылары, 
жəрдемақылары жəне өзге де табыстары қаражат есепке алынады;

3272 - «Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп айы-
рысу», мұнда қолма-қол тиындарды ақша айналымынан алу себебі бойынша қызметкер 
жұмыстан босатылған, стипендиаттың оқу мерзімі аяқталғ ан, атқару қағазының немесе басқа 
да құжаттың қолданыс мерзімі 

аяқталған жағдайда төленбеген немесе артық төленген тиындардың сомалары
есепке алынады;
3273 - «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер», мұнда алдыңғы топтарда 

көрсетілмеген бір жыл мерзімге дейінгі өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер, оның 
ішінде сақтандыру бойынша жұмыстар мен қатысып сөз сөйлеу үшін, гонорар үшін берешек 
сомасы есепке алынады;

 3280 - «Бюджетке түсетін салықтық жəне салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек», бюджетке түсетін салықтық жəне салықтық емес түсімдер жөнінде 
қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы 
шоттарды қамтиды:

 3281 - «Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша т өлеушілермен есеп айырысу 
жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек», ҚҚС-тен жəне мен кедендік төлемдерден 
басқа, бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөніндегі 
операцияларды есепке алуға арналған;

 3282 - «ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек», салық төлеуші ұсынған 
декларацияға сəйкес есептелген ҚҚС сомасын төлеу жөніндегі операцияларды есепке алуға 
арналған;

 3283 - «ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек», салық төлеуші 
ұсынған қосымша декларацияға сəйкес есептелген ҚҚС сомасын қайтару жөніндегі операци-
яларды есепке алуға арналған;

3284 -  «Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша
төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», Қазақстан 

Республикасының салық жəне бюджет заңнамасында көзделген бір жылдан кем кезең ішінде 
бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер жөнінде төлеушілермен есеп айырысу бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есепке алуға арналған.»;

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«39. 5200 «Қаржылық нəтиже» кіші бөлімі мемлекеттік мекеменің
қаржылық қызметтен жинақталған қаржылық нəтижелерді есепке алуға арналған. 
Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:
5210 - «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» шоты мемлекеттік мекеме бойынша есепті 

кезеңнің  қаржылық нəтижесін есепке алуға арналған;
5220 - «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» шоты мемлекеттік мекеме бойынша өткен 

жылдардың қаржылық нəтижелерін есепке алуға арналған;

5230 - «Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нəтижесі» шоты 
бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нəтижені есепке алуға арналған;

5240 - «Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нəтижесі», 
бюджетке түсетін түсімдер бойынша жинақталған алдыңғы жылдардың қаржылық нəтижелерін 
есепке алуға арналған.»;

 42 жəне 43-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«42. 6000 «Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер» кіші бө лімі
айырбас емес операциялардан алынған кірістерді(баламалы құнына айырбастау
 ретінде тікелей берместен алынған кірістерді) есепке алуға арналған. 
Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:
 6010 - «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер», республикалық бюд-

жетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге жəне 
олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша, басқа бюджеттер есебінен жеке 
қаржыландыру жоспары бойынша мемлекеттік мекемені ұстауға жəне оның ағымдағы қызметіне 
арнап алынған қаржыландырудан түсетін кірісті тануға арналған;

6020 - «Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер», бюджеттік 
қаржыландыру есебінен күрделі салымдарды қаржыландырудан түскен кірісті тануға арналған;

 6030  - «Трансферттер бойынша кірістер», мемлекеттік мекеменің алынған трансферттер 
бойынша кірісін тануға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

 6031 - «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер бойынша кірістер», мемлекеттік мекеменің 
қызметкері болып табылмайтын жеке тұлғалар алған трансферттер бойынша кірісті мемлекеттік 
мекеменің қызметкері болып табылмайтын тануына арналған; 

6032 - «Нысаналы ағымдағы трансфе рттер бойынша кірістер», алынған
нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша кірісті мемлекеттік мекеменің
тануына арналған;
6033 - «Нысаналы даму трансферттері бойынша кірістер», алынған нысаналы даму транс-

ферттер бойынша кірісті мемлекеттік мекеменің тануына
арналған;
6034 - «Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша кірістер»,
алынған жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша кірісті мемлекеттік
мекеменің тануына арналған;
 6035 - «Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша кірістер», алынған жалпы сипаттағы 

трансферттер бойынша кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;
 6040 - «Субсидияларды төлемдері бойынша қаржыл андырудан түсетін кірістер», алынған 

субсидиялар бойынша мемлекеттік мекеменің кірістерді тануына арналған;
 6050 - «Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер», филантропиялық жəне (немесе) 

демеушілік жəне (немесе) меценаттық қызмет кірістер түрінде алынған активтерді тануға 
арналған;

 6060 - «Гранттар бойынша кірістер», мемлекеттік мекеменің донордан алған 
қайтарылмайтын гранттар сомасын есепке алуға арналған;

 6070 - «Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер», сыртқы қарыздар 
түсімдерінен түскен кірістерді тануға арналған;

6080 - «Айырбас емес операциялардан  алынатын өзге кірістер», бюджетке басқа да өтеусіз 
түсімдерден түсетін кірістерді тануға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

6081 - «Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер»,
Қазақстан Республикасының салық, кеден жəне өзге заңнамасында көзделген бюджетке 

түсетін салықтық түсімдер мен кедендік төлемдерден түсетін кірісті тануға арналған;
 6082 - «Бюджетке түсетін салықтық емес түсімде рден алынатын кірістер», Қазақстан 

Республикасының салық жəне өзге заңнамасында көзделген салықтық емес түсімдер бойын-
ша түсетін кірісті тануға арналған;

 6083 - «Жергілікті өзін-өзі басқарудан алынатын кірістер», Қазақстан Республикасының 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сəйкес жергілікті 
өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін облыстық бюджеттен жəне (немесе) ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен түскен трансферттер бойынша кірістерді жерг ілікті 
өзін-өзі басқару органдарының тануына арналған;

6084 - «Жергілікті өзін-өзі басқарудың басқа да кірістері», Қазақстан Республикасының 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сəйкес жергілікті 
өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін басқа көздерден түскен басқа да кірістерді 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының тануына арналған;

6085 - «Трансферттердің бюджетке түсуі», тиісті бюджетке трансферттер
(бюджеттік субвенциялар мен алып қоюлар) түрінде түскен кірістерді тануға
арналған; 
 6090 - «Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару», бұрын мемлекеттік мекеме 

қа ржыландырудан түсетін кірістер ретінде таныған, қаржы жылының аяғында қалған бюджет 
қаражатының қалдықтары сомасының қайтарылуын көрсетуге арналған.

43. 6100 «Айырбас операциялардан алынатын кірістер» кіші бөлімі
тауарларды, жұмыстарды, жəне көрсетілетін қызметтерді, негізгі капиталды 
жəне мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістерді тануға арналған. 
Бұл кіші бөлім мына шотта рды қамтиды:
 6110 - «Тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынатын 

кірістер», мұнда басқа жаққа баламалы құнымен айырбасқа беруден алынған кірістерді есеп-
ке алуға арналған (тауарлар, қызметтер немесе активтерді пайдалану мүмкіндігі түрінде);

 6120 - «Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер», Қазақстан Республикасының 
бюджет заңнамасында көзделген негізгі капиталды өткізуден тиісті бюджетке түскен кірістерді 
есепке алуға арналған;

 6130 - «Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер», Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасында көзделген мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден 
тиісті бюджетке түскен кірістерді есепке алуға арналған.»;

44-тармақ екінші бөлігінің екінші абзацы мындай редакцияда жазылсын:
«6210 - «Сыйақылар бойынша кiрiстер» алынған сыйақылардан түскен түсiмдердi есепке 

алуға арналған;»;
45-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«6330 - «Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер» заңды жəне жеке 

тұлғалардан өтеусіз түрде алынған активтерден (негізгі құралдар, биологиялық активтер, 
инвестициялық жылжымайтын мүлік, аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар, материалыдқ 
емес активтер, ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары, қорлар мен ақшалай қаражаттар) алы-
натын кірістер тануға арналған;»;

48 жəне 49-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«48. 7000-7100 «Операциялық шығыстар» кіші бөлімі мынадай шоттарды қамтиды:
 7010 - «Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар» мемлекеттiк мекеменiң қызметкерлеріне 

еңбекақы төлеуге арналған шығыстарды, еңбек демалыстарын төлеуге арналған резервті 
есепке алуға арналған;

7020 - «Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар» шоты қайтарымсыз түрде төленетін 
есептелген стипендиялар бойынша шығыстарды есепке алуға

арналған;
 7030 - «Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар» мемлекеттік 

мекеменің Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасына сəйкес мемлекеттік 
қызметкердің қосымша белгіленген зейнетақы

жарналары бойынша шығыстарын есепке алуға арналған;
 7040 - «Əлеуметтік салыққа арналған шығыстар» Қазақстан Республикасының салық 

заңнамасына жəне Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заңнамасына 
сəйкес əлеуметтік салық жəне əлеуметтік есептеулер бойынша мемлекеттік мекеменің 
шығыстарын есепке алуға арналған;

 7050 - «Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар» Қазақстан Республикасының 
автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру ту-
ралы заңнамасына сəйкес көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті сақтандыруға арналған шығыстарды есепке алуға арналған;

 7060 - «Қорлар бойынша шығыстар» шоты материалдар, дəрі дəрмектер жəне өзге 
қорлар бойынша шығыстарды есепке алуға, жəне де дайын өнімнің өзіндік құнын есептен 
шығаруға арналған;

 7070 - «Іссапарларға арналған шығыстар» шоты мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің 
іссапарлармен (ел ішінде жəне шет елде) байланысты шығыстарды есепке алуға арналған;

 7080 - «Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар» коммуналдық 
жəне өзге де қызметтерге (газ, су, электр энергиясы, жылыту, байланыс үшін) кеткен 
шығыстарды есепке алуға арналған;

 7090 - «Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар» шоты ұзақ мерзімді активтерді ағымдағы 
жөндеуге кеткен шығыстарды есепке алуға арналған;

 7110 - «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар» шоты ұзақ мерзімді 
активтердің амортизациясы бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

7120 - «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар», ұзақ мерзімді активтерді, артық 
жəне пайдаланылмайтын материалдарды өткізуден алынатын, ақылы қызметтер бойынша 
сметадан тыс түсетін түсімдерді, активтердің жетіспеушілігін өтеуден, сондай-ақ активтерді 
басқарудан, алынуы тиіс сыйақылар бойынша жəне басқалардан алынатын бюджетке тиесілі 
сома бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

7120 - «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар», ұзақ мерзімді активтерді, артық 
жəне пайдаланылмайтын материалдарды өткізуден алынатын, ақылы қызметтер бойынша 
сметадан тыс түсетін түсімдерді, активтердің жетіспеушілігін өтеуден, сондай-ақ активтерді 
басқарудан, алынуы тиіс сыйақылар бойынша жəне басқалардан алынатын бюджетке тиесілі 
сома бойынша шығыстарды есепке алуға арналған; 

 7130 - «Жал бойынша шығыстар» шоты активтерді жалға алумен байланысты шығыстарды 
есепке алуға арналған;

 7140 - «Өзге ағымдағы шығыстар» шоты мемлекеттік мекеменің алдыңғы шоттар топта-
рында көрсетілмеген басқа да ағымдағы кірістерін есепке алуға арналған;

 7150 - «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар», міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша 
шығыстарды есепке алуға арналған. 

49. 7200 «Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар» кіші бөлімі бюджеттік төлемдер бой-
ынша шығыстарды есепке алуға арналған. 

Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:
7210 - «Трансферттер бойынша шығыстар», нысаналы трансферттер, сондай-ақ 

мемлекеттік мекеменің қызметкері болып табылмайтын жеке тұлғаларға берілетін трансферт-
тер бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

7220 - «Зейнетақы мен жəрдемақы төлеу бойынша шығыстар», «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясына зейнетақыларды төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының 
зейнетақылар мен жəрдемақыларды төлеу жөніндегі шығыстарын есепке алуға арналған;

7230 - «Субсидиялар бойынша шығыстар», субсидиялар бойынша шығыстарды, оның 
ішінде шаруа қожалықтары мен фермерлік шаруашылықтарға субсидиялар беру бойынша 
шығыстарды есепке алуға арналған;

7240 - «Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстар», Қазақстан Республикасының 
бюджет заңнамасына сəйкес жүргізілетін субвенциялар мен алып қоюлар бойынша шығыстарды 
есепке алуға арналған;

 7250 - «Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша шығыстар», Қазақстан 
Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы заңнамасына 
сəйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілген трансферттер бойынша шығыстарды 
жергілікті уəкілетті органның есепке алуына арналған; 

 7260 - «Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар», төлеушілермен есеп 
айырысу бойынша бұдан бұрын есептелген кірістерді түзету кезінде туындайтын бюджет-
ке түсетін салықтық жəне салықтық емес түсімдерді азайту жөніндегі шығыстарды есепке 
алуға арналған.»;

51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«51. 7400 «Өзге шығыстар» кіші бөлімі алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге 

шығыстарды есепке алуға арналған. 
Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:
7410 - «Əділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар» шоты активтердің (қысқа мерзімді 

қаржылық инстициялар, ұзақ мерзімді қаржылық инстициялар, биологиялық активтер, 
инвестициялық жылжымайтын мүлік)  əділ құнын өзгертуден түсетін шығыстарды есепке 
алуға арналған;

7420 - «Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар» шоты активтерді 
(негізгі құралдар, биологиялық активтер, инвестициялық жылжымайтын мүлік, материалдық 
емес активтер, аяқталмаған құрылыс объектерлер жəне күрделі салымдар, ұзақ мерзімді 
қаржылық инстициялар) қайтарымсыз беру немесе есептен шығару бойынша шығыстарды 
есепке алуға арналған;

7430 - «Бағамдық айырма бойынша шығыстар» шоты валюталардың əртүрлі айыр-
бас бағамдарын пайдалана отырып есептілік валютасында көрсетілген шетелдік валюта 
бірліктерінің бірдей санын көрсетудің нəтижесінде туындайтын бағамдық айырма бойынша 
шығыстарды есепке алуға арналған;

7440 - «Активтердің құнсыздануы бойынша шығыстар» шоты активтердің құнсыздануынан 
резервті құру бойынша шығыстарын есепке алу үшін арналған;

7450 - «Резервтерді құру жөніндегі шығыстар» күмəнді борыштар жөніндегі резервтерді 
құру бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

7460 - «Өзге шығыстар», мұнда алдыңғы шоттар топтарында көрсетімеген шығыстарды 
есепке алуға арналған;

7470 - «Республикалық жəне жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар», 
республикалық жəне жергілікті бюджеттерден жүргізілген шығыстарды есепке алуға арналған.»; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шоттар жоспарының 1-қосымшада:
«1 «Қысқа мерзімді активтер» деген бөлімде: 
«

1041 Демеушілік жəне қайырымдылық көмек ҚБШ
 »;

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
 »;

«

1043 Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ
 »;

деген жолдан кейін
«

1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ
1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергіліктік бюджеттің ҚБШ

 »;
деген жолдармен толықтырылсын;
«

1290 Күмəнді дебиторлық берешектер бойынша резерв

 »;
деген жолдан кейін
«

1291 Салықтық жəне салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айы-
рысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айы-
рысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1293 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық бе решек

1294 Негізгі капиталды жəне мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен 
түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек

 »;
деген жолдармен толықтырылсын;
3 «Қысқа мерзімді міндеттемелер» деген бөлімде:
«

3142 Жинақтау зейнетақы қорларына зейнетақы жарналары бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

 »;
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

3142 Азаматтар үшін үкімет» мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы 
жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

 »;
«

3143 Өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

 »;
деген жолдан кейін
«

3150 Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жар-
налар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3151 Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3152 Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек

 »;
деген жолдармен толықтырылсын;
«

3273 Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер
 »;

деген жолдан кейін
«

3280 Бюджетке түсетін салықтық жəне салықтық емес түсімдер бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3284 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен 

есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
 »;

деген жолдармен толықтырылсын;
5 «Таза активтер/капитал» деген бөлім:
«

5220 Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі
 »;

деген жолдан кейін
«

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық 
нəтижесі

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық 
нəтижесі

 »;
деген жолдармен толықтырылсын;
6 «Кірістер» деген бөлім:
«

6030 Трансферттер бойынша кірістер
 »;

деген жолдан кейін
«

6031 Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер бойынша кірістер
6032 Нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша кірістер
6033 Нысаналы даму трансферттері бойынша кірістер
6034 Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша кірістер
6035 Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша кірістер

 »;
деген жолдармен толықтырылсын;
«

6050 Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынатын кірістер
 »;

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

6050 Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер
 »;

«

6080 Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер
 »;

деген жолдан кейін
«

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер
6082 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер
6083 Жергілікті өзін-өзі басқарудан алынатын кірістер
6084 Жергілікті өзін-өзі басқарудың басқа да кірістері
6085 Трансферттердің бюджетке түсуі

 »;
деген жолдармен толықтырылсын;
«

6110 Тауарларды (жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді) 
өткізуден алынатын кірістер

 »;
деген жолдан кейін
«

6120 Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер
6130 Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер

 »;
деген жолдармен толықтырылсын;
7 «Шығыстар» деген бөлім:
«

7140 Өзге ағымдағы шығыстар
 »;

деген жолдан кейін
«

7050 Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар
 »;

деген жолмен толықтырылсын;
«

7240 Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстар
 »;

деген жолдан кейін
«

7250 Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша шығыстар
7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

 »;
деген жолдармен толықтырылсын;
«

7460 Өзге шығыстар
 »;

деген жолдан кейін
«

7470 Республикалық жəне жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша 
шығыстар

 »;
деген жолдармен толықтырылсын;
Шоттар жоспарының 3-қосымшада:
реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

4 Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің бюджеттен 
трансферттер бойынша 
міндеттемелерді қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындауларды алуы

1084 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1093 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

6032 Доходы по целе-
вым текущим транс-
фертам
6033 Доходы по целе-
вым трансфертам на 
развитие

Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің бюджетті 
атқару жөніндегі төмен 
тұрған уəкілетті органға 
трансферттерін аударуы

1212 Ағымдағы нысана-
лы трансферттер бой-
ынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
1213 Нысаналы даму 
трансферттері бой-
ынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

1084 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1093 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

Төмен тұрған бюджеттің 
атқарылуы жөніндегі 
уəкілетті органның есебі 
негізінде нысаналы транс-
ферт бойынша жүргізілген 
шығыстарды есептен 
шығаруы

7210 Трансферттер бой-
ынша шығыстар

1212 Ағымдағы нысана-
лы трансферттер бой-
ынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
1213 Нысаналы даму 
трансферттері бой-
ынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

Төмен тұрған бюджеттің 
есепті жыл аяғында 
пайдаланылмаған транс-
ферттер сомасына 
кредиторлық берешекті 
есептеуі

7120 Бюджетке 
төленетін төлем бойын-
ша шығыстар

3133 Өзге операци-
ялар бойынша бюд-
жет алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

 »;
реттік нөмірі 7-1-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

7-1 Бюджетті атқару жөніндегі 
жергілікті уəкілетті органның 
жергілікті өзін-өзі басқару 
трансферттері бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
бюджеттен жоспарлы 
тағайындауларды алуы

1093 Трансферттер 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

6034 Жергілікті өзін-өзі 
басқару трансферттері 
бойынша кірістер

Бюджетті атқару жөніндегі 
жергілікті уəкілетті органның 
жергілікті өзін-өзі басқарудың 
ҚБШ-ға берген трансферттерін 
есептен шығаруы

7250 Жергілікті 
өзін-өзі басқару 
трансферттері бой-
ынша шығыстар

1093 Трансферттер 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

 »;
реттік нөмірі 9-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

9 Бюджеттік 
бағдарламалар 
əкімшісінің бюджеттен 
заңды тұлғалар үшін 
субсидиялар бойын-
ша міндеттемелерді 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындауларды 
алуы

1085 Субсидиялар 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1094 Субсидиялар 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

6040 Субсидиялар 
төлемдері бойынша 
қаржыландырудан түсетін 
кірістер

Заңды тұлғаларға суб-
сидиялар аудару

3115 Заңды 
тұлғаларға субсиди-
ялар бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1085 Субсидиялар бой-
ынша міндеттемелерді 
қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулар
1094 Субсидиялар бой-
ынша міндеттемелерді 
қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулар

Заңды тұлғаларға суб-
сидиялар есептеу

7230 Субсидиялар 
бойынша шығыстар

3115 Заңды тұлғаларға 
субсидиялар бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

«Жол картасы - 
2020» бағдарламасы 
шеңберінде 
жеке кəсіпкерлік 
субъектілеріне 
мемлекеттік қаржылық 
көмек көрсету үшін 
қаржы агенттеріне суб-
сидиялар аудару

1215 Заңды 
тұлғаларға субсиди-
ялар бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

1085 Субсидиялар бой-
ынша міндеттемелерді 
қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулар
1094 Субсидиялар бой-
ынша міндеттемелерді 
қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулар

Қаржы агентін субси-
диялау туралы есептің 
негізінде субсидиялар-
ды есептен шығару

7230 Субсидиялар 
бойынша шығыстар

1215 Заңды тұлғаларға 
субсидиялар бойынша 
қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек

 »;
реттік нөмірлері 12, 13, 14 жəне 15-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

12 Материалдық 
құндылықтар, 
жабдықтар, 
құрылыс ма-
териалдар 
жəне көрсеткен 
қызметтері 
үшін 
жеткізушілер 
мен 
мердігерлердің 
шоттарын 
төлеу

3210 
Жеткізушілерге 
жəне 
мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық бе-
решек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулары
1082 Күрделі салымдар бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

(Соңы 36-бетте) 
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13 Күрделі 
құрылыс 
бойынша 
орындалған 
жұмыстар үшін 
мердігерге ау-
дарым

3210 
Жеткізушілерге 
жəне 
мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық бе-
решек

1082 Күрделі салымдар бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

14 Материалдық 
құндылықтар, 
жабдықтар, 
құрылыс ма-
териалдары 
жəне көрсеткен 
қызметтер, 
орындалған 
жұмыстар үшін 
жеткізушілерге 
алдын ала 
төлеу

1410 Берілген 
қысқа мерзімді 
аванстар

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар 
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

15 Күрделі 
құрылыс 
жұмыстары 
үшін 
мердігерлерге 
алдын - ала 
ақша аудару

1410 Берілген 
қысқа мерзімді 
аванстар

1082 Күрделі салымдар бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

»;
реттік нөмірі 26-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

26 Банкте қолма-
қол ақша алу 
үшін қаражат 
аудару

1280 Өзге 
қысқа 
мерзімді 
дебиторлық 
берешектер

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1041Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1050 Шетелдік 
валютадағы шот

»;
реттік нөмірі 32-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

32 Есепті 
соманың 
қалдығын 
мемлекеттік 
мекеменің кас-
сасына немесе 
тiкелей банкке 
есеп беретін 
тұлғаның 
қайтаруы

1010 Кассадағы ақша қаражаты 
1050 Шетелдік валютадағы шот
1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар 
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

1261 Есеп беретін 
сома бойынша 
қызметкерлердің 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешегі

»;
реттік нөмірлері 44, 45, 46, 47 жəне 48-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

44 «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясына 
зейнетақы жарналарын аудару

3142 
«Азаматтар 
үшін үкімет» 
мемлекеттік 
корпорациясы-
на төленетін 
зейнетақы 
жарнала-
ры бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

1081 Жеке қаржыландыру жо-
спары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жо-
спары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару 
ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру 
ҚБШ

45 Филантропиялық жəне (не-
месе) демеушілік жəне (не-
месе) меценаттық қызмет 
қаражаттарының түсуi

1041 
Қайырымдылық 
көмек ҚБШ

6050 Қайырымдылық көмектен 
алынатын кірістер

46  Филантропиялық жəне (не-
месе) демеушілік жəне (не-
месе) меценаттық қызмет 
қаражаттарының жұмсалуы

3210 
Жеткізушілерге 
жəне 
мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ

47 Филантропиялық жəне (не-
месе) демеушілік жəне (не-
месе) меценаттық қызмет 
қаражаттарының есебінен 
банктен қолма-қол ақша алу 
үшін ақша қаражаттарын 
аудару

1280 Өзге 
қысқа мерзімді 
дебиторлық бе-
решектер

1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ

48 Филантропиялық жəне (не-
месе) демеушілік жəне (не-
месе) меценаттық қызметке 
арналған банкте ҚБШ-дан 
қолма-қол ақша алу үшін 
қаражаттар аудару

1010 Кассадағы 
ақша қаражаты

1280 Өзге қысқа мерзімді 
дебиторлық берешектер

»;
реттік нөмірлері 48-1 жəне 48-2-жолдармен толықтырылсын:
«

48-1 Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттерінің 
түсуі

1044 Жергілікті 
өзін-өзі басқару 
ҚБШ

6083 Жергілікті 
өзін-өзі 
басқарудан алы-
натын кірістер

48-2 Қазақстан Республикасының жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару 
туралы заңнамасына сəйкес ҚБШ-ға түсетін 
басқа да кірістерді жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының тануы

1044 Жергілікті 
өзін-өзі басқару 
ҚБШ

6084 Жергілікті 
өзін-өзі 
басқарудың 
басқа да кірістері

»;
реттік нөмірлері 95 жəне 96-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

95 Тауарларды өткізуден, жұмыстарды, 
қызметтерді көрсетуден, 
қайырымдылық көмектен түскен 
кірістерді есепке алу

1232 Төлемдердің 
арнайы төлем 
түрлері бойын-
ша қысқа мерзімді 
дебиторлық бе-
решек

6110 Тауарларды, 
жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді 
өткізуден алынатын 
кірістер
6050 Қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер

Жұмыс iстейтiн орны бойынша 
қызметкерлердi тамақтандыруға 
арналған төлемнiң мемлекеттік 
мекеменің кассасына түсуi

1010 Кассадағы 
ақша қаражаты

1232 Төлемдердің ар-
найы төлем түрлері 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

96 Тауарларды өткізуден, жұмыстарды, 
қызметтерді көрсетуден, 
қайырымдылық көмектен түскен 
кірістерді есепке алу

1232 Төлемдердің 
арнайы төлем 
түрлері бойын-
ша қысқа мерзімді 
дебиторлық бе-
решек

6110 Тауарларды, 
жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді 
өткізуден алынатын 
кірістер
6050 Қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер

Кадрлар даярлауға жəне бiлiмiн 
жетiлдiруге мектептердi оқу 
орындарының ақылы қызметтер 
жөніндегі ҚБШ, қайырымдылық 
көмекке арналған шотқа түсуi

1042 Ақылы 
қызметтер ҚБШ
1041 Қайырымдылық 
көмек ҚБШ

1232 Төлемдердің ар-
найы төлем түрлері 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

»;
реттік нөмірі 107-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

107 Банктен 
қолма-
қол ақша 
алу үшін 
қаражат 
аудару

1280 Өзге 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешектер

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1041 Демеушілік жəне қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ 
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

 »;
реттік нөмірі 114-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

114 Қайырымдылық көмек ретінде 
қорларды қабылдау

1310 Материалдар 6050 Қайырымдылық 
көмектен алынатын кірістер

»;
реттік нөмірі 123-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

123 Басқа мемлекеттік мекемелерге 
немесе басқа үйымға қорларды 
өтеусіз түрде беру

7460 Өзге 
шығыстар

1310 Материалдар
1340 Тауарлар

 »;
реттік нөмірі 169-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

169 Филантропиялық қызметтен жəне 
(немесе) демеушілік қызметтен 
жəне (немесе) меценаттық 
қызметтен ақша қаражатының түсуі

1041 
Қайырымдылық 
көмек ҚБШ

6050 Қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер

»;
реттік нөмірлері 171 жəне 172-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

171 Филантропиялық қызметтен жəне (неме-
се) демеушілік қызметтен жəне (немесе) 
меценаттық қызметтен алынатын ақшалай 
қаражат есебінен жеткізушілердің алдындағы 
берешекті өтеу

3210 
Жеткізушілерге 
жəне 
мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық бе-
решек

1041 
Қайырымдылық 
көмек ҚБШ

172 Негізгі құралдарды күрделі жөндеу жөніндегі 
қызметтерді филантропиялық қызметтен жəне 
(немесе) демеушілік қызметтен жəне (немесе) 
меценаттық қызмет ретінде қабылдау

2411 Аяқталмаған 
құрылыс

6050 
Қайырымдылық 
көмектен алына-
тын кірістер

»;
реттік нөмірлері 231, 232 жəне 233-жолдар мынадай редакцияда
жазылсын:
«

231 Қызметкердің 
еңбекақысынан 
міндетті зей-
нет ақы жарна-
лары ұсталды

3241 Еңбекақы төлеу 
бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3142 «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясына төленетін 
зейнетақы жарналары бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

232 Қосымша 
белгіленген 
зейнетақы жар-
наларын есеп-
ке алу

7030 Қосымша белгіленген 
зейнетақы жарналарына 
арналған шығыстар

3142 «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясына төленетін 
зейнетақы жарналары бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

233 Зейнетақы 
жарналарын 
аудару

3142 «Азаматтар үшін 
үкімет» мемлекеттік кор-
порациясына төленетін 
зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

»;
реттік нөмірі 237 орыс тілінде өзгеріс еңгізілген, мемлекеттік тіліндегі өзгермейді:
реттік нөмірлері 254 жəне 255-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

254 Қызметкерлер 
еңбекақы 
төлемдерінен міндетті 
зейнетақы жарнала-
рын ұстап қалу

3241 Еңбекақы төлеу 
бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3142 «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясына 
төленетін зейнетақы жарна-
лары бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық

255 Қосымша белгіленген 
зейнетақы жарнала-
рын есепке алу

7030 Қосымша 
белгіленген зейнетақы 
жарналарына арналған 
шығыстар

3142 «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясына 
төленетін зейнетақы жарна-
лары бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

 »;
реттік нөмірлерімен 272-1, 272-2, 272-3 жəне 272-4-жолдармен толықтырылсын:
«

272-1 Мемлекеттік 
мекемелердің 
міндетті 
əлеуметтік 
медициналық 
сақтандыруға 
аударымдарды 
есептеуі

7150 Міндетті 
əлеуметтік 
медициналық 
сақтандыруға арналған 
шығыстар

3151 Міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға ауда-
рымдар бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

272-2 Міндетті 
əлеуметтік 
медициналық 
сақтандыруға 
аударымдар со-
масын аудару

3151 Міндетті 
əлеуметтік 
медициналық 
сақтандыруға аударым-
дар бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

272-3 Қызметкерлердің 
кірістерінен 
міндетті 
əлеуметтік 
медициналық 
сақтандыруға 
жарналар ұстап 
қалу

3241 Қызметкерлерге 
еңбекақы төлеу бой-
ынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3152 Міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға жарналар 
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек

272-4 Міндетті 
əлеуметтік 
медициналық 
сақтандыруға 
жарналарды 
аудару

3152 Міндетті 
əлеуметтік 
медициналық 
сақтандыруға жарна-
лар бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық

1081 Жеке қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

 »;
реттік нөмірі 284-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 «

284 Гонорардан 
(сыйақыдан) зейнетақы 
жарналарын ұстап қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3142 «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясына 
төленетін зейнетақы жарна-
лары бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

 »;
реттік нөмірі 329-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

329 Қайырымдылық көмектен 
алатын кірісті есепке алу

1041 Қайырымдылық 
көмек ҚБШ

6050 Қайырымдылық 
көмектен алынатын кірістер

 »;
реттік нөмірі 329-1-жолмен толықтырылсын:
«

329-1 Жергілікті өзін-өзі басқару 
трансферттерінен түсетін 
кірісті тану

1044 Жергілікті өзін-өзі 
басқару ҚБШ

6034 Жергілікті өзін-өзі 
басқару трансферттері 
бойынша кірістер

 »;
реттік нөмірі 344-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

344 Қосымша белгіленген 
зейнетақы жарнала-
рын есепке алу

7030 Қосымша белгіленген 
зейнетақы жарналарына 
арналған шығыстар

3142 «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясына 
төленетін зейнетақы жарна-
лары бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

 »;
бюджетке түсетін салықтық жəне салықтық емес түсімдердің бухгалтерлік операциялар 

бойынша шоттар корреспонденциясы осы бұйрықттың қосымшасына сəйкес жүргізіледі.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есебі мен аудит əдіснамасы 

департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде
мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жария-
лау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік  кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа 
басылымдарында ресми жариялануын;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
 Қаржы министрі Б. СҰЛТАНОВ

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2017 жылғы 10 ақпандағы №95 бұйрығына қосымша

Бюджетке түсетін салықтық жəне салықтық емес түсімдер бухгалтерлік операция-
лары бойынша шоттар корреспонденциясы

1-бөлім. Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша операцияларды көрсету
1 Салық, өсімпұл, айыппұлдар мен 

салықтық емес түсімдер бойынша 2018 
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
(салық төлеушілердің жеке шоттарының 
деректері бойынша) төлеушілермен 
есеп айырысу жөніндегі қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек сальдосын 
қалпына келтіру

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
1293 Бюджетке түсетін 
салықтық емес түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп айы-
рысу жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

2 Салық, өсімпұл, айыппұлдар мен 
салықтық емес түсімдер бойынша 2018 
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
(салық төлеушілердің жеке шоттарының 
деректері бойынша) төлеушілермен 
есеп айырысу жөніндегі қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек сальдосын 
қалпына келтіру

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3284 Бюджетке түсетін 
салықтық емес түсімдер 
бойынша төлеушілермен 
есеп айырысу бой-
ынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3 Корпоративтік табыс салығы жөнінде 
ұсынылған декларация негізінде 
алдыңғы есепті кезеңдер үшін (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша) дебиторлық 
берешекті түгел есептеу

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі 

4 Өткен есепті кезеңдегі корпоративтік 
табыс салығы жөніндегі декларацияға 
сəйкес түзетпеу жазбасы (қызыл 
түзетпе) (салық төлеушінің жеке 
шотының «есептелді» деген бағаны 
бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек 

5 Салық төлеушілердің төлем тапсырма-
лары бойынша салықтық емес түсімдер 

1046 Республикалық бюджеттің 
ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек 

6 корпоративтік табыс салығы бойынша 
декларация тапсырғаннан кейін төлеуге 
жататын аванстық төлемдердің, 
өсімпұлдардың, айыппұлдардың 
ұсынылған есеп айырысу сомасының 
негізінде ағымдағы есепті кезеңге 
корпоративтік табыс салығы бойынша 
дебиторлық берешек есептеу

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

7 Салық төлеушілердің төлем тапсыр-
малары бойынша ағымдағы есепті 
кезеңдегі салықтар түсімі (жеке табыс 
салығы, қосылған құн салығы, ак-
циздер, экспортқа салынатын рента 
салығы, пайдалы қазбалар өндіру, 
үстеме пайдаға салынатын салық, көлік 
құралдарына салынатын салық, жер 
салығы, мүлік салығы, бірыңғай жер 
салығы, ойын бизнесіне салынатын 
салық жəне тіркелген салық) 

1046 Республикалық бюджеттің 
ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

8 Түгел есептеуге салынатын 
корпоративтік табыс салығы бойынша 
декларацияға сəйкес салық төлеушінің 
жеке шоты бойынша өткен есепті кезең 
үшін түзету жазбасы (салық төлеушінің 
жеке шотының «есептелді» деген 
бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

9 Өткен кезең үшін корпоративтік та-
быс салығы бойынша декларацияның 
қате есептелген сомасы бойынша 
түзету жазбасы (салық төлеушінің жеке 
шотының «есептелді» деген бағаны 
бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі 

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

10 Салық төлеушінің тіркеу жері бойынша 
əртүрлі салық органдарында тіркелген 
салық төлеушінің дебиторлық жəне 
кредиторлық берешектерін есепке 
жатқызуға берген салық органының 
қорытындысы негізінде бюджеттік 
сыныптаманың тиісті кодтары бой-
ынша салық органдары арасында 
салық төлеушінің дебиторлық жəне 
кредиторлық берешектерін есепке 
жатқызу жүргізілді.

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі 

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

Бір мезгілде дебиторлық берешекті 
түгел есептеу жүргізіледі 

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

11 корпоративтік табыс салығы бойын-
ша декларацияға сəйкес өткен есепті 
кезеңдер үшін түзету жазбасы (салық 
төлеушінің жеке шотының «азайтылды» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

12 корпоративтік табыс салығы бойынша 
декларацияға сəйкес түзетпеу жазба-
сы (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі 

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

13 корпоративтік табыс салығы бойын-
ша декларация тапсырғаннан кейінгі 
кезең үшін төлеуге жататын аванстық 
төлемдердің ұсынылған есеп айырысу 
сомасының негізінде түзетпеу жазба-
сы (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

7260 Бюджетке түсетін 
түсімдерді азайту жөніндегі 
шығыстар

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

14 Есепті кезең үшін корпоративтік табыс 
салығы бойынша декларацияға сəйкес 
есептелген сома бойынша түзетпеу 
жазбасы 

7260 Бюджетке түсетін 
түсімдерді азайту жөніндегі 
шығыстар 

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

15 Қосылған құн салығы бойынша 
ұсынылған декларация негізінде өткен 
есепті кезеңдер үшін дебиторлық 
берешекті түгел есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

16 Қосылған құн салығы бойынша 
ұсынылған декларация негізінде 
ағымдағы есепті кезең үшін дебиторлық 
берешекті түгел есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер 

17 Қосылған құн салығы бойынша 
ұсынылған декларация негізінде 
ағымдағы есепті кезең үшін 
кредиторлық берешекті есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «азайтылды» 
деген бағаны бойынша)

7260 Бюджетке түсетін 
түсімдерді азайту жөніндегі 
шығыстар

3282 ҚҚС төлеу 
жөнінде қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

18 Есепке жатқызуға бөлінген ҚҚС 
сомасының Салық органының 
қорытындысы бойынша есептелген 
ҚҚС сомасынан асып кеткен сомасын 
қайтаруға есептеу

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

3283 ҚҚС қайтару 
жөнінде қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

19 Қосылған құн салығы бойынша 
ұсынылған декларация негізінде өткен 
есепті кезеңдер үшін кредиторлық 
берешекті түгел есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «азайтылды» 
деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

3282 ҚҚС төлеу 
жөнінде қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

20 Қосылған құн салығы бойынша 
декларацияға сəйкес салық төлеушінің 
жеке шоты бойынша өткен есепті 
кезең үшін түзетпеу жазбасы (салық 
төлеушінің жеке шотының «азайтылды» 
деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

21 Қосылған құн салығы бойынша 
декларацияға сəйкес салық төлеушінің 
жеке шоты бойынша ағымдағы есепті 
кезең үшін түзетпеу жазбасы (салық 
төлеушінің жеке шотының «азайтылды» 
деген бағаны бойынша)

7260 Бюджетке түсетін 
түсімдерді азайту жөніндегі 
шығыстар

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

22 Салық төлеушілердің төлем тап-
сырмалары бойынша ағымдағы 
есепті кезеңнің ҚҚС бойынша салық 
түсімдерінің түсуі 

1046 Республикалық бюджеттің 
ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

23 Салық төлеуші қайтаруға ұсынған ҚҚС 
сомаларының шынайылығы бойынша 
растайтын құжаттардың негізінде салық 
органының қорытындысына сəйкес 
төлем тапсырмалары бойынша ҚҚС 
қайтару жүзеге асырылды.

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық 
бюджеттің ҚБШ

24 Салық төлеушінің бір салық бойын-
ша дебиторлық берешегі мен екінші 
салық бойынша кредиторлық берешегін 
есепке жатқызу

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

25 Салық төлеушінің жеке шотындағы 
қосымша деректер бойынша 
дебиторлық берешек есептеу мен 
салық төлеушінің бұдан бұрын бюд-
жеттен қайтарылған жəне салық 
тексерулерін жүргізу кезінде қайтаруға 
расталмаған ҚҚС-тің артық сомасын 
(қайтару) аударуы 

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

26 Салық төлеушінің негізгі жеке шотының 
деректері бойынша бұдан бұрын бюд-
жеттен қайтарылған, бірақ салықтық 
тексеру кезінде қайтаруға расталмаған 
жəне салық төлеушінің бюджет-
ке енгізуіне жататын ҚҚС бойынша 
кредиторлық берешегін түгел есептеу 

7260 Бюджетке түсетін 
түсімдерді азайту жөніндегі 
шығыстар

3282 ҚҚС төлеу 
жөнінде қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

27 Қазақстан Республикасында аккредит-
телген дипломатиялық жəне оларға 
теңестірілген өкілдіктердің ұсынған 
жиынтық ведомостінің (Тізілім) негізінде 
есепті тоқсандағы сатып алынған тауар-
лар, орындалған жұмыстар, көрсетілген 
қызметтер бойынша ағымдағы есепті 
кезең үшін кредиторлық берешек 
есептеу

7260 Бюджетке түсетін 
түсімдерді азайту жөніндегі 
шығыстар

3282 ҚҚС төлеу 
жөнінде қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

28 Қазақстан Республикасында аккредит-
телген дипломатиялық жəне оларға 
теңестірілген өкілдіктерге ҚҚС сомасын 
қайтаруға есептеу

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

3283 ҚҚС қайтару 
жөнінде қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

29 Төлем тапсырмалары мен Салық 
органының өкімі бойынша Қазақстан 
Республикасында аккредиттел-
ген дипломатиялық жəне оларға 
теңестірілген өкілдіктерге ҚҚС қайтару 
жүзеге асырылды

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық 
бюджеттің ҚБШ

30 Грант қаражаты есебінен сатып алына-
тын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер бойынша төленген ҚҚС-ті 
қайтару туралы ұсынылған Салық 
өтінішінің негізінде ағымдағы есепті 
кезең үшін кредиторлық берешек 
есептеу 

7260 Бюджетке түсетін 
түсімдерді азайту жөніндегі 
шығыстар

3282 ҚҚС төлеу 
жөнінде қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

31 Грант қаражаты есебінен сатып алына-
тын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер бойынша төленген ҚҚС-ті 
қайтаруға есептеу

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

3283 ҚҚС қайтару 
жөнінде қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

32 Төлем тапсырмалары мен салық 
органының Өкімі бойынша ҚҚС қайтару 
жүзеге асырылды

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық 
бюджеттің ҚБШ

33 Ұсынылған декларациялар негізінде 
ағымдағы есепті кезең үшін жеке та-
быс салығы, акциз, ойын бизнесі мен 
тіркелген салық бойынша дебиторлық 
берешек есептеу
(салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

34 Ұсынылған қосымша декларациялар 
негізінде өткен есепті кезең үшін жеке 
табыс салығы, акциз, үстеме пайдаға 
салынатын салық бойынша дебиторлық 
берешек есептеу (салық төлеушінің 
жеке шотының «есептелді» деген 
бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

35 Қосымша Декларацияға сəйкес жеке 
табыс салығы, акциз бойынша «алу» 
белгісінсіз түзетпеу жазбасы (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша) 

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

36 Ұсынылған ағымдағы төлемдердің есебі 
негізінде ағымдағы есепті кезеңге көлік 
құралдарына салынатын салық, жер 
салығы жəне мүлік салығы бойынша 
дебиторлық берешек есептеу 

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер 

37 Ұсынылған Декларацияға сəйкес көлік 
құралдарына салынатын салық, жер 
салығы жəне мүлік салығы бойынша 
азайтуға есептелген (салық төлеушінің 
жеке шотының «азайтылды» деген 
бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі 

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

38 Ұсынылған қосымша декларациялар 
негізінде ағымдағы есепті кезең үшін 
экспортқа салынатын рента салығы, 
пайдалы қазбаларды өндіруге салына-
тын салық, бірыңғай жер салығы бойын-
ша дебиторлық берешекті түгел есеп-
теу (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

39 Өткен жылдың төртінші тоқсаны үшін 
ұсынылған Декларацияларға сəйкес 
өткен жылғы экспортқа салынатын 
рента салығы мен пайдалы қазбаларды 
өндіруге салынатын салық бойынша 
дебиторлық берешек есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

40 Ұсынылған қосымша декларациялар 
негізінде экспортқа салынатын рента 
салығы, үстеме пайдаға салынатын 
салық, бірыңғай жер салығы бойынша 
алдыңғы есепті кезеңдерге дебиторлық 
берешекті түгел есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

41 Өткен есепті кезеңге бірыңғай жер 
салығын төлеушілер үшін ұсынылған 
Декларация негізінде есепті салық 
кезеңінен кейінгі салық кезеңі үшін 
ағымдағы салық кезеңінің 10 сəуіріне 
дейінгі мерзім бойынша бірыңғай жер 
салығының есептелген сомасы бой-
ынша есепті кезеңге дебиторлық бе-
решек есептеу (салық төлеушінің жеке 
шотының «есептелді» деген бағаны 
бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі 

42 Өткен есепті кезеңге бірыңғай жер 
салығын төлеушілер үшін ұсынылған 
Декларация негізінде ағымдағы салық 
кезеңінің 10 сəуіріне дейінгі мерзім бой-
ынша бірыңғай жер салығының есеп-
телген сомасы бойынша өткен кезеңге 
дебиторлық берешек есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі 

43 Ұсынылған Декларациялар негізінде 
көлік құралдарына салынатын салық, 
ойын бизнесіне салынатын салық, 
тіркелген салық бойынша өткен жылға 
дебиторлық берешек есепті түгел есеп-
теу (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі 

44 Ұсынылған қосымша Декларациялар 
негізінде ағымдағы есепті кезеңге 
экспортқа салынатын рента салығы, 
пайдалы қазбалар өндіруге салына-
тын салық, ойын бизнесіне салынатын 
салық пен тіркелген салық бойынша, 
бірыңғай жер салығының есептелген 
сомалары бойынша түзетпеу жазба-
сы (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алына-
тын кірістер

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

45 Ұсынылған қосымша Декларациялар 
негізінде өткен жылдардағы экспортқа 
салынатын рента салығы, пайдалы 
қазбалар өндіру, үстеме пайдаға са-
лынатын салық, ойын бизнесіне салы-
натын салық бойынша түзетпеу жаз-
басы (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

46 Салықтар бойынша қосымша 
ұсынылған ағымдағы төлемдердің 
есептері негізінде көлік құралдарына 
салынатын салық, жер салығы мен 
мүлік салығы бойынша түзетпеу жаз-
басы (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алына-
тын кірістер

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

47 Бірыңғай жер салығын төлеушілер 
үшін ұсынылған Декларация негізінде 
өткен есепті кезең үшін бірыңғай жер 
салығының есептелген сомасы бойын-
ша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің 
жеке шотының «есептелді» деген 
бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

48 Салық төлеушілердің төлем хабарлама-
лары бойынша ағымдағы есепті кезеңге 
жеке тұлғалардан көлік құралдарына 
салынатын салықтың, жер салығының 
жəне мүлік салығының түсуі

1046 Республикалық бюджеттің 
ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

49 Көлік құралдары бойынша салық 
сомасын есептеуге (азайтуға) № 
25 нысандағы Тізілім негізінде 
жеке тұлғалардан алынатын көлік 
құралдарына салынатын салық, жер 
салығы мен мүлік салығы бойынша 
ағымдағы есепті кезең үшін дебиторлық 
берешек есептеу (салық төлеушінің 
жеке шотының «есептелді» деген 
бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

50 Көлік құралдары бойынша салық 
сомасын есептеуге (азайтуға) № 
25 нысандағы Тізілім негізінде 
жеке тұлғалардан алынатын көлік 
құралдарына салынатын салық, жер 
салығы мен мүлік салығы бойынша 
өткен кезең үшін дебиторлық бере-
шек есептеу (салық төлеушінің жеке 
шотының «есептелді» деген бағаны 
бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

51 Көлік құралдары бойынша салық со-
масын есептеуге (азайтуға) № 25 
нысандағы Тізілім негізінде өткен кезең 
үшін жеке тұлғалардан алынатын көлік 
құралдарына салынатын салық, жер 
салығы мен мүлік салығы бойынша 
азайтуға есептеу (салық төлеушінің 
жеке шотының «азайтылды» деген 
бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі 

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек 

52 Көлік құралдары бойынша салық со-
масын есептеуге (азайтуға) № 25 
нысандағы Тізілім негізінде ағымдағы 
кезең үшін жеке тұлғалардан алынатын 
көлік құралдарына салынатын салық, 
жер салығы мен мүлік салығы бойынша 
түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің 
жеке шотының «есептелді» деген 
бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алына-
тын кірістер 

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек 

53 Салық төлеушілердің төлем тапсыр-
малары бойынша бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің 
түсуі (мемлекеттік баж, Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасында 
көзделген алымдар мен төлемдер)

1046 Республикалық бюджеттің 
ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер 

2-бөлім. Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша операцияларды көрсету
54 Төлеушілердің төлем тапсырмалары 

бойынша ағымдағы есепті кезең үшін 
аукциондардан алынатын алымдардың, 
жер учаскелерін пайдаланғаны үшін, 
жерүсті көздерінің су ресурстарын 
пайдаланғаны үшін, қоршаған ортаға 
эмиссия үшін, орман пайдаланғаны 
үшін, радиожиілік спектрін 
пайдаланғаны үшін, қалааралық жəне 
(немесе) халықаралық телефон бай-
ланысын, сондай-ақ ұялы байланыс 
ұсынғаны үшін, кеме жүзетін су жол-
дарын пайдаланғаны үшін, сыртқы 
(көрнекі) жарнама орналастырғаны 
үшін, төленген ақының түсуі

1046 Республикалық бюджеттің 
ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек 

55 Аукциондарды өткізушілер ұсынатын 
аукциондардан алынатын алымдар 
бойынша Декларацияның негізінде 
ағымдағы есепті кезеңдегі аукцион-
дардан алынған алымдар бойынша 
дебиторлық берешекті есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

56 Аукциондарды өткізушілер ұсынатын 
Мəліметтердің негізінде ағымдағы 
есепті кезеңдегі аукциондардан 
алынған алымдар бойынша дебиторлық 
берешекті түгел есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

57 Аукциондарды өткізушілер ұсынатын 
аукциондардан алынатын алым-
дар бойынша Декларацияның, 
Мəліметтердің негізінде ағымдағы 
есепті кезеңдегі аукциондардан 
алынған алымдар бойынша түзетпеу 
жазбасы (салық төлеушінің жеке 
шотының «есептелді» деген бағаны 
бойынша)

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алына-
тын кірістер

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек 

58 Ағымдағы жылдың бірінші, екінші 
жəне үшінші тоқсандары үшін жер 
учаскелерін пайдаланғаны үшін 
ағымдағы төлемдер сомасының Есебіне 
сəйкес ағымдағы есепті кезеңдегі жер 
учаскелерін пайдаланғаны үшін ақы 
төлеу бойынша дебиторлық берешекті 
есептеу (салық төлеушінің жеке 
шотының «есептелді» деген бағаны 
бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

59 Уəкілетті мемлекеттік орган ұсынған 
Мəліметтер негізінде ағымдағы 
есепті кезеңдегі орман пайдаланғаны 
үшін, кеме жүзетін су жолдарын 
пайдаланғаны үшін, радиожиілік 
спектрін пайдаланғаны үшін, сыртқы 
(көрнекі) жарнама орналастырғаны 
үшін, қалааралық жəне (немесе) 
халықаралық телефон байланысын, 
сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны 
үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық 
берешекті есептеу (салық төлеушінің 
жеке шотының «есептелді» деген 
бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

60 Уəкілетті мемлекеттік орган ұсынған 
Мəліметтер негізінде ағымдағы 
есепті кезеңдегі жер учаскелерін 
пайдаланғаны үшін, орман 
пайдаланғаны үшін, радиожиілік 
спектрін пайдаланғаны үшін, кеме 
жүзетін су жолдарын пайдаланғаны 
үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық 
берешекті түгел есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

61 Уəкілетті мемлекеттік орган ұсынған 
Мəліметтер негізінде салықтар со-
масы туралы Хабарлама бойынша 
ағымдағы есепті кезеңдегі қалааралық 
жəне (немесе) халықаралық телефон 
байланысын, сондай-ақ ұялы байла-
ныс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша 
дебиторлық берешекті түгел есеп-
теу (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

62 Уəкілетті мемлекеттік орган ұсынған 
қосымша Мəліметтер негізінде 
ағымдағы есепті кезеңдегі сыртқы 
(көрнекі) жарнама орналастырғаны 
үшін, радиожиілік спектрін 
пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су 
жолдарын пайдаланғаны үшін ақы 
төлеу бойынша дебиторлық берешекті 
түгел есептеу (салық төлеушінің жеке 
шотының «есептелді» деген бағаны 
бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

63 Уəкілетті мемлекеттік орган ұсынған 
Мəліметтер негізінде ағымдағы 
есепті кезеңдегі жер учаскелерін 
пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша 
түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің 
жеке шотының «есептелді» деген 
бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алына-
тын кірістер

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

64 Уəкілетті мемлекеттік орган ұсынған 
қосымша Мəліметтер негізінде 
ағымдағы есепті кезеңдегі орман 
пайдаланғаны үшін, радиожиілік 
спектрін пайдаланғаны үшін, кеме 
жүзетін су жолдарын пайдаланғаны 
үшін, сыртқы (көрнекі) жарнама 
орналастырғаны үшін ақы төлеу бойын-
ша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің 
жеке шотының «есептелді» деген 
бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алына-
тын кірістер

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек 

65 Уəкілетті мемлекеттік орган 
ұсынған қосымша Мəліметтер 
негізінде салықтар сомасы туралы 
Хабарлама бойынша ағымдағы есепті 
кезеңдегі қалааралық жəне (немесе) 
халықаралық телефон байланысын, 
сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны 
үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жаз-
басы (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алына-
тын кірістер

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек 

66 Ағымдағы жылдың бірінші, екінші жəне 
үшінші тоқсандары үшін ұсынылған 
Декларацияларға сəйкес ағымдағы 
есепті кезеңдегі жерүсті көздерінің 
су ресурстарын пайдаланғаны үшін, 
қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы 
төлеу бойынша дебиторлық берешекті 
есептеу (салық төлеушінің жеке 
шотының «есептелді» деген бағаны 
бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

67 Қосымша ұсынылған 
Декларациялардың негізінде ағымдағы 
есепті кезеңдегі жерүсті көздерінің 
су ресурстарын пайдаланғаны үшін, 
қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы 
төлеу бойынша дебиторлық берешекті 
түгел есептеу (салық төлеушінің жеке 
шотының «есептелді» деген бағаны 
бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алы-
натын кірістер

68 Аукциондарды өткізушілер ұсынатын 
аукциондардан алынатын алым-
дар бойынша Декларацияның, 
Мəліметтердің негізінде өткен 
жылдардағы аукциондардан алынған 
алымдар бойынша дебиторлық 
берешекті есептеу (түгел есептеу) 
(салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

69 Аукциондарды өткізушілер ұсынатын 
аукциондардан алынатын алым-
дар бойынша Декларацияның, 
Мəліметтердің негізінде өткен 
жылдардағы аукциондардан алынған 
алымдар бойынша түзетпеу жазба-
сы (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

70 Өткен жылдың IV тоқсанындағы 
ұсынылған Декларациялар мен 
қосымша Декларацияларға сəйкес 
өткен жылғы жерүсті көздерінің су 
ресурстарын пайдаланғаны үшін, 
қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы 
төлеу бойынша дебиторлық берешекті 
есептеу (түгел есептеу) (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

71 Ұсынылған қосымша Декларациялар 
негізінде өткен жылдардағы жерүсті 
көдерінің су ресурстарын пайдаланғаны 
үшін, қоршаған ортаға эмиссия үшін 
ақы төлеу бойынша түзетпеу жазба-
сы (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек 

72 Уəкілетті мемлекеттік орган ұсынған 
қосымша Мəліметтер негізінде өткен 
жылдардағы сыртқы (көрнекі) жарнама 
орналастырғаны үшін, кеме жүзетін 
су жолдарын пайдаланғаны үшін ақы 
төлеу бойынша дебиторлық берешекті 
түгел есептеу
 (салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

73 Уəкілетті мемлекеттік орган 
ұсынған қосымша Мəліметтер 
негізінде салықтар сомасы тура-
лы Хабарлама бойынша өткен 
жылдардағы қалааралық жəне (немесе) 
халықаралық телефон байланысын, 
сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны 
үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық 
берешекті түгел есептеу (салық 
төлеушінің жеке шотының «есептелді» 
деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

74 Кеме жүзетін су жолдарын 
пайдаланғаны үшін ұсынған 
Декларация негізінде өткен 
жылдардағы кеме жүзетін су жолдарын 
пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша 
түзетпеу жазбасы 
(салық төлеушінің жеке шотының 
«есептелді» деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек 

75 Уəкілетті мемлекеттік орган ұсынған 
Мəліметтер (қосымша Мəліметтер) 
негізінде өткен жылдардағы жер 
учаскелерін пайдаланғаны үшін, ор-
ман пайдаланғаны үшін, радиожиілік 
спектрін пайдаланғаны үшін, кеме 
жүзетін су жолдарын пайдаланғаны 
үшін, сыртқы (көрнекі) жарнама 
орналастырғаны үшін ақы төлеу бойын-
ша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің 
жеке шотының «есептелді» деген 
бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

76 Уəкілетті мемлекеттік орган ұсынған 
қосымша Мəліметтер негізінде өткен 
жылдардағы салықтар сомасы тура-
лы Хабарлама бойынша қалааралық 
жəне (немесе) халықаралық телефон 
байланысын, сондай-ақ ұялы байла-
ныс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша 
түзетпеу жазбасы(салық төлеушінің 
жеке шотының «есептелді» деген 
бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

3-бөлім. Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша операцияларды көрсету
77 Бюджетке түсетін салықтық емес 

түсімдер бойынша дебиторлық бере-
шек есептеу

1293 Бюджетке түсетін 
салықтық емес түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп айы-
рысу жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

6082 Бюджетке түсетін 
салықтық емес түсімдерден 
алынатын кірістер

78 Негізгі капиталды жəне мемлекеттің 
қаржы активтерін өткізуден алынатын 
кірістерді тану

1294 Негізгі капиталды жəне 
мемлекеттің қаржы активтерін 
сатудан түскен түсімдер бойын-
ша есеп айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек

6120 Негізгі капитал-
ды өткізуден алынатын 
кірістер 6130 Мемлекеттің 
қаржы активтерін өткізуден 
алынатын кірістер

79 Төлеушілердің төлем тапсырмалары 
бойынша салықтық емес түсімдер, 
негізгі капиталды жəне мемлекеттің 
қаржы активтерін өткізуден тиісті бюд-
жетке түсетін түсімдер 

1046 Республикалық бюджеттің 
ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1293 Бюджетке түсетін 
салықтық емес түсімдер 
бойынша төлеушілермен 
есеп айырысу жөнінде 
қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек 1294 Негізгі капи-
талды жəне мемлекеттің 
қаржы активтерін сатудан 
түскен түсімдер бойынша 
есеп айырысу жөнінде 
қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек 

80 Трансферттердің түсімін тиісті бюджет-
ке есепке жатқызу

1046 Республикалық бюджеттің 
ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

6085 Трансферттердің 
бюджетке түсуі

4-бөлім. Артық (қате) төленген соманы бюджеттен қайтару бойынша операцияларды көрсету
81 Салық органдарының қорытыныдысы 

негізінде түсімдердің артық (қате) 
төленген сомасын бюджеттен қайтаруға 
соманы дебиторлық берешек шоты-
нан кредиторлық берешек шотына 
ауыстыру

1292 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойын-
ша төлеушілермен есеп 
айырысу жөнінде қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

82 Салық органдарының төлем 
тапсырмаларының негізінде түсімдердің 
артық (қате) төленген сомасын бюд-
жеттен қайтару

3281 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 3284 
Бюджетке түсетін салықтық 
емес түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айыры-
су бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1046 Республикалық 
бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің 
ҚБШ

5. Басқа операцияларды көрсету
83 Тиісті бюджеттің ҚБШ-сынан 

шығыстарды жүргізу
7470 Республикалық жəне 
жергілікті бюджеттердің ҚБШ-
лары бойынша шығыстар

1046 Республикалық 
бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің 
ҚБШ

84 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту 
бойынша есептелген шығыстарды 
қорытынды айналымдармен есеп-
тен шығару 

5230 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша есепті кезеңдегі 
қаржылық нəтиже

7260 Бюджетке түсетін 
түсімдерді азайту жөніндегі 
шығыстар 

85 Тиісті бюджеттің ҚБШ-сы бойынша 
есептелген шығыстарды қорытынды 
айналымдармен есептен шығару 

5230 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша есепті кезеңдегі 
қаржылық нəтиже

7470 Республикалық жəне 
жергілікті бюджеттердің 
ҚБШ-лары бойынша 
шығыстар

86 Бюджетке түсетін салықтық жəне 
салықтық емес түсімдерден есептелген 
кірістерді қорытынды айналымдармен 
есептен шығару

6081 Бюджетке түсетін 
салықтық түсімдерден алына-
тын кірістер
6082 Бюджетке түсетін 
салықтық емес түсімдерден 
алынатын кірістер

5230 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша есепті 
кезеңдегі қаржылық нəтиже

87 Бюджетке трансферттердің 
(субвенциялардың, бюджеттік алып 
қоюлардың) түсуінен есептелген 
кірістерді қорытынды айналымдармен 
есептен шығару

6085 Трансферттердің бюд-
жетке түсуі

5230 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша есепті 
кезеңдегі қаржылық нəтиже

88 Негізгі капиталды жəне мемлекеттің 
қаржы активтерін өткізуден есептелген 
кірістерді қорытынды айналымдармен 
есептен шығару

6120 Негізгі капиталды 
өткізуден алынатын кірістер
6130 Мемлекеттің қаржы 
активтерін өткізуден алына-
тын кірістер

5230 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша есепті 
кезеңдегі қаржылық нəтиже

89 Есепті жылдың қаржылық нəтижелерін 
алдыңғы жылдардың қаржылық 
нəтижесіне ауыстыру

5230 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша есепті кезеңдегі 
қаржылық нəтиже

5240 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша 
алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

5240 Бюджетке түсетін түсімдер 
бойынша алдыңғы жылдардың 
қаржылық нəтижесі

5230 Бюджетке түсетін 
түсімдер бойынша есепті 
кезеңдегі қаржылық нəтиже 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 14 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14893 
болып енгізілді.
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