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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 15 қаңтар         №27           Астана қаласы

«Су қорын пайдалануды реттеу саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы №19-1/422 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Су қорын пайдалануды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 
жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11765 болып тіркелген, 2015 жылғы 7 қыркүйекте «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы 
жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен жəне шаруашылық-тұрмыстық 
сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты сула-
рын пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 
1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп 
пайдалануға конкурстық негізде беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
___________ Д.Абаев
2018 жылғы 3 наурыз 

 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2018 жылғы 15 қаңтардағы №27 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 6 мамырдағы №19-1/422 бұйрығына 1-қосымша

«Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының 
жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен жəне шаруашылық-тұрмыстық сумен 

жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты сула-
рын пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті 

қоры бар аумақтарда ауызсумен жəне шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланыс-
ты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлеке ттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті 
атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан 
əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекетті к қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсет у мерзімдері:
1) құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 30 (отыз) күн (құжаттарды 

қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) 

минут;
3)  қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді, бұл ретте көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсету 
нəтижесін Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі аяқталғанға дейін 
бір күн бұрын береді.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауыз-

су сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен жəне 
шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу 
сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсат беру туралы хат не осы мемлекеттік 
көрсетіл етін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген негіздер бойынша бас тарту 
туралы уəжді жа уап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларғ а (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушылар) тегін көрсетіледі.
8. Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, белг іленген жұмыс кестесіне сəйкес, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса 
алғанда түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының тіркел ген орны бойынша электрондық 
кезек тəртібімен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз көрсетіледі, 
көрсетілетін қызметті алушының қалауы бойынша электрондық кезекті www.egov.kz 
электрондық порталы арқылы «броньдауға» болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) Мемлекеттік корпорацияға 
бір данада:

1) сəйкестендіру үшін жеке куəлігін;
2) ауызсумен жəне шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес 

мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалану негіздемесіне қатысты 
мəліметтерді, су пайдалану мақсатын, жерасты суларын өндірудің жылдық жəне маусымдар 
бойынша есептік көлемін, сондай-ақ пайдаланылатын жəне резервтік ұңғы малардың санын 
қамтитын, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынш а өтініш ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны 
тіркеу туралы, дара кəсіпкерді тіркеу туралы не дара кəсіпкер ретінде қызметінің басталғаны 
туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші жəне Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден  алады. 

Ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушылардан 
талап етуге жол берілмейді.

Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері, егер, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелердегі заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының 
келісімін алады. 

Мемлекеттік корпорация құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті өтінішті қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация жұмыскері құжаттардың 
электронды қ көшірмелерін түсіреді, одан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті берушіге 
қайтарады.

Мемлекеттік корпорация жұмыскері тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхатта 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі берілет ін күнді көрсетеді. 

Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушыға дайын құжаттарды беруді 
оның жұмыскері азаматтың жеке басын куəландыратын құжат көрсеткен кезде (не оның 
өкіліне сенімхат бойынша, заңды тұлғаға өкілдігін растайтын құжат бойынша) қолхат негізінде 
жүзеге асырады. 

Мемлекеттік корпорация бір ай бойы нəтижені сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оны 
одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай 
өткеннен кейін жүгінген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның сұратуы бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру 
үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға арналған негіздер мыналар болып та-
былады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігінің 
анықталуы;

2) 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Су кодексінің 90-бабының 6-тармағында 
көрсетілген уəкілетті мемлекеттік органдардың теріс жауабы;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы соттың заңды 
күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның 
негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байла-
нысты арнайы құқығынан айрылуы.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның жұмыскерлерінің 
мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі шешімдеріне, əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына не 
тиісті жергілікті атқарушы орган басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 15-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почтамен не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
қолма-қол беріледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында – оның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), почталық ме-

кенжайы;
2) заңды тұлғаның шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні 

көрсетіледі. Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымның қабылданғанын шағымды 

қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле 
отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) растайды .

Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорация басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15 жəне 
17-тармақтарында көрсетілген мекенжайлар жəне телефондар бойынша беріледі.

Қолма-қол, сол сияқты почтамен келіп түскен шағымның Мемлекеттік корпорацияда 
қабылданғанын оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркелген күні шағымның екінші да-
насына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) растайды.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның атына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
почтамен не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде немесе Мемлекеттік корпорацияда 
қ олма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің 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 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын 
өзге де талаптар

13. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты бұзушылығы бар, денсаулығы 
нашар көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет болған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін құжаттарын қабылдауды бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777 арқылы 
жүгіну жолымен Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері тұрғылықты жерге барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыларға күту мен қажетті 
құжаттарды дайындау уақытында жағдайлар жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті 
құжаттардың тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған құжаттарды 
толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік шаралары қабылданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттары мүмкіндігі шектеулі адамдардың кіруіне 
арналған пандустары бар кіреберіспен жабдықталған болады.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.mcx.gov.kz интернет-ресурсының «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары» кіші 
бөлімінде;

2) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 

бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызметті 
көрсетудің тəртібі мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары www.mcx.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.

«Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының 
жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен жəне шаруашылық-тұрмыстық сумен 

жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын 
пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Кімге:______________________________________________________________________
  (мемлекеттік органның толық атауы)
Кімнен:_____________________________________________________________________
 (жеке тұлғаның ТАƏ (бар болса) немесе заңды тұлғаның толық атауы)
Өтініш иесінің мекенжайы _____________________________________________________
                        (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үй №, телефон)
Өтініш иесінің деректемелері __________________________________________________
  (жеке тұлғалар үшін – жеке сəйкестендiру нөмiрi,
____________________________________________________________________________
 заңды тұлғалар үшін – бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)

ӨТІНІШ
Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры 

бар аумақтарда ауызсумен жəне шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес 
мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсат беруіңізді сұраймын.

Негізі: ______________________________________________________________________

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісемін.

Өтініш иесі
___________________________________________________________________________
(қолы)       (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)
20    жылғы «  »     

«Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының 
жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен жəне шаруашылық-тұрмыстық сумен 

жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын 
пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
Өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, ______________
__________________________________________ мекенжайында орналасқан «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан 
əрі – Мемлекеттік корпорация) филиалының №____ бөлімі Сіздің мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға, 
атап айтқанда: 

1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________________;
5) _______________________________________________________________________
ұсынбауыңызға байланысты, «Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жер-

асты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен жəне шаруашылық-тұрмыстық 
сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын 
пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік қызметін көрсетуге арналған өтінішті қабылдаудан 
бас тартады. 

Осы қолхат, əр тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.
_____________________________________________________________________________
      (Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болса), қолы)
Орындаушы:_________________________________________________________________
            (тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болса))
Телефоны _________________________________________________________________
Алдым: ___________________________________________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болса), қолы)

20___жылғы «____» __________

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 15 қаңтардағы №27 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 6 мамырдағы №19-1/422 бұйрығына 8-қосымша

«Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік к өрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл 

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

облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
 қызметті берушілер) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан 
əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2-т арау. Мемлекеттік  қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап – 43 (қырық үш) жұмыс күні (құжаттарды 

қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді);
2) көрсетілетін қызметті алушының конкурстық өтінімді тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген 

ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқ сат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді, бұл ретте көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсету 
нəтижесін Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі аяқталғанға дейін 
бір күн бұрын береді.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекет тік қызметті көрсету нəтижесі – облыстың жергілікті атқарушы органының 

су объектілерін оқша уланған немесе бірлесіп пайдалануға беру туралы шешімі жəне (не-
месе) конкурс қорытындылары туралы конкурстық комиссия хаттамасы негізінде қағаз 
түрінде облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы 
бар қалалардың жергiлiктi атқарушы органдары мен конкурс жеңімпазы арасындағы су 
объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға беру туралы шарт не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзде лген негіздер бойынша бас тарту 
туралы уəжді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғал арға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушылар) тегін көрсетіледі.
8. Мемл екеттік корпорацияның жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса 
алғанда түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының тіркелген жері бойынша электрондық 
кезек тəртібімен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз көрсетіледі, 
көрсетілетін қызметті алушының қалауы бойынша электрондық кезекті www.egov.kz 
электрондық порталы арқылы «броньдауға» болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) Мемлекеттік корпорацияға 
бір данада:

1) сəйкестендіру үші н жеке куəлігін;
2) конкурсқа қатысуға ерікті нысандағы өтініш;
3) конкурсқа қатысушыға қойылатын біліктілік талаптарына сəйкестікті растайтын мына-

дай құжаттарды:
су объектісін пайдаланудың мəлімделетін мақсаттарына сəйкес келетін материалдық-

техникалық базаның болуын;
қаржыландыру көзі мен көлемдерін көрсете отырып, үш жəне одан көп жылдарға жылдар 

бойынша даму жоспарын (суды қорғау іс-шараларын, су объектісін ұтымды пайдалану, су рес-
урстарын қорғау, су объектілерін абаттандыру жөніндегі іс-шараларды өткізуді қоса алғанда);

конкурстық өтінімдер бар конверттер ашылатын күннен бір айдан аспайтын уақыт бұрын 
берілген, конкурсқа қатысушы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген 
уақыттың алдындағы үш ай бойына созылған банктің немесе банк филиалының алдындағы 
мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы конкурсқа қатысушыға қызмет көрсетілетін банктің 
немесе банк филиалының қолтаңбасы мен мөрі бар анықтамасының түпнұсқасы (егер конкурсқа 
қатысушы бірнеше екінші деңгейлі банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдік банктің 
клиенті болған жағдайда, аталған анықтама осы банктердің əрқайсысынан ұсынылады);

бірінші басшы немесе оны алмастырушы адам қол қойған соңғы қаржылық жыл үшін 
бухгалтерлік баланстың түпнұсқасы (егер конверттерді ашу ағымдағы жылдың 30 сəуіріне 
дейінгі мерзімде  жүргізілетін болса, соңғы қаржылық жылдың алдындағы қаржылық жыл үшін 
бухгалтерлік баланстың түпнұсқасы немесе оның нотариалдық куəландырылған көшірмесі 
ұсынылуы мүмкін);

конкурстық өтінімдер бар конверттер ашылатын к үннен бір айдан аспайтын уақыт бұрын 
берілген, үш айдан асатын уақыт үшін салықтық берешегі жəне міндетті зейнетақы жарналары 
мен əлеуметтік аударымдар бойынша берешегі жоқ екендігі туралы (төлем мерзімі Қазақстан 
Республикасының заңнамаларына сəйкес кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда) не 
салықтық берешегі жəне міндетті зейнетақы жа рналары мен əлеуметтік аударымдар бойынша 
бір теңгеден кем берешегінің болуы туралы тиісті салық органының анықтамасының түпнұсқасы;

4) конкурсқа қатысушының инвестициялардың қысқаша негіздемесі бар су объектісін 
пайдалануға қатысты ниетін;

5) мыналарға:
жергілікті өкілдік органдар белгілеген талаптармен жалпы су пайдалану құқықтарын 

сақтау жөніндегі;
суды қорғау іс-шараларын жүзеге асыру жөніндегі;
оқшауланған немесе бірлесіп су пайдалануға берілетін су объектілерінде жеке тұлғалардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, су объектілерінің су қорғау аймақтары аумағында шаруашылық 
жəне өзге де қызметтің белгіленген режимін сақтау жөніндегі міндеттемелерді ұсынады.

Конкурстық өтінім нөмірленген беттерімен, тігілген түрде ұсынылады, соңғы беті 
қолтаңбалармен жəне мөрмен (бар болса) куəландырылады.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны 
тіркеу туралы, дара кəсіпкерді тіркеу туралы не дара кəсіпкер ретінде қызметінің басталғаны 
туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші жəне Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушылардан 
талап етуге жол берілмейді.

Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері, егер Қазақстан Республика сының заңнамасында 
өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелердегі заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының 
келісімін алады. 

Мемлекеттік корпорация құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті өтінішті қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация жұмыскері құжаттардың 
электрондық көшірмелерін түсіреді, одан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті берушіге 
қайтарады.

Мемлекеттік корпорация жұмыскері тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхатта 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі берілетін күнді көрсетеді. 

Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушыға дайын құжаттарды беруді 
оның жұмыскері азам аттың жеке басын куəландыратын құжат көрсетілген кезде (не оның 
өкіліне сенімхат бойынша, заңды тұлғаға өкілдігін растайтын құжат бойынша) қолхат негізінде 
жүзеге асырады. 

Мемлекеттік корпорация бір ай бойы нəтижені сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін 
оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді. Көрсетілетін қызметті алу-
шы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның сұратуы бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті 
алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға арналған негіздер мыналар болып та-
былады:

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігінің 
анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті ұсынылған мəліметтер мен деректердің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
15 желтоқсандағы № 2125 қаулысымен бекітілген Конкурстық негізде Су объектілерін оқшау 
немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру ережесінде белгіленген талаптарға 
сəйкес келмеуі; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы соттың заңды 
күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның 
негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байла-
нысты арнайы құқығынан айырылуы;

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініштерді қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның жұмыскерлерінің 
мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі шешімдеріне, əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына не 
тиісті жергілікті атқарушы орган басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 15-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почтамен не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
қолма-қол беріледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында – оның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), почталық ме-

кенжайы;
2) заңды тұлғаның шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні 

көрсетіледі. Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымның қабылданғанын шағымды 

қабылдаған адамның  тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле 
отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) растайды.

Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым М емлекеттік 
корпорация басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15 жəне 
17-тармақтарында көрсетілген мекенжайлар жəне телефондар бойынша беріледі.

Қолма-қол, сол сияқты почтамен келіп түскен шағымның Мемлекеттік корпорацияда 
қабылданғанын оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) растайды.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе орталық Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді жауап көрсетілетін қызметті 
алушыға почтамен не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде немесе Мемлекеттік кор-
порацияда қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің 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 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле 
отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты бұзушылығы бар, денсаулығы 
нашар көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет болған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін құжаттарын қабылдауды бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777 арқылы 
жүгіну жолымен Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері тұрғылықты жерге барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыларға күту мен қажетті 
құжаттарды дайындау уақытында жағдайлар жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті 
құжаттардың тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған құжаттарды 
толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік шаралары қабылданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттары мүмкіндігі шектеулі адамдардың кіруіне 
арналған пандустары бар кіреберіспен жабдықталған болады.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.mcx.gov.kz интернет-ресурсының «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары» кіші 
бөлімінде;

2) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 

бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызметті 
көрсетудің тəртібі мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары www.mcx.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.

«Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан
Өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, ______________
__________________________________________ мекенжайында орналасқан «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы» 
(бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) филиалының №____ бөлімі Сіздің мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын 
ұсынбауыңызға, атап айтқанда: 

1)________________________________________________________________________;
2)________________________________________________________________________;
3)________________________________________________________________________;
4)________________________________________________________________________;
5)________________________________________________________________________
ұсынбауыңызға байланысты «Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға 

конкурстық негізде беру» мемлекеттік қызметін көрсетуге арналған өтініштерді қабылдаудан 
бас тартады.

Осы қолхат, əр тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.
_____________________________________________________________________________
          (Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болса), қолы)
Орындаушы:_________________________________________________________________
             (тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болса))
Телефоны _________________________________________________________________
Алдым: ___________________________________________________________________
     (көрсетілетін қызметті алушының тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болса), қолы)

20___жылғы «____» __________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 27 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16656 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 29 қаңтар           №47           Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне 

жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы бұйрықтың 1), 2), 3), жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 29 қаңтардағы №47 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Селекциялық-гендік мақсаттағы объектілерді анықтау жəне құру қағидаларын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2013 жылғы 27 тамыздағы 
№ 257-Ө бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8750 
болып тіркелген, 2013 жылғы 5 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» газетінің № 268 (28207) 
санында жарияланған):

көрсетілген бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді анықтау, жасау жəне пайдалану 

қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді анықтау, 

жасау жəне пайдалану қағидалары бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Селекциялық-гендік мақсаттағы объектілерді анықтау 

жəне жасау қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді анықтау, жасау жəне пайдалану 

қағидалары»;
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді анықтау, жасау жəне пайдалану 

қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман 
кодексі 78-бабының 3-тармағына сəйкес əзірленді жəне селекциялық-генетикалық мақсаттағы 
объектілерді анықтау, жасау жəне пайдалану тəртібін айқындайды.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді анықтау, жасау жəне пай-

далану тəртібі»;
мынадай мазмұндағы 6-параграфпен толықтырылсын:
«6-параграф. Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді пайдалану тəртібі
44. Қажет болған жағдайда артықшылығы бар ағаштар клондарының мұрағаттары сынақ 

орман дақылдарын отырғызу, сондай-ақ ОТП отырғызу үшін қалемшелердің шағын партияла-
рын дайындау мақсатында бақыланатын тозаңдандырудан орман өсімдіктерінің тұқымдарын 
алу үшін пайдаланылады.

45. Артықшылығы бар ағаштар клондарының мұрағаттарында сынақ орман дақылдарында 
нашар дамыған клондар, зиянкестер мен аурулар зақымдаған жекелеген гүлдемейтін жəне 
жеміс бермейтін фенотиптер алып тасталады. Перспективалы емес клондарды алуды қыс 
кезінде ағаштар ұшарбасының жанасуы басталғанға дейін жүргізіледі. 

46. Орман генетикалық резерваттарында ғылыми ұсынымдар негізінде гендік қорды таза 
ұстауды жəне оны сақтауды көздейтін іс-шаралар жүргізіледі. 

47. Мемлекеттік орман қоры аумағында селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді 
пайдалану кезінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
23 қазандағы № 18-02/942 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №12351 болып тіркелген) бекітілген Ормандардағы өрт қауіпсіздігі қағидаларын 
жəне Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 17 қарашадағы 
№18-02/1003 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 12394 болып тіркелген) бекітілген Ормандардағы санитариялық қағидаларды сақтау 
қамтамасыз етіледі.».

2. «Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді анықтау жəне құру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2013 жылғы 27 тамыздағы № 258-Ө бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8751 болып тіркелген, 2013 жылғы 5 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» 
газетінің № 268 (28207) санында жарияланған):

көрсетілген бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсаттағы объектілерді анықтау, жасау жəне пай-

далану қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді 

анықтау, жасау жəне пайдалану қағидалары бекітілсін.»
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсаттағы 

объектілерді анықтау жəне жасау қағидаларында:
Қағидалардың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді анықтау, жасау жəне 

пайдалану қағидалары»;
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді анықтау, жасау жəне 

пайдалану қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 
шілдедегі Орман кодексі 77-бабының 2-1-тармағына сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік орман 
қоры учаскелерінде селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді анықтау, 
жасау жəне пайдалану тəртібін айқындайды.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді анықтау жəне 

жасау тəртібі»;
мынадай мазмұндағы 3-тараумен толықтырылсын:
«3-тарау. Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді пайдалану тəртібі
37. Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді пайдалана отырып, ор-

ман тұқымдарын дайындауды, өңдеуді жəне сақтауды жоспарлауды ұйымдастыру үшін орман 
тұқымдарының түсіміне болжам жасалады жəне ол есепке алынады.

38. Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерде орман тұқымдарының 
түсіміне болжам жасау жəне оны есепке алу жөніндегі жұмыстар құрылу жылдары бойынша 
бөлек-бөлек жүргізіледі.

39. Орман тұқымдарының күтілетін түсімінің болжамы Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 27 қаңтардағы № 18-02/44 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10346 болып тіркелген) бекітілген Орман 
тұқымдарын дайындау, қайта өңдеу, сақтау мен пайдалану жəне олардың сапасын бақылау 
қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес жүргізіледі.

40. Түсімге фенологиялық қадағалау, болжам жасау жəне есепке алу селекциялық-тұқым 
шаруашылығы мақсатындағы объектілердің əрбір санатында отырғызылатын жəне əртүрлі 
дайындау орындарында өнім беруді олар неғұрлым толық сипаттайтындай етіп орналасты-
рылатын көлемі 0,25-0,5 гектар сынама алаңдарында жүргізіледі.

Əрбір сынама алаңына осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес нысан бойынша карточка 
толтырылады.»;

көрсетілген Қағидалар осы Тізбеге 1-қосымшаға сəйкес қосымшамен толықтырылсын.
3. «Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушысының 
2015 жылғы 27 ақпандағы № 18-02/178 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10679 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 сəуірде «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған):

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 8 шілдедегі Орман кодексінің 13-бабы 1-тармағының 

18-5) жəне 18-20) тармақшаларына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен 

босату қағидаларында :
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»; 
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Осы Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде сүректi түбірімен босату қағидалары (бұдан 

əрі – Қағидалар) 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Орман кодексінің (бұдан əрі 
– Кодекс) 13-бабы 1-тармағының 18-20) жəне 18-20) тармақшаларына сəйкес əзірленді жəне 
мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде сүректi түбірімен босату мен мемлекеттік орман қоры 
аумағында ағаш кесудің жыл сайынғы көлемдерін айқындау тəртібін белгілейді.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде басты мақсатта пайдалану үшiн ағаш кесу, 

аралық мақсатта пайдалану үшiн ағаш кесу жəне өзге де мақсаттарда ағаш кесу тəртiбiмен сүрек 
босату осы Қағидаларға жəне Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 
жылғы 30 маусымдағы № 18-02/596 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11894 болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде 
ағаш кесу қағидаларына (бұдан əрі – Ағаш кесу қағидалары) сəйкес жүзеге асырылады.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Түбірімен босатылатын сүрек үшін төлемақы сомасын есептеу жəне төлеу тəртібі 

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексінің 588-бабына сəйкес 
айқындалады.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде сүректi түбірімен босату тəртібі»;
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «16. Мемлекеттiк орман иеленушілер ұзақ мерзiмдi орман пайдалануға құқығы бар орман 

пайдаланушылардың өтiнiмдерi негiзiнде, оларға басты, аралық мақсаттарда пайдалану үшiн 
ағаш кесу мен өзге де ағаш кесуге арналған өздерiнiң өтiнiмдерiн енгiзе отырып, өсiп тұрған 
сүректi жыл сайын босатуға жиынтық материалдар қалыптастырады.»;

мынадай мазмұндағы 21-26-тармақтармен толықтырылсын:
21. Піскен сүрекдіңдер қорларынан құралатын басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесуді 

(кеспеағаш қоры) жүргізу кезінде сүрек босату көлемі.
Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу тəртібімен 

сүрек дайындау орман орналастыру кезінде айқындалатын жəне орман шаруашылығы 
саласындағы уəкілетті органның ведомствосы (бұдан əрі – ведомство) бекітетін есептік 
кеспеағаш шегінде жүзеге асырылады.

22. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде аралық мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу 
кезінде сүрек дайындау көлемі орманға күтім жасау үшін ағаш кесудің, іріктеп санитариялық 
мақсатта ағаш кесудің, құндылығы аз жəне қорғаныштық функцияларын жоғалтып бара жатқан 
екпелерді қайта жаңартумен байланысты ағаш кесудің белгіленген нормаларын басшылыққа 
ала отырып, орман орналастыру материалдары бойынша айқындалады. 

23. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде өзге мақсаттарда пайдалану үшін ағаш кесу 
кезінде сүрек дайындау көлемі жаппай санитариялық мақсатта ағаш кесу, құрылыс объектілері 
үшін орман алаңдарын тазарту, орман жолдарын тарту жəне басқа да орман шаруашылығы 
іс-шараларын орындау жөніндегі жұмыстардың көлемімен айқындалады. 

24. Орман орналастыру жобаларына енгізілмеген санитариялық мақсатта пайдалану 
үшін ағаш кесу Ағаш кесу қағидаларына сəйкес ұсынылып отырған іс-шараларды негіздей 
отырып, табиғи жəне антропогендік сипаттағы жағдайлардың туындау фактілері бойынша 
тағайындалады. 

25. Орман жолдарын тартуға жəне өртке қарсы орлар қазуға байланысты ағаш кесу орман 
орналастыру материалдары жəне (немесе) ормандарды өртке қарсы орналастырудың бас 
жоспарлары бойынша тағайындалады. 

26. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы ор-
гандар (бұдан əрі – жергілікті атқарушы органдар) мен мемлекеттік орман иеленушілер ағаш 
кесудің жыл сайынғы көлемдерінің жиынтық материалдарын қалыптастырудың дұрыстығын 
қамтамасыз етеді.

мынадай мазмұндағы 3-тараумен толықтырылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік орман қоры аумағында ағаш кесудің жыл сайынғы көлемін 

қалыптастыру тəртібі 
27. Мемлекеттік орман иеленушілер ағаш кесу басталар алдындағы жылдың 1 

қыркүйегіне дейінгі мерзімде жергілікті атқарушы органдарға жіберілетін кеспеағаштар бөлу 
материалдарының негізінде ағаш кесудің жыл сайынғы көлемінің жиынтық материалдарын 
(бұдан əрі – жиынтық материалдар) қалыптастырады. 

28. Мемлекеттік орман иеленушілер беретін жиынтық материалдар мынадай құжаттарды 
қамтиды:

1) бірінші басшы немесе оны алмастыратын адам қол қойған жергілікті атқарушы 
органдардың атына ілеспе хат;

2) жылдық кеспеағаштың жиынтық ведомосы; 

3) осы Қағидаларға 1, 2, 3, 4-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша мемлекеттік ор-
ман иеленушілер жүзеге асыратын мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ағаш кесу түрлері 
бойынша сүрек дайындау көлемі; 

4) іріктеп санитариялық мақсатта кесуге белгіленген екпелерді комиссияның тексеру не-
месе қарап көру актісі жəне Ағаш кесу қағидаларының 121-тармағына сəйкес сүрекдіңнің 
санитариялық жай-күйiнiң орташа өлшемдiк балы.

29. Осы Қағидалардың 28-тармағында көрсетілген материалдардан басқа, жаппай 
санитариялық мақсатта ағаш кесу көлемін қарау жəне бекіту үшін:

1) кесуге белгіленген екпелерді комиссияның тексеру немесе қарап көру актісі жəне Ағаш 
кесу қағидаларының 150-тармағына сəйкес сүрекдіңнiң санитариялық жай-күйiнiң орташа 
өлшемдiк балы;

2) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша биологиялық тұрақтылығынан 
айырылған екпелерде отырғызылған сынама алаңдарының жиынтық ведомосы;

3) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жаппай санитариялық мақсатта 
ағаш кесуді қажет ететін екпелердің жиынтық ведомосы;

4) телімдерді, олардың алаңдарын көрсетіп жəне сынама алаңдарын енгізе отырып, 
жаппай санитариялық мақсатта пайдалану үшін ағаш кесуге белгіленген учаскелерге план-
шеттен алынған көшірме;

5) орман өрті туралы хаттама ұсынылады.
30. Мемлекеттік орман қорының мына санаттарында:
1) ерекше қорғалатын орман аумақтарында, оның iшiнде: 
мемлекеттiк табиғи қорықтар ормандарында; 
мемлекеттiк ұлттық табиғи парктер ормандарында; 
мемлекеттiк табиғи резерваттар ормандарында; 
мемлекеттiк өңiрлiк табиғи парктер ормандарында; 
мемлекеттiк қорық аймақтары ормандарында; 
табиғаттың мемлекеттiк орман ескерткiштерiнде; 
орманның гендiк резерваттарын қоса, ғылыми маңызы бар орман учаскелерiнде; 
аса құнды орман алаптарында; 
жаңғақ кəсiпшiлiгi аймақтарында; 
орман-жемiс екпелерiнде; 
аса биiк тау ормандарында; 
2) мемлекеттiк қорғаныштық орман белдеулерiнде; 
3) қала ормандарында; 
4) елдi мекендердiң жəне емдеу-сауықтыру мекемелерiнiң жасыл аймақтарында; 
5) эрозияға қарсы ормандарда; 
6) өзендер, көлдер, су қоймалары, каналдар мен басқа да су объектiлерi жағалауларындағы 

тыйым салынған орман белдеулерiнде басқа мақсатта ағаш кесуге, сондай-ақ құндылығы төмен 
жəне қорғаныштық, су сақтау жəне басқа да экологиялық функцияларын жоғалта бастаған 
екпелердің құрылымын қайта жаңартуға байланысты ағаш кесу көлемдерін қарау жəне бекіту 
үшін көрсетілген ағаш кесулер мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған 
кезде, тек уəкiлеттi органның рұқсаты бойынша жүргiзiледi.

31. Жергілікті атқарушы органдар мен мемлекеттік орман иеленушілер ағаш кесу баста-
лар алдындағы жылдың 20 қыркүйегіне дейін ведомствоның аумақтық органына (бұдан əрі 
– аумақтық орган) тексеру үшін мемлекеттік орман иеленушілер жəне филиалдар бойынша 
материалдар жібереді. 

32. Жергілікті атқарушы органдар мен мемлекеттік орман иеленушілердің аумақтық органға 
ұсынатын материалдары мыналарды қамтиды: 

1) бірінші басшысы немесе оны алмастыратын адам қол қойған ілеспе хат;
2) осы Қағидаларға 1, 2, 3, 4-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша берілген мемлекеттік 

орман қоры учаскелерінде ағаш кесу түрлері бойынша сүрек дайындау көлемі;
3) осы Қағидалардың 29-тармағына сəйкес берілетін жаппай санитариялық мақсатта ағаш 

кесу бойынша материалдар. 
33. Аумақтық орган ұсынылған ағаш кесудің жыл сайынғы көлемдерінің материалдарына 

тексеру жүргізеді жəне оларды ағаш кесу басталар алдындағы жылдың 25 қазанына дейінгі 
мерзімде ведомствоға ұсынады. 

Аумақтық орган ұсынатын жиынтық материалдар мынадай құжаттарды қамтиды: 
1) бірінші басшы немесе оны алмастыратын адам қол қойған ведомствоның атына 

ілеспе хат;
2) осы Қағидаларға 1, 2, 3, 4-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша берілген мемлекеттік 

орман қоры учаскелерінде ағаш кесу түрлері бойынша сүрек дайындау көлемі;
3) жаппай санитариялық мақсатта ағаш кесу бойынша материалдар осы Қағидалардың 

29-тармағына сəйкес ұсынылады. 
34. Мемлекеттік орман иеленушілер жəне филиалдар бөлінісінде басты, аралық 

мақсаттарда пайдалану үшін жəне өзге де мақсаттарда ағаш кесу көлемдерін ведомство 
ағаш кесу басталар алдындағы жылдың 25 желтоқсанына дейінгі мерзімде жылына бір рет 
бекітеді. Ағаш кесу көлемдерін түзету бірінші жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 
жылына бір рет жүргізіледі.

35. Аумақтық органдар ағаш кесу көлемдерін жылдың 1 қаңтарына дейін мемлекеттік ор-
ман иеленушілерге жеткізеді.

36. Ұсынылған материалдар осы Қағидаларға сəйкес келмеген жағдайда ескертулерді 
жою туралы материалдарды ведомство пысықтау үшін жергілікті атқарушы органдарға жəне 
мемлекеттік орман иеленушілерге қайтарады. 

37. Пысықталған материалдар оларды ведомство жергілікті атқарушы органдарға жəне 
мемлекеттік орман иеленушілерге жіберген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде беріледі.»;

осы тізбеге 2, 3, 4, 5, 6, 7-қосымшаларға сəйкес редакцияда 1, 2, 3, 4, 5, 6-қосымшалармен 
толықтырылсын.

4. «Мемлекеттік орман қоры учаскелерін ғылыми-зерттеу мақсаттарында пайдалану 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 
жылғы 12 қазандағы № 18-02/908 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12266 болып тіркелген, 2015 жылғы 26 қарашада «Əділет» ақпараттық 
құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік орман қоры учаскелерін ғылыми-зерттеу 
мақсаттарында пайдалану қағидаларында:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Жұмыстардың түрлерi (стационарлық, далалық, бағдарлық), ерекшелiгi (ботаникалық, 

орман өсiру, топырақтық жəне басқалар), басталу жəне аяқталу мерзiмдерi, ғылыми 
зерттеулердiң бағдарлары, эксперименттік объектiлердi орналастыру орындары мен көлемдері, 
сондай-ақ пайдаланудың арнайы режимi, шектеулердiң түрлерi мен мерзiмдерi, көрсетілген 
жұмыстарды жүргізудің басқа да талаптары белгiленетiн мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнiң 
алаңын көрсете отырып, орман пайдаланудың басқа түрлерiн шектеу немесе оларға тыйым са-
лулар, көрсетілген жұмыстарды жүргiзудiң басқа да шарттары мемлекеттiк орман иеленушімен 
орман пайдаланушылардың арасында жасалатын ұзақ мерзiмдi жəне қысқа мерзімді орман 
пайдалану шартымен жəне (немесе) орман билетiмен айқындалады. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу үшін мемлекеттiк орман иеленушiлер мемлекеттiк 
орман қоры учаскелерiн жеке жəне заңды тұлғаларға ұзақ мерзiмдi орман пайдалануға ұзақ 
мерзiмдi орман пайдалану шарты талаптарымен, ал қысқа мерзiмдi орман пайдалануға қысқа 
мерзiмдi орман пайдалану шарты жəне рұқсат беру құжаттары негiзiнде бередi.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ғылыми-зерттеу мақсаттары үшiн пайдалану 

кезiнде алынған орман өнiмi (сүрек, жемiстер мен тұқымдар, қалемшелер, екпе көшеттер, 
көшеттер, тағамдық, дəрi-дəрмектiк жəне техникалық шикiзат) ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
орындау үшiн қажетті бөлiгiн қоспағанда, мемлекеттiк орман иеленушiлердiң меншiгi болып 
табылады. Оның тiзбесi мен көлемi зерттеу бағдарламасы мен əдiстемесiне сүйене отырып 
белгiленедi жəне мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ұзақ мерзiмдi жəне қысқа мерзімді 
орман пайдалану шарттарында жəне (немесе) орман билетiнде көрсетiледi.».

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 1-қосымша

Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді анықтау, 
құру жəне пайдалану қағидаларына қосымша

Нысан
КАРТОЧКА

Облыс _____________________________________________________________________
Мемлекеттік орман иеленуші __________________________________________________

Фенологиялық байқау жүргізуге арналған сынама алаңының карточкасы 
___________________________________________________________________________

(ағаш тұқымдасы)
1. Учаскенің орналасқан жері:
Орманшылық _______________________________________________________________
Орам № ___________________ Телім № ________________________________________
Орман тұқымы объектісінің түрі ________________________________________________
Отырғызылған жылы __________________
Учаске ауданы _________________, гектар 
2. Телім сипаттамасы:
Рельеф____________________________________________________________________
Орман өсу жағдайларының типі ________________________________________________
Топырақ жəне топырақ түзуші жыныс ____________________________________________
Екпе құрамы _________________________________________________________________
Басты жыныс бонитетінің сыныбы _______________________________________________
Басты жыныстың басым нысаны (фенологиялық, морфологиялық) ____________________
Санитариялық жəне орман патологиялық жай-күйі __________________________________
3. Қадағаланатын түр сипаттамасы (жасы, орташа диаметрі, орташа биіктігі):_______________

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 2-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату қағидаларына 
1-қосымша

Нысан
_________________облысының қарамағындағы 

мемлекеттік орман иеленушілер жүзеге асыратын мемлекеттік орман қоры 
учаскелерінде басты мақсатта пайдалану кезінде сүрек дайындаудың 20__ жылға 

арналған көлемі
алымында алаң, гектар 

бөлгішінде қор, текше метр 

№ Мемлекеттік ор-
ман иеленушінің 

атауы

Тұқымдылар топтары бойынша басты мақсатта пайдалану 
үшін ағаш кесу кезінде сүрек дайындау көлемі

Ж
иы

ны

қылқан 
жапырақты

жұмсақ 
жапырақты

қатты жапырақты, 
сексеуіл

1 2 3 4 5 6
мемлекеттік орман қорының санаты
Жиыны:

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 3-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату қағидаларына 
2-қосымша

Нысан
___________облысының қарамағындағы мемлекеттік орман иеленушілер жүзеге асы-

ратын мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орманды күтіп-баптау мақсатында 
ағаш кесу кезінде сүрек дайындаудың 20___ арналған көлемі

алымында алаң, гектар
бөлгішінде қор, текше метр

№ Мемлекеттік орман 
иеленушінің атауы

Тұқымдылар топтары бойынша орманды күтіп-баптау 
мақсатында ағаш кесу кезінде сүрек дайындау көлемі

қылқан жапырақты
жарықтандыру тазарту сирету өтпелі ағаш кесу

1 2 3 4 5 6 
мемлекеттік орман қорының санаты 
Жиыны:

кестенің жалғасы

Тұқымдылар топтары бойынша орманды күтіп-баптау мақсатында ағаш кесу 
кезінде сүрек дайындау көлемі

Ж
иы

ныжұмсақ жапырақты қатты жапырақты 
жарық- 

тандыру
тазарту сирету өтпелі 

ағаш кесу
жарық-

тандыру
тазарту сирету өтпелі 

ағаш 
кесу

7 8 9 10 11 12 13 14 15 
мемлекеттік орман қорының санаты 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 4-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату қағидаларына 
3-қосымша

Нысан
__________ облысының қарамағындағы мемлекеттік орман иеленушілер жүзеге 

асыратын мемлекеттік орман қоры учаскелерінде іріктеп санитариялық мақсатта 
ағаш кесу кезінде сүрек дайындаудың 20___ жылға арналған көлемі 

алымында алаң, гектар
бөлгішінде қор, текше метр

№ Мемлекеттік орман 
иеленушінің атауы

Тұқымдылар топтары бойынша іріктеп 
санитариялық мақсатта ағаш кесу кезінде сүрек 

дайындау көлемі

Жиыны

қылқан 
жапырақты

жұмсақ 
жапырақты

қатты жапырақты, 
сексеуіл

1 2 3 4 5 6 
мемлекеттік орман қорының санаты
Жиыны:

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 5-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату қағидаларына 
4-қосымша

Нысан
___________облысының қарамағындағы мемлекеттік орман иеленушілер жүзеге 
асыратын мемлекеттік орман қоры учаскелерінде өзге де ағаш кесу кезінде сүрек 

дайындаудың 20___ жылға арналған көлемі
алымында алаң, гектар

бөлгішінде қор, текше метр

№ Мемлекеттік 
орман иеленушінің 

атауы

Тұқымдылар топтары бойынша өзге де ағаш 
кесу кезінде сүрек дайындау көлемі

Жиыны

қылқан 
жапырақты

жұмсақ 
жапырақты

қатты жапырақты, 
сексеуіл

1 2 3 4 5 6 
мемлекеттік орман қорының санаты 

жаппай санитариялық мақсатта ағаш кесу 
Жиыны:
су тораптарын, құбыр жолдарын, жолдар салумен байланысты орман алаңдарын тазарту

Жиыны:
орман соқпақтарын салу, өртке қарсы орлар қазу кезінде орман алаңдарын тазарту

Жиыны:
өтімді қалдықтарды жинау

Жиыны:
Барлығы:

(Соңы 13-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 шілде         №509           Астана қаласы

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында 
ұшуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 66-67-68-69-нөмірлерде)

2-параграф. Қосалқы əуеайлақтар. Жанармай мен майға қойылатын талаптар
1111. Ұшу кезінде қосалқы əуеайлақтар осы Қағидалардың 769-тармағына сəйкес 

таңдалады жəне ұшу жоспарында ұшып кету əуеайлақтағы метереологиялық жағдайлар осы 
ұшуға арналған əуеайлақтың белгіленген қону минимумдарынан төмен болған жағдайларда 
көрсетіледі немесе басқа себептермен ұшып кету əуеайлағына қайту мүмкін емес болған 
кезде беріледі.

1112. Ұшу үшін қосалқы жанармай осы Қағидалардың 13-тарауының 3 жəне 4-параграф-
тарында баянданған талаптарына сəйкес келеді.

1113. Пайдаланушы ұшудағы жанармай шығынын басқару мен жанармай мөлшерін 
бақылауды қамтамасыз ету мақсатында саясат пен рəсімдерді белгілейді. Ұшудағы жа-
нармай шығынын басқару осы Қағидалардың 8-тарауының 4-параграфының талаптарына 
сəйкес келеді.

3-параграф. ЖМА ƏК майы мен жанармайына қойылатын талаптар 
1114. ЖМА ƏК ұшуы ұшақта ұшуда метереологиялық жағдайлар мен кез келген ұшуды 

күтілетін кідірістерді есепке алумен ұшуды қауіпсіз аяқтау мүмкіндігіне кепілдік беретін жанармай 
мен майдың мөлшері жеткілікті болған жағдайда ғана басталады. Борттағы жанармай мөлшері 
мынаған мүмкіндік беруі керек:

1) ұшу АҰҚ бойынша орындалатын жəне белгіленген жердің қосалқы əуеайлақ талап 
етілмейтін немесе ұшу оқшауланған əуеайлағына орындалатын жағдайда қону белгіленген 
əуеайлағына дейін ұшып бару жəне осыдан кейін 45 минут ұшу үшін қалыпты крейсерлік 
абсолюттік биіктікте жанармайдың соңғы қоры ие болу; 

2) АҰҚ бойынша ұшу орындалатын жəне белгіленген жердің қосалқы əуеайлақ талап 
етілетін жағдайда, ұшуды белгіленген қону əуеайлағына дейін орындау, осыдан кейін қосалқы 
əуеайлағына дейін жəне осыдан кейін 45 минут ұшу үшін қалыпты крейсерлік абсолюттік 
биіктікте жанармайдың соңғы қоры ие болу; 

3) КҰҚ бойынша күндізгі уақытта ұшу орындалатын болған жағдайда белгіленген қону 
əуеайлағына дейін ұшып бару жəне осыдан кейін 30 минут ұшу үшін қалыпты крейсерлік 
абсолюттік биіктікте жанармайдың соңғы қоры ие болу; немесе 

4) КҰҚ бойынша түнгі уақытта ұшу орындалатын болған жағдайда белгіленген қону 
əуеайлағына дейін ұшып бару жəне осыдан кейін 45 минут ұшу үшін қалыпты крейсерлік 
абсолюттік биіктікте жанармайдың соңғы қоры ие болу.

1115. Ұшуды жоспарлау процесінде бастапқыда белгіленгендерден ерекшеленетін 
мақсаттарды ұшу басталғаннан кейін жанармайды тұтыну қайталау талдауын жүргізуді та-
лап етеді жəне осы қолданылатын болса, ұшудың құрылған жоспарын түзетуді талап етеді.

4-параграф. Бір немесе бірнеше турбореактивті қозғалтқыштармен 
жабдықталған ƏК отын қоры

1116. Бір немесе бірнеше турбореактивті қозғалтқыштармен жабдықталған ƏК осы 
Қағидалардың 784-791 жəне 793-тармақтарының талаптарымен сəйкес жоспарланған ұшуды 
қауіпсіз аяқтау үшін пайдаланылатын жанармаймен жеткілікті түрде жабдықталған. 

1117. Пайдаланушы осы Қағидалардың 8-тарауының 4-параграфының талаптарымен 
сəйкес ұшудағы жанармай шығынын басқару мен жанармай мөлшерін бақылауды қамтамасыз 
ету мақсатында саясат пен рəсімдерді белгілейді.

5-параграф. Маршрутта қосалқы əуеайлағына дейін 60 минуттан астам ұзақтықпен 
ұшуды жүргізуге қойылатын қосымша талаптар

1118. Маршрутта орналасқан қосалқы əуеайлағына дейін маршруттағы қандай да бір 
нүктеден 60 минуттан астам ұзақтықпен ұшулар орындайтын пайдаланушылар маршруттағы 
қосалқы əуеайлақтарды айқындауды қамтамасыз етеді.

1119. Пайдаланушылар ƏКК ұшуларды жүзеге асыру статусы мен метереологиялық 
жағдайларды қоса алғанда, маршруттағы белгіленген қосалқы əуеайлақтарға қатысты соңғы 
ақпаратты береді.

6-параграф. ЖМА ƏК ұшу-техникалық сипаттамаларының шектеулерін есепке алу
1120. Ұшақ пайдаланылады:
1) оның ұшуға жарамдылығы туралы сертификаты немесе ұқсас бекітілген құжатының 

шарттарына сəйкес;
2) сертификаттайтын тіркеу мемлекетінің уəкілетті органмен алдын-ала жазған пайдала-

ну шектеулері аясында; 
3) шуыл бойынша қолданылатын ИКАО Конвенциясына 16-Қосымшасының І-томында 

мазмұндалған сертификаттау Стандарттарына сəйкес салынатын салмақ бойынша 
шектеулер аясында қарастырылатын болса, шуыл əсерін тітіркендіру əсері жоқ ҰҚЖ немесе 
белгілі əуеайлағына қатысты ерекше жағдайларды қоспағанда, осы əуеайлақта орналасқан 
мемлекеттің уəкілетті органы мұндай шектеулерді асыруға рұқсат береді.

1121. Көрнекілік үшін ұшақ бортында тіркеу мемлекетінің уəкілетті органы сертифика-
циялайтын алдын-ала жазған пайдалану шектеулері жиынтықта немесе жеке көрсетілген 
тақтайшалар, тізбелер, аспаптық таңбалар белгіленеді.

1122. ƏКК ұшақтың ҰТС ұшу мен қонуды қауіпсіз орындауға мүмкіндік беретінін айқындайды.

7-параграф. Бір немесе бірнеше турбореактивті қозғалтқыштармен жабдықталған 
ЖМА ƏК ұшу-техникалық сипаттамаларының шектеулерін есепке алу

1123. ƏК осы ұшақтың ұшу нұсқаулығында қамтылған бекітілген шектеулер аясында жəне 
ұшу жарамдылығы сертификаты талаптарына сəйкес пайдаланылады.

1124. ƏК ҰТС-на (салмағы, пайдалану рəсімдері, барометрикалық биіктігі, əуеайлақтың 
теңіздің орташа шамасынан асу шамасына сəйкес келетін температура, ҰҚЖ көлбеуі 
градиенті жəне ҰҚЖ жағдайы, яғни, құрлық ұшақтары үшін лай, су жəне/немесе мұздың 
болуы, гидроұшақтарға арналған су беткі қабатының жағдайының болуы) əсер ететін 
барлық факторларды есепке алумен ҰПН келтірілген ƏК ең көп массасын асатын іс жүзіндегі 
салмағымен рульдеу, ұшу мен қону кезінде ƏК пайдалануға тыйым салынады.

8-параграф. ЖМА ƏК борттық аспаптары мен жабдықтары
1125. ƏК ұшу экипажына ƏК-нің ұшу траекториясын бақылауға, қағидалар бойынша талап 

етілетін кез келген маневрлерді орындауға жəне күтілетін пайдалану жағдайларында осы ƏК-
не қатысты пайдалану шектеулерін сақтауға мүмкіндік беретін аспаптармен жабдықталады.

1126. ƏК барлық ұшуларды орындау кезінде мыналармен:
1) жеңіл қол жеткізілетін орындарда орналастырылатын қажетті бірінші көмек жиынымен;
2) қуаты таусылған кезде ұшақ ішінде аға улы газдың қауіпті үйлесіміне келтірмейтін үлгідегі 

жылжымалы өрт сөндіргіштермен; 
3) тіркеу мемлекеті белгілеген жасқа толған əрбір тұлға үшін кресло ұйықтау орны;
4) əрбір креслода байлау белдігі мен əрбір ұйықтау орнында ұстап тұратын белдіктермен;
5) төменде келтірілген нұсаулықтармен, карталар жəне ақпаратпен:
ҰПН немесе басқа құжаттар немесе ұшақ үшін сертификаттайтын мемлекеттің уəкілетті 

органмен алдын-ала жазып қойылған ақпарат;
орындалуға тиіс ұшу (ұшулар) үшін қолданылатын болса, тəркеу мемлекеті берген кез 

келген арнайы бекіту;
белгіленген ұшу маршрутының жəне негізгі маршруттан ауытқыған жағдайда пайдаланылуы 

мүмкін барлық маршруттардың жарамды жəне дұрыс картасы;
басып алынатын ƏК ƏКК үшін ИКАО Конвенциясына 2-Қосымшасында көзделген қағидалар;
басып алатын жəне басып алынатын ƏК ИКАО Конвенциясына 2-Қосымшасына сəйкес 

қолданылатын визуалды сигналдары туралы ақпарат;
ұшақтың борттық журналы;
ұшақта ұшу кезінде қолжетімді сақтандырғыштар, мұндай сақтандырғыштарды ауыстыру 

үшін тиісті өлшемдегі қосалқы электр сақтандырғыштар орнатылған болса.
1127. Егер фюзеляжда авариялық жағдай кезінде құтқару командалары жүргізетін 

авариялық ашу үшін қолайлы орындар таңбаланған болса, олар таңбаланады. Таңбалау 
белгілері қызыл немесе сары бояумен боялып, қажет болса оларды қоршаған ортадан оқшаулау 
үшін ақ бояумен жиектеу қажет.

1128. Егер бұрыштық таңбалау белгілеру арасындағы қашықтық 2 м асса, көршілес 
таңбалау белгілері арасындағы қашықтық 2 м аспас үшін, олардың арасында өлшемі 9 х 3 см 
болатын аралық сызық жүргізіледі.

1129. КҰҚ бойынша ұшуды орындайтын барлық ұшақтар:
1) магниттік бағыт;
барометрлік биіктігі;
аспаптық əуе жылдамдығы өлшеу жəне көрсету құралымен;
2) уақытты сағат, минут, секундтар өлшеу жəне көрсету құралымен жабдықталады немесе 

олар бортында болады;
3) тиісті уəкілетті орган алдын-ала белгілеуі мүмкін қосымша жабдықпен жарақталуы мүмкін.
1130. Гидроұшақтар кез келген ұшуды орындау кезінде мыналармен жарақталады:
1) борттағы əрбір адам үшін бір құтқару кеудешесімен немесе жеке жүзу құралына 

тең құралмен; бұл құралдар креслодан немесе ұйықтау орнынан жеңіл алынатындай 
орналастырылуы тиіс;

2) қолданылуы қарай, теңізде ƏК-лерінің соқтығысуын болдырмас үшін халықаралық 
қағидаларында жазылған дыбыстық сигнал беретін жабдық;

3) бір зəкір;
4) манервді жүзеге асыру үшін қажетті жағдайда бір теңіз зəкірі (қалқымалы).
1131. Барлық бір қозғалтқышы бар құрлық ұшақтарында:
жоспарлау режиміндегі ұшу қашықтығынан асып түсетін, жағадан алыс су кеңістігінің 

үстіндегі бағыт бойынша ұшуды орындау кезінде;
ƏКК-нің пікірі бойынша, əуеайлақтан ұшуды немесе оған қонуды орындау кезінде ұшу 

немесе қонуға кіру траекториясы төтенше жағдай орын алған жағдайда суға мəжбүрлі қонуды 
орындау қажеттілігі туындауы мүмкін болатындай орналасқан жағдайда: бортында борттағы əр 
адамға бір арнайы кеудешесі немесе соған тең жеке жүзу құралы болуы тиіс, олар қолданатын 
адам өзінің орындығынан немесе ұйықтау орнынан оңай ала алатындай болып орналасуы тиіс. 

1132. Су кеңістігінің үстінен ұзартылған қашықтыққа ұшуларды орындайтын барлық 
ұшақтардың бортында кем дегенде бір арнайы кеудешесі немесе соған тең жеке жүзу құралы 
болуы тиіс, олар қолданатын адам өзінің орындығынан немесе ұйықтау орнынан оңай ала 
алатындай болып орналасуы тиіс. 

1133. Су кеңістігінің үстінен ұзартылған қашықтыққа ұшуларды орындайтын, ƏКК мəжбүрлі 
суға қонуды орындау жағдайында ұшақ бортындағы адамдардың тірі қалуын қамтамасыз 
ету қауіптерін айқындайды. Сонымен бірге ƏКК теңіздің күйі, теңіз бен ауа температурасы, 
апаттық қонуды орындауға жарамды құрлық бөлігіне дейінгі қашықтық жəне іздестіру-құтқару 
құралдарының болуы сияқты қолданыс факторлары мен жағдайларын ескереді. 

1134. Аталған қауіптерді бағалауға сүйене отырып, ƏКК осы Қағидалардың 1132-тармағында 
қарастырылған жабдықтарға қосымша келесідей құралдармен қамтамасыз етілуіне шаралар 
қолданады: 

борттағы бар барлық адамдарды сыйдыруға жеткілікті мөлшердегі құтқару салдары, олар 
апатты жағдайда тезірек қолдануды жеңілдететіндей орналасуы тиіс жəне адамдардың тірі 
қалуына қажетті, орындалатын ұшу жағдайларына сай құралдармен, құтқару жабдықтарымен 
қамтамасыз етілуі тиіс;

ИКАО Конвенциясына 2-Қосымшасында сипатталған, апат сигналын беруге арналған 
жабдықтар. 

1135. Тиісті мемлекет іздеу мен құтқару жұмыстарын жүргізу қиынға түсетін аймақтар 
ретінде көрсеткен, құрлық бөліктерінің үстінен ұшуларды орындау кезінде ұшақтар ұшып 
өтілетін аймақтың жағдайларына сəйкес келетін сигналдық құрылғылармен жəне апаттық-
құтқару жабдықтарымен (оның ішінде адамдардың тірі қалуын қамтамасыз ету құралдарымен) 
қамтамасыз етіледі. 

1136. Жоғары абсолюттік биіктіктерде ұшуға арналған ұшақтар оттегіні сақтау жəне беру-
ге арналған аппаратурамен жабдықталады, борттағы оттегі қоры оттегі жетіспеушілігі экипаж 
мүшелерінің жұмыс қабілетін нашарлатуға немесе жолаушыларға жағымсыз əсерін тигізуге 
алып келуі мүмкін болатын абсолюттік биіктіктерде ұшуды орындау кезінде экипаж мүшелері 
мен жолаушыларды қажетті мөлшердегі оттегімен қамтамасыз етуге жеткілікті болуы тиіс. 

1137. Ұшу жарамдылығының жеке сертификаттары 1990 жылдың 1 қаңтарда немесе осы 
мерзімнен кейін берілген, атмосфералық қысым 376 гПа төмен биіктіктерде ұшуға арналған 
саңылаусыздандырылған ұшақтар ұшу экипажына саңылаусыздандырудың кез келген қауіпті 
бүліну деңгейі туралы анық белгі беретін құрылғымен жабдықталады. 

1138. АҰҚ бойынша ұшуды орындау кезінде немесе бір немесе бірнеше пилотаждық 
құралдарды пайдаланусыз қажетті кеңістіктік орынды ұстап қалу мүмкін болмайтын жағдайда, 
барлық ЖМА ұшақтары келесідей өлшем жəне көрсету құрылғыларымен жабдықталады: 

1) магниттік бағыт (қосалқы компас);
2) барометрлік биіктік;

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 6-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату қағидаларына 
5-қосымша

Нысан
____________________________________облысы
___________________________________бойынша 

 (мемлекеттік орман иеленуші)
биологиялық орнықтылығын жоғалтқан екпелер құраған сынама алаңдардың 

жиынтық ведомосі
Орман-
шылық

Сынақ 
алаңының 

№

Орамның 
№

Телімнің 
№

Сынамадағы 
ағаш саны, 

дана

Басым зиянкестер 
жəне аурулар атаула-
рын көрсете отырып, 
сүрекдіңнің əлсіреу 

себебі
1 2 3 4 5 6 

кестенің жалғасы

Сынамадағы жалпы санның пайызға шаққандағы жай-күйі са-
наттары бойынша ағаштардың бөлінуі

Кесілуі тиіс, пайыз

тұқымды I II III IV V VI 
7 8 9 10 11 12 13 14

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 7-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату қағидаларына 
6-қосымша

Нысан
____________________________облысы

 _______________________________ бойынша
 (мемлекеттік орман иеленуші)

жаппай санитариялық мақсатта ағаш кесу қажет 
етілетін екпелердің жиынтық ведомосі

Орман- 
шылық

Орам- 
ның №

Телім- 
нің №

Алаң, 
гектар

Телімнің қысқаша таксациялық сипаттамасы
құрамы жасы толысуы бонитеті 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Телімнің қысқаша 
таксациялық сипаттамасы

Сүрек қоры Орман 
түрі

Жаңарудың 
қамтамасыз 

етілуі

Сүрек-
діңнің 

əлсіреу 
себебі 

орташа биік- 
тігі, метр

орташа 
диаметрі, 
сантиметр

1 
гек-

тарға

телімде 
барлы-

ғы

оның 
ішінде 
өтімді 
сүрек

орташа 
биік- 
тігі, 

метр
9 10 11 12 13 14 15 16 

Мемлекеттік орман иеленушінің басшысы: 
Инженер-орман патологі (орман қорғау жөніндегі маман) 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 16 ақ-
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16377 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 2 ақпан             №60           Астана қаласы 

Аңшы, балықшы және қорықшы куәліктерінің нысанын 
және оларды беру қағидаларын бекіту туралы

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес аңшы куəлігінің нысаны;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес балықшы куəлігінің нысаны;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес қорықшы куəлігінің нысаны;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес Аңшы, балықшы жəне қорықшы куəліктерін беру 

қағидалары бекітілсін.
2. Осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің жəне Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары министрінің 
кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары − 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 2 ақпандағы №60 бұйрығына 1-қосымша

Нысан
Аңшы куəлiгi

Аңшы куəлiгiнiң мұқабасы 
(көлемi 105х80 миллиметр, түсi жасыл, жазуы қою сары түстi, қысып 

басу əдiсiмен жасалады)

Қазақстан 
Республикасы 
Аңшы куəлігі

1-парақ
(мұқабаның iшкi бетiнiң сол жағына желiмделедi)

______________________________________________________________ облысы бойынша 
Аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің 

республикалық қауымдастығының филиалы немесе өкілдігі
№ _____ аңшы куəлiгi

______________________________________________________________
(тегі,
______________________________________________________________
аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Туылған күнi _____ жылғы «____» ______________ 
Аңшы өтiлi ________________жылдан бастап.

Мөр орны
Куəлiктi берген _______________________________________________________________

(аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің 
республикалық қауымдастығы филиалының немесе өкілдігінің атауы)

_____________________________________________________________________________
(куəлiктi берген адамның қолы, тегі, аты-жөні)

Аңшылық минимумы бойынша тестілеуден өткені туралы белгi _______________________ 

Берілген күні 20__жылғы «__»____________. 20__жылғы «__»__________ дейiн жарамды.

2-парақ 1-бет
Есепке алынғаны жəне есептен шығарылғаны туралы белгі

Есепке алынды Есептен шығарылды Тұрақты тұратын жерiнiң мекенжайы

Аңшылық сұқпа суық қаруды тіркеу

Қарудың 
атауы 

Нөмiрi Сатушы 
ұйымның 

белгiсi 

Есептен шығарылған күні, аңшылар мен 
аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық 
бірлестіктерінің республикалық қауымдастығы 

филиалының немесе өкілдігінің белгісі

2-парақ 2-бет
Аңшылық иттерді, аушы жыртқыш құстарды тіркеу

Түрі, 
тұқымы, түсі, 

таңбаның, 
сақинасының, 
микрочипінің 

нөмірі

Туған 
жылы

Иттің 
ветерина-

риялық 
паспорты, 

аңшы 
жыртқыш 

құстың 
паспорты

Итті аң 
аулауға 
жіберу 
туралы 

белгі, аңшы 
жыртқыш 

құсты ұстау 
мерзімі

Есептен шығарылған күні, 
аңшылар мен аңшылық 

шаруашылығы субъектілері 
қоғамдық бірлестіктерінің 

республикалық қауымдастығы 
филиалының немесе 

өкілдігінің белгісі

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 2 ақпандағы №60 бұйрығына 2-қосымша

Нысан
Балықшы куəлігі

Балықшы куəлiгiнiң мұқабасы
(көлемi 105х80 миллиметр, түсi көк, жазуы қою сары түстi, қысып басу əдiсiмен жасалады)

Қазақстан 
Республикасы 
Аңшы куəлігі

1-парақ
(мұқабаның iшкi бетiнiң сол жағына желiмделедi)

_________________________________________________________________________
(балық шаруашылығы субъектісінің атауы)

№ ____ балықшы куəлiгi
_________________________________________________________________

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

Туылған күнi ______ жылғы «____» ______________ 
Балықшы өтiлi ___________жылдан бастап ______ жыл
Куəлiктi берген ________________________________________________
(балық шаруашылығы субъектісінің атауы)

Мөр орны___________________________________________________________________
  (куəлiктi берген адамның қолы, тегі, аты-жөні)

2-парақ
(куəлік мұқабасының iшкi бетiнiң оң жағына желiмделедi)

Берілген күні 20 __жылғы «__» ____________. 20 __жылғы «__» _________дейін жарамды.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 2 ақпандағы №60 бұйрығына 3-қосымша

Нысан
Қорықшы куəлігі

Қорықшы куəлiгiнiң мұқабасы
(көлемi 95х66 миллиметр, түсi қызыл, жазуы алтын түстес, ішкі жағының тысы көгілдір түсті, 

баспаханалық тəсілмен жасалады)

Қазақстан 
Республикасы 
Аңшы куəлігі

1-парақ
(мұқабаның iшкi бетiнiң сол жағына желiмделедi)

_____________________________________________________________________________
(аңшылық немесе балық шаруашылығы субъектісінің атауы)

№ ____ қорықшы куəлiгi
______________________________________________________________

                 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Туылған күні ______ жылғы «__»_______________ 

Куəлiктi берген ______________________________________________
(аңшылық немесе балық шаруашылығы субъектісінің атауы)
____________________________________________________________ 

Мөр орны            (куəлiктi берген адамның қолы, тегі, аты-жөні)
2-парақ

(куəлік мұқабасының iшкi бетiнiң оң жағына желiмделедi)
Берілген күні 20 __жылғы «__» ________. 20__жылғы «__»_______ дейiн жарамды.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 2 ақпандағы №60 бұйрығына 4-қосымша

Аңшы, балықшы жəне қорықшы куəлiктерін беру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Аңшы, балықшы жəне қорықшы куəлiктерін беру қағидалары (бұдан əрi – Қағидалар) 
«Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 9-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына 
сəйкес əзiрленді жəне аңшы, балықшы жəне қорықшы куəлiктерін беру тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) аңшы – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тəртiппен аң аулауға 

құқық алған жеке тұлға;
2) аңшы куəлiгi – жеке тұлғаның аң аулау құқығын куəландыратын белгіленген нысандағы 

құжат;
3) аңшылық минимумы – жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану 

саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасының, аң аулау кезіндегі қауіпсіздік 
техникасының мəселелерін қарастыратын, аңшы куəлігін беру үшін білуі міндетті шарт болып 
табылатын оқу бағдарламасының арнайы қысқа курсы;

4) аңшылық шаруашылығы субъектісі – бекiтiлiп берiлген аңшылық алқаптарда Қазақстан 

(Соңы. Басы 12-бетте) 

көлемі
3х4 сантиметр 

фото-
карточкаға 

арналған орын

3х4 
сантиметр 

фото-
карточкаға 

арналған орын

көлемі
3х4 сантиметр 

фото-
карточкаға 

арналған орын

көлемі
3х4 сантиметр 

фото-
карточкаға 

арналған орын

көлемі
3х4 сантиметр 

фото-
карточкаға 

арналған орын

Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен аңшылық шаруашылығын жүргiзетін 
жеке немесе заңды тұлға;

5) аумақтық бөлімше – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман 
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшесі;

6) балықшы – өзінің еңбек міндеттеріне байланысты бекітіп берілген балық шаруашылығы 
су айдындарында жəне (немесе) учаскелерінде балық ресурстарын жəне басқа да су жануар-
ларын аулаумен айналысатын балық шаруашылығы субъектісінің жұмыскері;

7) балықшы куəлігі – балық шаруашылығы субъектісі берген, жеке тұлғаның балықшы функ-
цияларын жүзеге асыру құқығын куəландыратын белгіленген нысандағы құжат;

8) балық шаруашылығы субъектісі – қызметінің негізгі бағыты балық шаруашылығын жүргізу 
болып табылатын жеке жəне заңды тұлға;

9) қауымдастық – аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық 
бірлестіктерінің республикалық қауымдастығы; 

10) қорықшы - бекітіп берілген аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су 
айдындарында жəне (немесе) учаскелерінде жануарлар дүниесін қорғауды жүзеге асыратын 
қорықшылық қызметтің арнайы уəкілетті адамы;

11) қорықшы куəлігі – қорықшы құқығын куəландыратын белгіленген нысандағы құжат.

2-тарау. Аңшы куəлiгiн беру тəртiбi
3. Аңшы куəлiгiн жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша он жыл мерзiмге қауымдастық 

филиалдары немесе өкілдіктері (бұдан əрі – филиал немесе өкілдік) бередi.
4. Аңшы куəлігін алуға мүдделі жеке тұлға Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 18-03/57 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10415 болып тіркелген) бекітілген Аңшылардың жəне аңшылық 
шаруашылығы субъектілерінің қоғамдық бірлестіктері республикалық қауымдастығының 
аңшылық минимумымды жүргізу қағидаларына сəйкес Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 13 наурыздағы № 25-03-02/95 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7545 болып тіркелген) аңшылық 
минимумына оқиды жəне аңшылық минимумын білуге арналған тестілеуден өтеді.

5. Аңшылық минимумы курсын бітіру туралы сертификат (бұдан əрі -сертификат) алғанда 
жеке тұлға осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сауалнама толтырады.

Берілген сертификат аңшы куəлігін беру үшін негіз болып табылады.
6. Аңшы куəлігін беруді сертификат берілгеннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей 

филиалдың немесе өкілдіктің жауапты адамы жүргізеді.
Аңшы куəлiгiмен бiр мезгiлде филиал немесе өкілдік осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес 

нысан бойынша аңшының есепке алу карточкасын толтырады, содан кейін аңшының жеке iсi 
қалыптастырылады, ол аңшы куəлiгiнің қолданыста болуы мерзiмi бойы бөгде адамдарды 
қолы жетпейтін жабық шкафтарда сақталады.

7. Аңшы куəлігін беру фактісі осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша аңшы 
куəліктерін тіркеу журналында жазылады. 

8. Аңшы куəлігі қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін жоғалса немесе жарамсыз болып 
қалса (бүліну, тозу), аңшының есепке алу карточкасы болған жағдайда ол ауыстырылады 
немесе телнұсқасы беріледі.

9. Аумағында аңшы куəлігі берілген əкімшілік-аумақтық бірліктен (облыстан) тысқары 
тұрақты тұратын жерге көшкен, сондай-ақ аңшы куəлігі мен есепке алу карточкасында 
ескерілетін басқа да деректер өзгерген жағдайда, аңшы өзінің есепке алынған жері бойынша 
орын алған өзгерістер туралы филиалға немесе өкілдікке хабарлайды.

Келген күннен бастап күнтізбелік отыз күн iшiнде аңшы жаңа тұрғылықты жерi бойынша 
филиалға немесе өкілдікке есепке тұрады. Бұл ретте тиiстi филиал немесе өкілдік аңшының ол 
тiркелген бұрынғы орнынан кеткенi туралы белгiсi бар есепке алу карточкасының түпнұсқасын 
жəне оның жеке iсiн сұратады. 

10. Аңшы куəліктері мен есепке алу карточкаларының бланкілерін қауымдастық бір 
орталықтан өз қаражаты есебінен дайындайды. Аңшы куəліктері бланкілерінің баспаханалық 
тəсілмен қойылған нөмірлері болады жəне олар бүлінбей сақталуын қамтамасыз ететін үй-
жайларда сақталады.

11. Аңшы куəлігі қауымдастық мөрімен куəландырылады.
12. Жарамсыз болып қалған, сондай-ақ қолданылу мерзімі аяқталған соң ауыстырылған 

аңшы куəлігін филиал немесе өкілдік жоюы тиіс.

3-тарау. Балықшы куəлiгiн беру тəртiбi
13. Балық шаруашылығы субъектісі еңбек шартының қолданылу кезеңіне жұмыскерге 

балықшы куəлігін береді, ол өзінің қызметін жүзеге асыруы кезінде куəліктің жарамды күйінде 
сақталуын, оның ұдайы өзімен бірге болуын жəне жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі 
мемлекеттік инспектордың талап етуі бойынша оны көрсетуді қамтамасыз етеді. 

14. Балықшы куəлігінің негізінде жұмыскер бекітіп берілген балық шаруашылығы су 
айдынында (су айдындарында) жəне (немесе) учаскесінде (учаскелерінде) еңбек шартына 
сəйкес балық ресурстарын жəне басқа да су жануарларын аулауды жүзеге асырады.

15. Балық шаруашылығы субъектісі мен балықшы арасында жасалған еңбек шарты 
бұзылған жағдайда балықшы куəлігін балық шаруашылығы субъектісі алып қойып, кейіннен 
жоюы тиіс.

16. Балықшы куəлігі жоғалған немесе жарамсыз болып қалған (бүлінген) жағдайда балық 
шаруашылығы субъектісі еркін түрде жазылған өтініштің негізінде оның телнұсқасын береді.

17. Балықшы куəлігі жеке тұлға балық шаруашылығы субъектісінің жұмыскері болып 
табылатынын растайды.

4-тарау. Қорықшы куəлiгiн беру тəртiбi
18. Аңшылық жəне балық шаруашылығы субъектілері бекiтiлiп берiлген аңшылық алқаптар 

мен балық шаруашылығы су айдындарында жəне (немесе) учаскелерiнде жануарлар дүниесiн 
қорғау функцияларын жүзеге асыратын қорықшылық қызметтің жұмыскерлеріне қорықшы 
куəлігін береді.

19. Қорықшы куəлігі жоғалған немесе жарамсыз болып қалған (бүлінген) жағдайда еркін 
түрде жазылған өтініштің негізінде қорықшы куəлігінің телнұсқасы беріледі.

20. Қорықшы жұмыстан босатылғанда куəлік аңшылық немесе балық шаруашылығы 
субъектілеріне қайтарып беріледі.

Аңшы, балықшы жəне қорықшы куəлiктерін беру қағидаларына 1-қосымша

Нысан
Сауалнама

Тегі _________________________________________________________
Аты______________Əкесінің аты (бар болған жағдайда) _____________ 
Туылған күні ____ жылғы «__»____________ 
Азаматтығы ___________________________________________ 
Жеке басты куəландыратын құжат  ________________________
Жеке сəйкестендiру нөмiрі ______________________________________
Үйінің мекенжайы, телефоны______________________________________ 

 _______________________________________________________________ директорына
(аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің 

республикалық қауымдастығы филиалының немесе өкілдігінің атауы)
______________________________________________________________________ берген
       (аңшы куəлігінің берілген күні жəне оны берген ұйымның атауы)
№________аңшы куəлігін беру/ауыстыру үшін мынадай құжаттар ұсынылады:
1) өлшемi 3 х 4 сантиметрлі фотосурет (түрлi түстi) - 3 дана;
2) аңшылық минимумын тапсыру туралы сертификаттың көшiрмесi.
Жеке тұлғаның қолы _______________/_____________________/
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Күнi 20 _____ жылғы «___» __________. 
1. Аңшылық минимумы жөніндегі бағдарлама курсынан өткенi туралы белгi

Аңшылық минимумы жөніндегі бағдарлама курсынан 20__ жылғы «__» ____бастап 
20 __ жылғы «__» __________ аралығында өттi.
Курсты аяқтағаны туралы 20 __ жылғы «__» ________ № ______сертификат берiлдi.
Сертификат берген ұйым басшысының қолы ___________________________
 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Мөр орны Күнi 20 __ жылғы «___» ______________ 

Аңшы, балықшы жəне қорықшы куəлiктерін беру қағидаларына 2-қосымша

Нысан

Аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің 
республикалық қауымдастығы

_______________________________________________________________________
(филиал немесе өкілдік)

№ __________ аңшының есепке алу карточкасы 

Тегі __________________________________________________________
Аты____________ Əкесінің аты (бар болған жағдайда) ______________
Туылған күні _____ жылғы «__»____________ 
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері ______________________

Үйінің мекенжайы, телефоны_____________________________________
Аңшы өтілі _____________ жылдан бастап. 
№__________аңшы куəлiгi 20 __ жылғы «____»________берiлдi.
Аңшылық минимумын тапсырғаны туралы белгі ____________________________________
Берген адамның қолы жəне мөр _____________________ / ____________________________

Ерекше белгілер
1. Сұқпа суық қарудың бар-жоғы туралы мəлiметтер

Түрі Шығарылған 
жылы

Нөмірі Ерекше 
белгілері

Есепке 
алынған күні

Есептен 
шығарылған күні

2. Аңшылық иттерді, аңшы жыртқыш құстарды тіркеу

Түрі, 
тұқымы, түсі, 

таңбаның, 
сақинаның, 
микрочиптің 

нөмірі

Ту
ы

лғ
ан

 
жы

лы

Иттің 
ветеринариялық 
паспорты, аңшы 
жыртқыш құстың 

паспорты

Итті аң аулауға 
жіберу туралы 

белгі, аңшы 
жыртқыш құсты 

ұстау мерзімі

Есепке 
алынған 

күні

Есептен 
шығарылған 

күні

Есепке алынғаны жəне есептен шығарылғаны туралы белгі

Есепке алынды Есептен шығарылды Тұрақты тұратын жерінің мекенжайы

Аңшы, балықшы жəне қорықшы куəлiктерін беру қағидаларына 3-қосымша

Нысан
Аңшы куəлiктерін тіркеу журналы

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің 

республикалық қауымдастығы филиалының немесе өкілдігінің атауы)

№ Аңшының тегi, аты, 
əкесiнiң аты (бар 
болған жағдайда) 

Тұрақты 
тұратын жерiнiң 

мекенжайы

Аңшы 
куəлiгiнiң 

нөмiрi

Тіркелген 
күні

Жауапты 
адамның қолы

1 2 3 4 5 6

Филиалдың немесе өкілдіктің басшысы _________________ __________________________
                (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Мөр орны  20 __ жылғы «___» _________ 
(бар жағдайда)

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 2 ақпандағы №60 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің жəне Қазақстан 
Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары министрінің күші жойылған кейбір 

бұйрықтарының тізбесі

1. «Аңшы, балықшы жəне қорықшы куəліктерінің нысанын жəне оны беру ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2010 жылғы 29 сəуірдегі 
№ 301 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6261 болып 
тіркелген, 2011 жылғы 2 сəуірде «Егемен Қазақстан» газетінің № 124-127 (26529) жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 
24 қазандағы № 17-03/541 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8108 болып тіркелген, 2012 жылғы 22 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» газетінің 
№ 842-846 (27917) жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігі бұйрықтарының тізбесінің 1) тармақшасы.

3. «Аңшы, балықшы жəне қорықшы куəліктерінің нысандары мен оларды беру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2010 жылғы 
29 сəуірдегі № 301 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары министрінің 2013 жылғы 29 қарашадағы 
№362-Ө бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9006 болып 
тіркелген, 2014 жылғы 15 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінің № 32 (28256) жарияланған).

4. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
24 желтоқсандағы № 18-03/1111 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №12902 болып тіркелген, 2016 жылы 28 қаңтарда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрі бұйрықтарының тізбесінің 1-тармағы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 1 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16463 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 7 ақпан          №65          Астана қаласы

«Ауыл, су, орман шаруашылықтары және жануарлар 
дүниесі саласындағы азаматтық қызметшілер 

лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 

жылғы 25 желтоқсандағы № 8-2/1132 бұйрығына өзгеріс 
енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ауыл, су, орман шаруашылықтары жəне жануарлар дүниесі саласындағы азаматтық 

қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 8-2/1132 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13096 болып тіркелген, 
2016 жылғы 2 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ауыл, су, орман шаруашылықтары жəне жануар-
лар дүниесі саласындағы азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімі осы бұйрыққа 
қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы 
жəне жануарлар дүниесі комитеті: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне 

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын 
қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрі
______________М. Əбілқасымова
2018 жылғы 28 ақпан 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 7 ақпандағы №65 бұйрығына қосы мша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 25 желтоқсандағы №8-2/1132 бұйрығымен бекітілген 

Ауыл, су, орман шаруашылықтары жəне жануарлар дүниесі саласындағы азаматтық 
қызметшілер лауазымдарының тізілімі

Бу-
ын

Са-
ты Лауазымдар атауы

«А» блогы (басқару персоналы)

А1

1

Мыналардың:
Республикалық фитосанитариялық диагностика жəне болжамдар əдістемелік 
орталығының; 
Республикалық эпизоотикаға қарсы отрядтың;
Ауыл шаруашылығы дақылдарын сорттық сынау жөніндегі республикалық 
мемлекеттік комиссияның;
Республикалық агрохимия қызметінің ғылыми-əдістемелік орталығының;
Республикалық өсімдіктер карантині орталығының;
Қазақ мемлекеттік республикалық орман тұқымы мекемесінің;
Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығының; Қорғалжын мемлекеттік 
табиғи қорығының;
Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығының;
Наурызым мемлекеттік табиғи қорығының;
Алакөл мемлекеттік табиғи қорығының;
«Көкшетау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің;
Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің; «Катонқарағай мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркінің; «Ақжайық» мемлекеттік табиғи резерватының; 
Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығының;
«Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерватының;
«Бұйратау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің;
Қазақ орман орналастыру кəсіпорнының;
«Охотзоопром» өндірістік бірлестігінің;
Қазақ ормандарды авиациялық қорғау жəне орман шаруашылығына қызмет 
көрсету базасының; Республикалық орман селекциялық орталығының (бұдан əрі 
- республикалық маңызы бар ММ, РММ жəне РМҚК) басшысы

1-1 Республикалық маңызы бар ММ, РММ жəне РМҚК басшысының орынбасары

2

Мыналардың:
«Қазагромелиосушар» республикалық əдістемелік орталығының;
Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығының;
Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясының;
Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Ақмола 
облыстық инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Ақтөбе облыстық 
инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Оңтүстік Шығыс 
өңірлік инспектурасының; 
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Шығыс 
Қазақстан облыстық инспектурасының; 
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Жетісу өңірлік 
инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Жамбыл 
облыстық инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Батыс Қазақстан 
облыстық инспектурасының; Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сы-
нау жөніндегі Қарағанды облыстық инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Қызылорда 
облыстық инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Қостанай 
облыстық инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Павлодар 
облыстық инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Солтүстік 
Қазақстан облыстық инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Оңтүстік 
Қазақстан облыстық инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Алматы 
облыстық инспектурасының;
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Тың өңірлік 
инспектурасының;
Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығының;
Алматы мемлекеттік табиғи қорығының;
Үстірт мемлекеттік табиғи қорығының;
Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің;
Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің;
Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің;
«Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің; «Ертіс орманы» 
мемлекеттік орман табиғи резерватының; 
Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің; «Алтын Дала» мемлекеттік 
табиғи резерватының; 
Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының;
Қаратау мемлекеттік табиғи қорығының;
«Алтын Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің; Сайрам-Өгем мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркінің; 
Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерватының; Қамыстыбас балық 
питомнигінің;
Атырау бекіре балық өсіру зауытының;
Жайық-Атырау бекіре балық өсіру зауытының (бұдан əрі - облыстық маңызы бар 
РММ жəне РМҚК) басшысы.
Облыстық маңызы бар орман шаруашылығы мекемесінің (бұдан əрі - КМК, МКҚК) 
басшысы 

2-1 Облыстық маңызы бар РММ жəне РМҚК, КМК, МКҚК басшысының орынбасары 
3 Аудандық маңызы бар ММ, МКК, МҚК ветеринариялық станция басшысы
3-1 Аудандық маңызы бар ММ, МКК, ҚМК басшысының орынбасары 

А2

1 Республикалық маңызы бар ММ, РММ жəне РМҚК бас бухгалтері

1-1
Республикалық маңызы бар ММ, РММ жəне РМҚК бас бухгалтерінің орынбасары
Республикалық маңызы бар ММ, РММ жəне РМҚК филиалы, ауыл шаруашылығы 
дақылдарының сорттарын сынау инспектурасының басшысы, орман орналасты-
ру өндірісінің бастығы

2
Республикалық маңызы бар ММ, РММ жəне РМҚК филиалы, ауыл шаруашылығы 
дақылдарының сорттарын сынау инспектурасы басшысының орынбасары, орман 
орналастыру өндірісі бастығының орынбасары 
Облыстық маңызы бар РММ жəне РМҚК, КМК, МКҚК бас бухгалтері

2-1 Облыстық маңызы бар РММ жəне РМҚК, КМК, МКҚК бас бухгалтерінің орын-
басары

3 Аудандық маңызы бар ММ, КММ, МКҚК, МКК, ҚМК бас бухгалтері
3-1 Аудандық маңызы бар ММ, КММ, МКҚК, МКК, ҚМК бас бухгалтерінің орынбасары

А3

1

Құрылымдық бөлімшенің (бөлімнің), республикалық маңызы бар ММ, РММ 
жəне РМҚК карантиндік зертханасының, «Республикалық агрохимия қызметінің 
ғылыми-əдістемелік орталығы» РММ зертханасының басшысы 
«Қазақ ормандарды авиациялық қорғау жəне орман шаруашылығына қызмет 
көрсету базасы» РМҚК авиациялық звено командирі, өндірістік-ұшу қызметінің 
басшысы, республикалық маңызы бар «Қазақ орман орналастыру кəсіпорыны» 
РМҚК орман орналастыру партиясының басшысы 

1-1

Республикалық маңызы бар бас: агроном, өсімдіктерді қорғау жөніндегі агроном, 
агрохимик, ветеринариялық дəрігер, вирусолог, зоотехник, герболог, мелио-
ратор, фитопатолог, энтомолог, бактериолог, негізгі қызметтердің инспекторы, 
негізгі қызметтердің инженері, аңшылықтанушы, экономист, балық өсіруші, меха-
ник, гидрогеолог, гидротехник, гельминтолог, диспетчер, республикалық маңызы 
бар орман қорғау жəне күзету инженері (табиғи кешендерді қорғау жəне күзету 
инженері), ормандарды қалпына келтіру инженері (ормандарды молықтыру жəне 
орман өсіру инженері) картограф. 
Республикалық маңызы бар орман питомнигінің басшысы, орманшылық басшы-
сы (орман күтуші) 

2

Облыстық маңызы бар РММ жəне РМҚК, КММ, құрылымдық бөлімшесінің 
(бөлімінің) басшысы Республикалық маңызы бар орманшылық басшысының 
орынбасары 
«Атырау бекіре балық өсіру зауыты» РМҚК жəне «Жайық- Атырау бекіре балық 
өсіру зауыты» РМҚК теплоход капитаны
Облыстық маңызы бар РММ жəне РМҚК, КММ филиалының басшысы

2-1

Облыстық маңызы бар РММ жəне РМҚК, КММ, филиалы басшысының орын-
басары
Облыстық маңызы бар бас: агроном, өсімдіктерді қорғау жөніндегі агроном, агро-
химик, ветеринариялық дəрігер, вирусолог, зоотехник, герболог, мелиоратор, 
фитопатолог, энтомолог, бактериолог, негізгі қызметтердің инспекторы, негізгі 
қызметтердің инженері, аңшылықтанушы, экономист, балық өсіруші, механик, 
гидрогеолог, гидротехник, гельминтолог, диспетчер, орман қорғау жəне күзету 
инженері (табиғи кешендерді қорғау жəне күзету инженері), ормандарды қалпына 
келтіру инженері (ормандарды молықтыру жəне орман өсіру инженері).
Облыстық маңызы бар КММ, МКҚК орман тұқымбағының басшысы, орманшылық 
басшысы (орман күтуші).
Республикалық маңызы бар РММ жəне РМҚК орман өрт сөндіру станциясының 
басшысы.

3
Аудандық маңызы бар ММ, МКК жəне МКҚК, МКК ҚМК құрылымдық бөлімшесінің 
басшысы, облыстық маңызы бар орманшылық басшының орынбасары 
Облыстық маңызы бар орман өрт сөндіру станциясының басшысы

«В» блогы (негізгі персонал) 

В1

1 Бас ғылыми қызметкер
2 Жетекші ғылыми қызметкер
3 Аға ғылыми қызметкер 
4 Ғылыми қызметкер
5 Кіші ғылыми қызметкер

В2 

1

ММ, РММ жəне РМҚК, КММ жоғары санаттағы біліктілік деңгейі жоғары маман-
дары: эколог, экскурсия жүргізуші, ерекше қорғалатын табиғи аумақ инспекторы, 
орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, биолог, ихтиолог, орнитолог, орман 
(учаске) шебері, авиациялық өрт сөндіру командасының (тобының) нұсқаушысы, 
бақылаушы-ұшқыш, картограф, орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі 
қызметтердің барлық мамандықтарының инженерлері. 

 2

ММ, РММ жəне РМҚК, КММ бірінші санаттағы біліктілік деңгейі жоғары маман-
дары: агроном, өсімдіктерді қорғау жөніндегі агроном, тұқым шаруашылығы 
жөніндегі агроном, агрохимик, ветеринариялық дəрігер, зертхананың 
ветеринариялық дəрігері, зоотехник, герболог, мелиорация жөніндегі инженер, 
фитопатолог, энтомолог, бактериолог, вирусолог, топырақтанушы, гельминто-
лог, еңбекті көп қажетсінетін процестерді механикаландыру жөніндегі инженер, 
жанар-жағармай материалдары жөніндегі инженер, машиналық-тракторлық 
паркті пайдалану жөніндегі инженер, жерге орналастыру жөніндегі инженер, 
агроорманмелиораторы, эколог, экскурсия жүргізуші, ерекше қорғалатын табиғи 
аумақ инспекторы, орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, биолог, ихтио-
лог, орнитолог, орман (учаске) шебері, авиациялық өрт сөндіру командасының 
(тобының) нұсқаушысы, бақылаушы-ұшқыш, картограф, орман шаруашылығы 
мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық мамандықтарының инженерлері. 

3

ММ, РММ жəне РМҚК, КММ екінші санаттағы біліктілік деңгейі жоғары маман-
дары: агроном, өсімдіктерді қорғау жөніндегі агроном, тұқым шаруашылығы 
жөніндегі агроном, агрохимик, ветеринариялық дəрігер, зертхананың 
ветеринариялық дəрігері, зоотехник, герболог, мелиорация жөніндегі инже-
нер, фитопатолог, энтомолог, бактериолог, вирусолог, топырақтанушы, гель-
минтолог, еңбекті көп қажетсінетін процестерді механикаландыру жөніндегі 
инженер, жанар-жағармай материалдары жөніндегі инженер, машиналық-
тракторлық паркті пайдалану жөніндегі инженер, жерге орналастыру жөніндегі 
инженер, агроорманмелиораторы, эколог, экскурсия жүргізуші, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақ инспекторы, орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, 
биолог, ихтиолог, орнитолог, орман (учаске) шебері, авиациялық өрт сөндіру 
командасының (тобының) нұсқаушысы, бақылаушы-ұшқыш, картограф, ор-
ман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық мамандықтарының 
инженерлері. 

4

ММ, РММ, РМҚК, КММ, МКҚК, МКК, ҚМК-ның санатсыз біліктілік деңгейі 
жоғары мамандары: агроном, өсімдіктерді қорғау жөніндегі агроном, тұқым 
шаруашылығы жөніндегі агроном, агрохимик, ветеринариялық дəрігер, 
зертхананың ветеринариялық дəрігері, зоотехник, герболог, мелиора-
ция жөніндегі инженер, фитопатолог, энтомолог, бактериолог, вирусолог, 
топырақтанушы, гельминтолог, еңбекті көп қажетсінетін процестерді механика-
ландыру жөніндегі инженер, жанар-жағармай материалдары жөніндегі инженер, 
машиналық - тракторлық паркті пайдалану жөніндегі инженер, жерге орнала-
стыру жөніндегі инженер, инженер-гидротехник, агроорманмелиораторы, гидро-
геолог, химик, химик-талдамашы, биохимик, эколог, ерекше қорғалатын табиғи 
аумақ инспекторы, орманшы (инспектор), орман (учаске) инженері, парашюттік 
жəне десанттық өрт сөндіру қызметінің (тобының) нұсқаушысы, авиациялық 
өрт сөндіру командасының (тобының) нұсқаушысы, балық өсіруші, зертханашы, 
аңшылықтанушы, ұшқыш-бақылаушы, экскурсия жүргізуші, ұшу-өндірістік қызмет 
инспекторы, биолог, ихтиолог, орнитолог, картограф, орман шаруашылығы мен 
ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық мамандықтарының инженерлері. 

В3

1

ММ, РММ жəне РМҚК, КММ жоғары санаттағы біліктілік деңгейі орташа маман-
дары: эколог, экскурсия жүргізуші, ерекше қорғалатын табиғи аумақ инспек-
торы, орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, биолог, ихтиолог, орнитолог, 
орман (учаске) шебері, авиациялық өрт сөндіру командасының (тобының) 
нұсқаушысы, бақылаушы-ұшқыш, техник-таксатор (негізгі қызметтердің), ор-
ман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық мамандықтарының 
инженерлері. 

2

ММ, РММ жəне РМҚК, КММ, МКҚК жəне МКК бірінші санаттағы біліктілік 
деңгейі орташа мамандары: ветеринариялық фельдшер, жануарларды қолдан 
ұрықтандыру жөніндегі техник, асыл тұқымды іс жөніндегі техник, эколог, экскур-
сия жүргізуші, ерекше қорғалатын табиғи аумақ инспекторы, орманшы (инспек-
тор), аңшылықтанушы, биолог, ихтиолог, орман (учаске) шебері, авиациялық 
өрт сөндіру командасының (тобының) нұсқаушысы, ұшқыш-бақылаушы, так-
сатор-техник (негізгі қызметтердің), орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі 
қызметтердің барлық мамандықтарының инженерлері. 

3

ММ, РММ жəне РМҚК, КММ, МКҚК жəне МКК екінші санаттағы біліктілік деңгейі 
орташа мамандары: агроном, өсімдіктерді қорғау жөніндегі агроном, тұқым 
шаруашылығы жөніндегі агроном, агрохимик, зоотехник, ветеринариялық 
жөніндегі фельдшер, жануарларды қолдан ұрықтандыру жөніндегі техник, асыл 
тұқымды іс жөніндегі техник, эколог, экскурсия жүргізуші, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақ инспекторы, орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, био-
лог, ихтио лог, орнитолог, орман (учаске) шебері, авиациялық өрт сөндіру 
командасының (тобының) нұсқаушысы, ұшқыш-бақылаушы, таксатор-техник 
(негізгі қызметтердің), орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің 
барлық мамандықтарының инженерлері. 

4

ММ, РММ, РМҚК, КММ, МКҚК, МКК, ҚМК-ның санатсыз біліктілік деңгейі ор-
таша мамандары: агроном, өсімдіктерді қорғау жөніндегі агроном, тұқым 
шаруашылығы жөніндегі агроном, агрохимик, зоотехник, аңшылықтанушы, 
мелио рация жөніндегі инженер, химик, химик-талдаушы, биохимик, 
ветеринариялық фельдшер, жануарларды қолдан ұрықтандыру жөніндегі техник, 
асыл тұқымды іс жөніндегі техник, эколог, орман (учаске) шебері, зертханашы, 
экскурсия жүргізуші, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар инспекторы, инженер-
гидротехник, гидротехник, балық өсіруші, орманшы (инспектор), биолог, ихтио-
лог, орнитолог, авиациялық өрт сөндіру командасының (тобының) нұсқаушысы, 
ұшқыш-бақылаушы, таксатор-техник (негізгі қызметтердің), орман шаруашылығы 
мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық мамандықтарының инженерлері. 

«С» блогы (əкімшілік персонал)
С1 Басшы (Меңгеруші): механикалық-жөндеу шеберханасы, мұражай, цех

С2

Біліктілік деңгейі жоғары мамандар: бухгалтер, зертханашы, кадрлар инспек-
торы, шебер, менеджер, механик, аудармашы, референт, экономист, заң кон-
сультанты, бағдарламашы, кітапханашы, жұмыс жүргізуші (прораб), технолог, 
қоғаммен байланыс жөніндегі маман, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техника-
сы жөніндегі инженер, инженер-бағдарламашы (бағдарламашы), жабдықтау 
жөніндегі инженер, ғимараттар мен құрылыстар жөніндегі инженер

С3

Мемлекеттік мекеменің əкімшілік-шаруашылық қызметін көрсетумен айналыса-
тын құрылымдық бөлімшенің: виварий, кеңсе, қойма, шаруашылық, қазандық, 
учаске, мұрағат басшысы
Біліктілік деңгейі орташа мамандар: кітапханашы, бухгалтер, зертханашы, 
нұсқаушы, кадр жөніндегі инспектор, шебер, менеджер, механик, аудармашы, ре-
ферент, жұмыс жүргізуші (прораб), экономист, заң консультанты, барлық атаулар 
техниктері, бағдарламашы, энергетик, технолог, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік 
техникасы жөніндегі инженер, инженер-бағдарламашы (бағдарламашы), 
жабдықтау жөніндегі инженер, ғимараттар мен құрылыстар жөніндегі инженер

«D» блогы (қосымша персонал)

D

ММ, РММ, РМҚК, КММ, МКҚК, МКК, ҚМК-ның техникалық орындаушылары: 
мұрағатшы, ассистент, рұқсатнама бюросының кезекшісі, іс жүргізуші, кас-
сир, коммендант, шетел мəтінімен, диктофондық топпен, редакциямен, бюро-
мен жұмыс істейтін машинка басушы, стенографист; тоңазытқыш жабдықтар, 
көшіру-көбейту машиналары, байланыс жүйелері, компьютерлік техника 
(бағдарламалар), электронды-есептеу машиналары, компьютер құрылғыларына 
қызмет көрсету операторлары, күзетші, хатшы, табелші, наряд жазушы, экспе-
дитор, диспетчер 

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
ММ - мемлекеттік мекеме;
РММ - республикалық мемлекеттік мекеме;
РМҚК - республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорын;
КММ - коммуналдық мемлекеттік мекеме;
МКҚК - мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорын;
МКК - мемлекеттік коммуналдық кəсіпорын;
ҚМК - қазыналық мемлекеттік кəсіпорын.
ЕҚТА – ерекше қорғалатын табиғи аумақ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 15 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16608 
болып енгізілді.

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

(Жалғасы 14-бетте) 
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3) конденсаттау немесе мұз қату салдарынан істен шығуының алдын алатын құрылғысы 
бар, əуе жылдамдығы құралы;

4) бұрылу жəне сырғу;
5) кеңістіктік орналасу;
6) ƏК орныққан курсы. 
7) гироскопиялық құралдардың лайықты электрқуатын алуы;
8) сыртқы ауа температурасы;
9) тік биіктікті арттыру жəне төмендету жылдамдығы;
10) уақытты сағат, минут жəне секундпен көрсететін құралмен жабдықталады немесе 

бортында болуы тиіс;
тиісті уəкілетті органмен алдын-ала жазып қойылған мүмкін қосымша құралдармен немесе 

жабдықтармен қамтамасыз етіледі. 
1139. Осы Қағидалардың 1138-тармағының 4), 5) жəне 6) тармақшаларының талаптар 

орындауды жекелеген үш құралдың əрқайсысына қарастырылғандай, толық істен шығуының 
алдын алатын кепілдікті сақтау жағдайында аралас құралдарды немесе кешенді командалық 
пилотаждық жүйелерді пайдалану арқылы қамтамасыз етуге рұқсат етіледі;

1140. Түңгі ұшуларды орындау кезінде ұшақтар мыналармен жарақталады:
1) осы Қағидалардың 1138-тармағының талаптарына сəйкес келетін жабдықпен;
2) ұшып келе жатқан немесе əуеайлақтың жұмыс алаңындағы ƏК үшін ИКАО Конвенциясына 

2-Қосымшасының 1-толықтыруымен көзделген оттармен;
3) қондыру фарасымен;
4) ұшақты қауіпсіз пайдалану үшін маңызды мəнге ие жəне ұшу экипажы қолданатын барлық 

пилотаждық аспаптар мен жабдықтар жарығымен;
5) барлық жолаушылар кабинасында шырағданмен;
6) əрбір экипаж мүшесінің жұмыс орнында дербес жылжымалы шаммен.
1141. Ұшақ бортында оның шуылы бойынша сертификациясын растайтын құжат болады. 
1142. Мах сандарының мəнімен жылдамдық шектеулері көрсетілетін ұшақтар Мах санда-

рын өлшеу жəне көрсету құралымен жабдықталады. 
1143. Сертификатталған ең жоғары ұшу массасы 5700 кг асатын немесе бортында 9 

(тоғыздан) көп жолаушыларды тасымалдауға рұқсат етілген газтурбиналы қозғалтқыштары 
бар барлық ұшақтар жердің жақындығын ескертетін, ұшу бағытындағы жер бедерін бағалау 
қызметі бар жүйемен жабдықталады. 

1144. Барлық ұшақтар кем дегенде бір кез келген типтегі ELT-мен жабдықталады. 
1145. Жеке ұшу жарамдылығының сертификаттары 2008 жылғы 1 шілдедегі кейін берілген 

барлық ұшақтар кем дегенде бір автоматты ELT-мен жабдықталады.
1146. Бортта орнатылатын ELT жабдығы ИКАО Конвенциясына 10-Қосымшасының ІІІ-

томындағы тиісті талаптарына сəйкес жұмыс жасайды.
1147. Ұшақтар барометрлік биіктік туралы мəліметтер беретін жəне ИКАО Конвенциясына 

10-Қосымшасының IV-томындағы талаптарымен сəйкес жұмыс жасайтын қабылдау-жауап беру 
қондырғысымен жабдықталады. 

1148. Тиісті уəкілетті орган берген босату жоқ болған жағдайда, КҰҚ бойынша 
ұшуларды орындайтын ұшақтар барометрлік биіктік туралы мəліметтер беретін жəне ИКАО 
Конвенциясына 10-Қосымшасының IV-томындағы тиісті талабына сəйкес жұмыс жасайтын 
қабылдау-жауап беру қондырғысымен жабдықталады.

1149. Ұшақтар HUD немесе балама индикаторлармен, EVS, SVS немесе CVS немесе 
осындай жүйелердің гибридтік жүйе аясындағы үйлесімімен жабдықталған жағдайларда, 
ұшақтардың ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін аталған жүйелерді қолдану критерийлерін 
тіркеу мемлекеті бекітеді. 

1150. HUD немесе балама индикаторларын, EVS, SVS немесе CVS жүйелерін пайдалануды 
бекіте отырып, тіркеу мемлекеті келесідей жағдайларды қамтамасыз етеді: 

1) жабдықтардың ұшу жарамдылығы нормаларына сəйкестік куəлігінің сəйкес талапта-
рын қанағаттандыруы;

2) HUD немесе балама индикаторлармен, EVS, SVS немесе CVS жүйелерінің көмегімен ұшу 
қауіпсіздігіне арналған қауіп факторларын бағалауды пайдаланушының жүргізуін;

3) HUD немесе балама индикаторлармен, EVS, SVS немесе CVS жүйелерін қолдану 
рəсімдерін жəне олармен жұмыс жасауға оқыту талаптарын пайдаланушының енгізуін жəне 
құжат жүзінде рəсімдеуін. 

1151. Сертификатталған ең жоғары ұшу массасы 5700 кг асатын барлық ұшақтар жəне 
сертификатталған ең жоғары ұшу массасы 3180 кг асатын тікұшақтар ИКАО Конвенциясына 
6-Қосымшасының талаптарына сəйкес FDR, CVR, AIR жəне/немесе DLR жабдықталады. 
Көзбен шолу жағдайы жəне мəліметтерді беру желісінің ақпараттарын CVR немесе FDR 
тіркелуіне мүмкіндігін береді.

1152. Фольгаға механикалық жазуды іске асыратын FDR пайдалану тоқтатылады. 
Мəліметтерді тіркеу үшін жиіліктік модуляция (ЖМ) əдісі қолданылатын, аналогтық FDR 

қолдану тоқтатылады 
Фототаспаға жазуды іске асыратын FDR пайдалану тоқтатылады. 
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап магниттік лентаға жазбалар түсіретін FDR пайдалану 

тоқтатылады. 
1153. Барлық FDR кем дегенде соңғы 25 жұмыс сағаты ішінде тіркелген ақпаратты 

сақтауға қабілетті. 
1154. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап магниттік лента жəне сымға жазба жүргізетін CVR 

пайдалану тоқтатылады. 
Барлық CVR соңғы 30 минут жұмыс жасауы барысында жазылған ақпараттың сақталуын 

қамтамасыз етуге қабілетті. 
1155. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық CVR соңғы 2 сағат жұмысы ішінде жазылған 

ақпараттың сақталу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 
1156. EFB пайдалануға қатысты талаптар осы Қағидалардың 10-тарауының 26-парагра-

фында берілген. 

9-параграф. ЖМА ƏК борттық байланыс жəне навигациялық жабдықтары
1157. АҰҚ бойынша ұшу немесе түнде ұшуды орындауы тиіс ұшақ байланыс 

радиожабдығымен қамтамасыз етіледі. Мұндай жабдық тиісті уəкілетті орган бекіткен 
авиациялық станциялармен жəне тиісті жиіліктерде қос тарапты байланысты сақтауға қабілетті. 

1158. КҰҚ бойынша ұшуды орындауы тиіс, алайда бақыланатын ұшуды жүзеге асыратын 
ұшақ – тиісті уəкілетті органмен ескертілген жағдайлардан басқа кездерде – ұшу барысында кез 
келген уақытта тиісті уəкілетті орган бекіткен авиациялық станциялармен жəне тиісті жиіліктерде 
қос тарапты байланысты сақтауға қабілетті байланыс радиожабдығымен жабдықталады. 

1159. Осы Қағидалардың 1132 немесе 1135-тармақтарының талаптарына кіретін ұшуды 
орындауы тиіс ұшақ – тиісті уəкілетті орган ескерткен жағдайлардан басқа кездерде – ұшу ба-
рысында кез келген уақытта тиісті уəкілетті орган бекіткен авиациялық станциялармен жəне 
тиісті жиіліктерде қос тарапты байланысты сақтауға қабілетті байланыс радиожабдығымен 
жабдықталады.

1160. Радиожабдық 121,5 МГц авиациялық апаттық жиіліктегі байланысты қамтамасыз 
етуі тиіс.

1161. Ұшу кезінде байланыс жабдығы сипаттамаларға (РВС) негізделген байланысты 
жүзеге асыру үшін ƏК тіркеу мемлекеті белгілеген RСP ерекшеліктеріне сəйкес келуі тиіс ұшақ 
мынадай жабдықтармен қосымша ретінде жабдықталады: 

1) тиісті байланыс жабдығымен; 
2) RCP ерекшелігіне сəйкес əзірлеуші мемлекет немесе ƏК тіркеуші мемлекет бекіткен 

ҰПН немесе ұшаққа арналған басқа құжаттамадағы ақпарат; 
3) егер ұшақ ұшуларды MEL-ге сəйкес орындайтын болса, MEL-ге енгізілген RCP 

ерекшелігінің сəйкестігі туралы ақпарат. 
1162. Ұшақ ұшуды орындауға мүмкіндік жасайтын навигациялық жабдықпен: 
1) өзінің ұшу жоспарына сəйкес;
2) уəкілетті орган тыйым салмаған болса, КҰҚ бойынша ұшуды орындау барысындағы на-

вигация жер бағдарларымен визуалды байланысы арқылы жүзеге асырылатын жағдайларды 
есептемегенде ƏҚҚ органдарының талаптарына сəйкес қамтамасыз етіледі. 

1163. Сипаттамаларға негізделген (PBN) навигацияға арналған навигациялық ерекшеліктер 
бекі тілген ұшулар кезінде ұшақ осы Қағидалардың 1162-тармағында талаптарды сақтаумен қоса: 

1) бекітілген навигациялық ерекшеліктерге сəйкес ұшуды орындауға мүмкіндік беретін 
навигациялық жабдықтармен жабдықталады;

2) жасаушы мемлекет немесе тіркеу мемлекеті бекіткен, ұшақ бойынша ұшу нұсқаулығында 
немесе басқа да құжаттарда көрсетілетін, навигациялық ерекшеліктер тұрғысындағы ұшақтың 
мүмкіншіліктеріне қатысты ақпараттарға ие болады;

3) навигациялық ерекшеліктер тұрғысындағы ұшақтың мүмкіншіліктеріне қатысты МЕL-ге 
енгізілген ақпараттарға ие болады. 

1164. Тіркеу мемлекеті PBN арналған навигациялық ерекшеліктер бекітілген жерлерде 
ұшуға қатысты критерийлерді айқындайды. 

1165. PBN арналған навигациялық ерекшеліктер бекітілген жерлерде ұшуға қатысты 
критерийлерді айқындау үшін тіркеу мемлекеті пайдаланушы/иесі келесідей шараларды іске 
асыруын талап етеді: 

1) штаттық жəне штаттан тыс рəсімдер, оның ішінде апаттық жағдайды іс-əрекеттер тəртібін;
2) тиісті навигациялық ерекшеліктерге сай ұшу экипажының дайындығы мен біліктілігіне 

қойылатын талаптар;
3) болашақ қызметтік міндеттемелеріне сəйкес қажетті қызметкерлерді дайындау 

бағдарламасы;
4) тиісті навигациялық ерекшеліктерге сай ұшу жарамдылығын сақтау үшін техникалық 

қызмет көрсетудің қажетті рəсімдерін өткізуді. 
1166. Уəкілетті орган бекітуді талап ететін (AR), PBN навигациялық ерекшеліктеріне 

негізделген ұшуларды арнайы бекітеді. 
1167. Өңірлік аэронавигациялық келісімге сəйкес ең төменгі навигациялық сипаттамаларға 

қатысты (МNРS) техникалық талаптар қарастырылған, əуе кеңістігінің белгілі бір аумақтарымен 
ұшып өту кезінде, ƏК бортында навигациялық жабдық орнатылады, ол: 

1) ұшу экипажына жол сызығын сақтауды үздіксіз қадағалап отыруға немесе осы жол 
сызығы бойымен кез келген нүктеде қажетті дəлдік деңгейінде ауытқуды қамтамасыз етеді;

2) тиісті МNРS ұшуларында қолдану үшін тіркеу мемлекеті рұқсат етеді. 
1168. Өңірлік аэронавигациялық келісім негізінде ЭП 290 жəне 410 қоса алғандағы арасын-

да 300 м (1000 фут) тік эшелондаудың (RVSM) қысқартылған минимумы қолданылатын əуе 
кеңістігінің белгілі бір бөліктерінде ұшуды орындау үшін ұшақ осы Қағидаларға 17-қосымшасына 
сəйкес жабдықтармен жабдықталады. 

1169. RVSM жағдайларындағы əуе кеңістігінде ұшуға ƏК бекітуге қатысты қойылатын та-
лаптар осы Қағидаларға 17-қосымшасында келтірілген. 

1170. Ұшақ кез келген ұшу кезінде жабдықтар элементтерінің бірінің істен шығу жағдайында 
ұшаққа ұшуды жалғастыруға мүмкіндік беретін навигациялық жабдықпен жеткілікті деңгейде 
қамтамасыз етіледі. 

1171. АМЖ-да қондыруды орындау жоспарланатын ұшулар барысында ұшақ, ұшақты 
визуалды қондыруды іске асыруға болатын нүктеге шығаруға көмектесетін сигналдарды 
қабылдауға мүмкіндігі бар радиожабдықпен жабдықталады. Бұл жабдық осындай бағдарлануды 
АМЖ-да қондыруды іске асыру жоспарланатын барлық əуеайлақтарында жəне кез келген 
қосалқы əуеайлақтарында орындауды қамтамасыз етуге қабілетті. 

10-параграф. Бір немесе бірнеше турбореактивті қозғалтқыштармен қамтамасыз 
етілген, ЖМА ƏК борттық байланыс жəне навигациялық жабдықтары

1172. Ұшақ осы Қағидалардың 1157-1159-тармақтарының талаптарымен сəйкес байланыс 
радиожабдықтарымен қамтамасыз етіледі. 

1173. Электронды навигациялық мəліметтерді басқаруға қойылатын талаптар осы 
Қағидалардың 1-тарауының 7-параграфында келтірілген. 

14-тарау. ЖМА-ның жеңіл немесе аса жеңіл ƏК ұшуларды орындау ерекшеліктері
1-параграф. Қосалқы əуеайлақтары. Жанармай мен майға қойылатын талаптар
1174. Сертификатталған ең жоғары ұшу массасы 5700 кг жəне одан кем болатын ұшақтар 

АҰҚ бойынша іске асыратын, ЖМА үшін ұшыларды орындау кезінде ұшу жоспарында, төменді 
жағдайлардан басқа кездерде, межелі ұшып бару пунктінің бір қосалқы əуеайлақ таңдалады 
жəне көрсетіледі: 

ұшу əуе айлақтан немесе бағыттағы ұшу жоспары өзгеретін нүктеден ұшып бару 
əуеайлағына дейінгі ұшудың қашықтығы, ұшуға қатысты барлық метеорологиялық жағдайларды 
жəне қолданыс ақпараттарын ескергенде, есепті ұшып келу уақытында келесідей жағдайларға 
жеткілікті сенімділік болса: 

1) қонуға кіру жəне қону ВМЖ-да орындалатын болады;
2) ұшып бару пунктінің əуе айлағында оны есептік пайдалану уақытында жұмыс жасап 

тұрған тəуелсіз ҰҚЖ бар, сонымен бірге, кем дегенде, бір ҰҚЖ құрылғылар бойынша қонуға 
кіру схемасын орындауға жабдықталған; немесе

3) қонуға таңдалған əуеайлақ оқшауланған болып табылады;
қонуға таңдалған əуеайлақта құрылғылар бойынша қонуға кірудің стандартты схемасы 

қарастырылған;
шығу шекарасы айқындалған;
ағымдағы бар метеорологиялық ақпарат алдағы метеорологиялық жағдайлар есептік 

пайдалану уақытында сақталатынын көрсеткен кезде ғана, шығу шекарасынан кейінгі ұшу 
жалғасады:

БТШ құрылғылар бойынша қонуға кіру схемасымен қарастырылған ең төменгі көрсеткіштен 
300 м (1000 фут) асып түседі;

көру мүмкіншілігі 5,5 км (3 т. миля) немесе құрылғылар бойынша қонуға кіру схемасымен 
қарастырылған ең төменгі көрсеткіштен 4 км (2 т. миля) асып түседі. 

1175. Метеорологиялық жағдайларды жəне кез-келген ұшу барысындағы іркілістерді 
ескергенде ұшуды қауіпсіз аяқтау мүмкіндігіне кепілдік беретін, ƏК-де жеткілікті жанармай 
мен май қоры болған жағдайда ғана ұшу басталады. Борттағы жанармай мөлшері келесідей 
мүмкіндіктерді: 

1) АҰҚ бойынша ұшу орындалатын жəне ұшып бару орнында қосалқы əуеайлақ қажет бол-
майтын немесе ұшу оқшауланған əуеайлағына орындалатын кезде, межелі қону əуеайлағына 
ұшып баруға жəне осыдан кейін қалыпты крейсерлік абсолюттік биіктікте 45 минут ұшуға жететін 
ақырғы жанармай қоры қалуын;

2) АҰҚ бойынша ұшу орындалатын жəне ұшып бару орнында қосалқы əуеайлақ қажет 
болғанда, межелі қону əуеайлағына, содан кейін қосалқы əуеайлағына ұшып баруды орындауға 
жəне осыдан кейін қалыпты крейсерлік абсолюттік биіктікте 45 минут ұшуға жететін ақырғы 
жанармай қоры қалуын;

3) КҰҚ бойынша күндізгі уақытта ұшу орындалатын жағдайда, межелі қону əуеайлағына 
ұшып баруға жəне осыдан кейін қалыпты крейсерлік абсолюттік биіктікте 45 минут ұшуға жететін 
ақырғы жанармай қалуын; немесе

4) КҰҚ бойынша түнгі уақытта ұшу орындалатын кезде, межелі қону əуеайлағына ұшып 
баруға жəне осыдан кейін қалыпты крейсерлік абсолюттік биіктікте 45 минут ұшуға жететін 
ақырғы жанармай қалуын қамтамасыз етуі тиіс. 

1176. Ұшу басталғаннан кейін, бастапқыда ұшуды жоспарлау кезінде белгіленгеннен өзге 
мақсаттарда жанармайды пайдалану қайта талдау жұмыстарын жүргізуді жəне егер қажет 
болса, жасалған ұшу жоспарына түзетулер енгізуді талап етеді. 

2-параграф. Планерлерда, дельтапландарда, парапландарда ұшу
1177. Дельтапландарда ұшу-қону алаңдарында ұшуларды ұйымдастыру, əуе кеңістігін 

пайдалану жəне ұшуларды басқару Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне 
азаматтық авиация қызметі саласындағы заңнамасына сəйкес жүргізіледі. 

1178. Дельтапландардағы ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында келесідей 
ерекшеліктер ескеріледі: 

1) биіктігі мен бағыты бойынша өзгермелі ұшу кескіні, бұл экипаждың шығыс ауа ағындарын 
іздеуіне байланысты;

2) қалықтау үшін метеожағдайлардың болмауы салдарынан бағыттың кез-келген бөлігіндегі 
мəжбүрлі ұшуды тоқтату;

3) бағыттық ұшуларды жүзеге асыратын экипаждармен сенімді радиобайланыстың бол-
мауы. 

1179. Дельтапландардағы бағыттық ұшулардың қауіпсіздігіне келесідей жағдайларды 
қамтамасыз ету арқылы қол жеткізуге болады: 

1) бағыт бойынша мəжбүрлі қону жағдайларына арналған алаңдары бар қауіпсіздік 
жолақтарын (дəліздерін) орнату;

2) дельтапландардың ұшу аумағына басқа ұшу аппараттарының кіруіне тыйым салу;
3) экипаждардың мұқият болуымен;
4) ұшуларды іздеу-құтқару көмегімен қамтамасыз ету арқылы. 
1180. Ауадан ауыр екі немесе бірнеше ұшу аппараттары қону мақсатында əуеайлағына 

жақындаған кезінде, жоғарырақ деңгейдегі ƏК төмендегі ƏК-ге жол береді, алайда соңғысы 
аталған қағиданы қонуға кірудің соңғы кезеңіндегі басқа ƏК жолын кесу үшін немесе осындай 
ƏК-ден озу мақсатында пайдаланбайды. Күштік құрылғылармен қозғалысқа келтірілетін, ауадан 
ауыр ƏК планерлерге жол береді. 

1181. Артта қалып бара жатқан ұшу аппараты бірінші кезекті АҰҚ ыққа ие, ал озушы ұшу 
аппараты, биіктікке көтерілуі, төмендеуі немесе көлденең ұшуда болуына қарамастан, оңға бұру 
арқылы жол береді; қос ұшу аппаратының бір-біріне қатысты орналасуындағы ешқандай кезекті 
өзгерістер, жеткілікті деңгейге алыстау қамтамасыз ету кезінде озып кету толықтай аяқталған 
уақытқа дейін, озушы ұшу аппаратын аталған талаптарды орындау міндетінен босатпайды. 

1182. Қарама-қарсы бағытта немесе қарама-қарсыға жақын бағытта қос ұшу аппараты 
жақындаған жағдайда жəне егер соқтығысу қаупі туындаса, ұшу аппараттарының əрқайсысы 
оңға қарай бұрады. 

3-параграф. Аэростаттарда ұшуларды орындау
1183. Аэростаттардағы ұшу тəулік бойы коммерциялық, спорттық жəне ғылыми мақсаттарда 

жүзеге асырылуы мүмкін. Ұшуларға мемлекеттік жəне тіркеу нөмірлері бар, ұшуға пайдалануға 
жарамды жəне ƏҚҚ органдарымен байланыс құралдары бар аэростаттар жіберіледі. 

1184. Аэростатты пайдалану, олардың ұшуы іске асырылатын аймақтағы, мемлекеттің 
авиациялық құзырлы органдарының рұқсатымен жүзеге асырылады. 

1185. Басқа мемлекеттің аумағы арқылы аэростаттың ұшуы аталған мемлекеттің рұқсатын 
алғаннан кейін ғана рұқсат етіледі. Мұндай рұқсатты егер ұшуды дайындау кезінде аэростат 
шын мəнінде басқа мемлекеттің əуе кеңістігіне енуі күтілетін болса, аэростатты іске қосу 
алдында алынады. 

1186. Аэростат ұшу жоспарланған аймаққа иелік ететін мемлекеттің (мемлекеттердің) жəне 
белгілі бір тіркеу мемлекетінің шарттарына сəйкес пайдаланылады. 

1187. Аэростат ұшуды бастағаннан кейін бірден ұшқыш Ұшуды басқару орталығына жəне 
ƏҚҚ органына келесідей ақпараттарды береді: 

1) аэростаттың ұшу белгілемесі (мақсаты);
2) іске қосылу орны, шақыру атауы;
3) нақты ұшуды бастау уақыты;
4) ұшу биіктігін сақтаудың есептік уақыты;
5) алдын-ала ƏҚҚ органына хабарланған кез-келген ақпараттың өзгерісі. 
1188. Ұшу барысында, ұшу биіктігін өзгерту қажеттілігі туындаған жағдайда, аэростат 

ұшқышы аталған əрекетке Ұшуды басқару орталығынан немесе ƏҚҚ диспетчерінен рұқсат 
алады, бұл егер ұшуға сұраныста ұшу аймағының аясында барлық биіктіктерде ұшуға рұқсат 
көрсетілмеген болса іске асады. 

1189. Ұшу барысында аэростат ұшқышы, жауапкершілігі аймағына кіретін, ƏҚҚ органының 
жұмыс байланысының бекітіліген радиожиілігін тыңдап отырады. 

1190. Жоспарланған биіктікті төмендетуден 20 минут бұрын ұшқыш Ұшуды басқару 
орталығына немесе ƏҚҚ сəйкес органына келесідей ақпаратты жібереді: 

1) қазіргі сəттегі орналасу орны;
2) ұшу эшелоны; 
3) қонудың есептік уақыты мен орны. 
1191. Тікелей ұшуды аяқтау үшін биіктікті төмендету алдында аэростат ұшқышы Ұшуды 

басқару орталығына жəне ƏҚҚ органына өзінің шақыру атын, қону орнын (аймағын) жəне 
болжамды қону уақытын жібереді. 

1192. Егер радиобайланыс мүмкіндігі болса, қонғаннан кейін аэростат ұшқышы 5 минуттан 
кеш емес уақыт ішінде Ұшуды басқару орталығына жəне ƏҚҚ органына ұшудың аяқталғандығы 
туралы жəне əрі қарайғы əрекеттері туралы баяндайды. 

1193. Аэростатты, дирижабльді басқаруға 18 жасқа толған, арнайы дайындықтан өткен, аэро-
статтарда жəне дирижабльдерде ұшуға құқығын беретін сəйкес құжаттарға ие тұлғалар жіберіледі. 

1194. Ұшу уақытында аэростатта, дирижабльде келесідей құжаттар мен жабдықтар бо-
луы тиіс. 

1) тіркеу туралы куəлік;
2) ұшу жарамдылығы туралы құжат;
3) борттық журнал;
4) ұшу картасы;
5) борттық радиостанцияларға берілген рұқсат;
6) Ұшуды басқару орталығы жəне ƏҚҚ органымен радиобайланысты сақтауға мүмкіндік 

беретін, борттық радиостанциялар;
7) ұшу биіктігін есептеу жəне қадағалауға арналған барометр (биіктік өлшегіш);
8) компас;
9) алғашқы өрт сөндіру құралдары. 
1195. Ұшуды жоспарлау болжамды метео жағдайлар негізінде жүзеге асырылады: 5000 м 

кем емес көру мүмкіндігінде жəне БТШБ 400 м кем болмайтын кезде. 
1196. Ұшуларды орындау сол сəттегі ауа райына сəйкес жүзеге асады, сонымен бірге жерге 

жақын бөліктегі жел жылдамдығы 5 м/сек аспауы тиіс, ұшу биіктігінен төмен биіктіктегі бұлттар 
мөлшері төрт октанттан көп болмауы керек. 

1197. Халық қоныстанған аудандар, үлкен қалалар немесе ауылдардың, сондай-ақ 
адамдар жиналған орынның үстінен ашық ауада аэростатта, дирижабльде ұшу биіктігі 300 
м төмен болмауы тиіс. 

1198. Ұшуды басқару орталығынан жəне ƏҚҚ органдарынан ақпарат алған жағдайда немесе 
өзінің бақылауы кезінде бағыт бойынша аэростат үшін қауіпті метеорологиялық құбылыстар 
байқалған жағдайда аэростат ұшқышы ең жақын қонуға жарамды жерге қонуды іске асыра-
ды жəне қонуы туралы Ұшуды басқару орталығына жəне ƏҚҚ органдарына хабар береді. 

15-тарау. Оқу, жаттығу, бақылау-сынақтан өткізу жəне бақылау (аралап ұшу) жəне 
басқа да ұшулар

1-параграф. Оқу жəне жаттығу ұшулары
1199. Қосарланған (жұптанған) басқару жүйесімен жабдықталмаған болса (басқарылатын 

еркін аэростаттарды қоспағанда), ƏК-де оқу жəне жаттығу ұшуын іске орындауға етілмейді. 
1200. Мынадай шарттарды сақтамастан аспапатар бойынша ұшуды имитациялауға 

рұқсат етілмейді: 
1) жеткілікті көру мүмкіндігін беретін ƏК басқару екінші орындығында, ұшқыш куəлігіне ие 

жəне сəйкес біліктілік белгілері бар тұлға отырады;
2) басқарылатын еркін аэростаттарды қоспағанда ƏК қосарланған (жұптанған) басқару 

жүйесімен жабдықталған болса;
3) ƏК-де жолаушылар болмауы тиіс. 
1201. Оқу жəне жаттығу ұшуын орындау кезінде ƏК бортында екіден аспайтын 

жаттықтырылатын немесе оқытылатын экипаж немесе төрт ұшқыштан артық адам болмайды. 
Өшірілген қозғалтқышпен ұшуды орындау кезінде немесе құлдырау режимінде ƏК бортында 

бір жаттықтырылатын (оқытылатын) ƏК экипажы болады. 

2-параграф. Бақылау-сынақ жəне бақылау ұшулары (аралап ұшулар)
1202. Бақылау-сынақ жəне бақылау ұшулары (аралап ұшулар) ƏК, оның жүйелерінің 

жөнеуден, қозғалтқышын жəне жабдықтарын алмастырудан кейін, аса маңызды ұшулар ал-
дында пайдалануға жарамдылығын айқындау жəне дұрыс жұмыс жасап тұрғандығын тексеру, 
сондай-ақ радиожарықтехникалық құралдарды, төмендеу схемаларын жəне əуеайлақта қонуға 
кіру схемаларын тексеру мақсаттарында орындалады. 

1203. ƏК бақылау-сынақ ұшуларын көру мүмкіндігі 2000 м кем емес жəне БТШБ 200 м (650 
фут) төмен болмайтын жағдайларда күндізгі уақытта, сəйкес дайындыққа ие экипаж жүргізеді. 

1204. Бақылау ұшулары (аралап ұшулар): 
1) ағымдағы метеорологиялық шектеулер аясында , экипаж, ƏК жəне əуеайлақ əр түрі үшін 

жасалған, бағдарламаларға сəйкес;
2) құзырлы органдармен келісілген бағдарламалар бойынша құралдардың ұшу тексерісін 

қамтамасыз ететін минимумда, алайда əуеайлақ үшін бекітілген минимумнан төмен емес 
көрсеткіштерде, кез-келген тəулік уақытында жер үсті радиожарықтехникалық құралдарын 
тексеру үшін;

3) төмендеу жəне қонуға кіру əуеайлақтың жасалған схемаларын аралап ұшу үшін – 
тек күндіз, шеңбер биіктігінде көзбен шолып ұшуды қамтамасыз ететін метеожағдайларда 
орындалады. 

1205. Зауыттарда жөндеуден жəне ұшу сынақтарынан өткізілген, ƏК азаматтық авиация 
ұйымдарының өкілдері қабылдау кезінде осы ұйымдардың эпиаждары ұшу арқылы тексереді. 

1206. Бақылау ұшуының бағдарламасына байланысты ұшу тапсырмасы ғылыми-зерттеу 
ұйымдарының жұмысшылары, инженерлік-техникалық құрам тұлғалары жəне басқа да маман-
дар қосылады. Оларды ұшу тапсырмасына қосу туралы шешімді пайдаланушы немесе ЖМА 
мақсаттарында ұшуды орындау кезінде ƏК иесі қабылдайды. 

3-параграф. Көрсетілімдік жəне көрнекі ұшулар
1207. Көрсетілімдік жəне көрнекі ұшуларды орындау үшін ƏК арнайы аймақтары 

(пилотаждық аймақтар) бекітіледі, олар ƏК немесе ұшу аппаратының тұрғын жайларға жəне 
адамдар тобына құлауын болдырмайтын, талап етілетін қауіпсіздік шараларын сақтау оты-
рып елдімекендерден тыс немесе олардың үстіндегі арнайы берілген ұшу кеңістіктерінде 
орналасады. 

1208. Келесідей жағдайларда көрсетілімдік жəне көрнекі ұшуларды іске асыруға рұқсат 
етілмейді: 

1) халық көп шоғырланған аймақтардың жəне елдімекендердің үстіне;
2) бұқаралық шаралар өткізу кезінде адамдар жиналған орынға 200 м-ден жақын 

қашықтықта;
3) əуе жолына 8 км-ден артық жақын кеңістікте;
4) бұлттар ішінде;
5) шынайы 50 м (170 фут) төмен биіктікте;
6) 3000 м-ден төмен көру мүмкіндігінде. 
1209. ƏК жəне басқа да ұшу аппараттарының көрнекілік жəне көрсетілімдік ұшуларын 

ұйымдастырушы оларды орындау бойынша арнайы нұсқаулық жасап шығады. 

4-параграф. Планерлерді сүйреу
1210. Келесідей жағдайларды сақтамастан планерді сүйреуді орындауға рұқсат етілмейді: 
1) сүйреуді жүзеге асыратын ƏКК қажетті біліктілікке ие болуы тиіс;
2) сүйреуді жүзеге асыратын ƏК сүйреуді қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік беретін ілініс 

құрылғысына ие;
3) қолданылатын сүйреу арқаны жабдықталған күйіндегі планердің ең жоғарғы массасының 

кем дегенде 80 % төмен емес жəне 200 % аспайтын мөлшердегі үзілу беріктігіне ие. Егер 
келесідей шарттар сақталатын болса, жабдықталған күйіндегі планердің ең жоғарғы массасы-
нан үзілу беріктігі екі еседен астам жоғары болатын сүйреу арқанын қолдануға рұқсат етіледі: 

сүйреу арқанының планерге бекітілу орнында сақтандыру сақинасы орнатылған, ол 
жабдықталған күйінде планердің ең жоғарғы массасының кем дегенде 80% құрайтын жəне 
аталған массадан екі еседен арты асып кетпейтін үзілу шыдамдылығына ие болуы тиіс;

сүйреуді жүзеге асыратын ƏК сүйреу арқанын бекіту орнында сақтандыру сақинасы 
орнатылады, ол сүйреу арқанының планерге беку орнында орнатылған сақтандыру 
сақинасының үзілу беріктігінен 25% артық аспайтын жəне жабдықталған күйдегі планердің ең 
жоғарғы массасынан 2 еседен артып асып кетпейтін үзілу шыдамдылығына ие. 

1211. Бақыланатын əуе кеңістігінде сүйреуді бастағанға дейін, сүйреуді жүзеге асырушы, 
ƏКК ƏҚҚ органына сүйреуді жүргізетіндігі туралы хабар береді. 

Сүйреуді бастағанға дейін, сүйреуді жүзеге асырушы, ƏК ұшқышы мен планер ұшқышы 
арасында өзара əрекеттесу тəртібі туралы, оның ішінде ұшу жəне ажырату сигналдары, əуе 
жылдамдығы жəне əр ұшқыш үшін апаттық жағдайды іс-əрекеттер тəртібі туралы келісім 
орын алуы тиіс. 

1212. Егер үшінші тұлғалардың өмірі немесе мүлкіне қауіп төндіретін болса, планерді 
ажыратқаннан кейін сүйреу арқанын тастау рұқсат етілмейді. 

16-тарау. Ерекше жағдайлардағы ұшулар
1-параграф. Ерекше жағдайлардағы ұшулар

1213. Ерекше жағдайлардағы ұшуға жататындар: 
1) мұз қату, найзағай ойнау жəне қатты нөсер жауындар, күшті турбуленттілік, мөлшерден 

жоғары атмосфераның электрлік белсенділігі, жел қозғалысы, шаңды (құмды) дауыл, жанартау 
күлінің бұлттары, радиоактивті бұлттар аймақтарындағы ұшулар;

2) таулы жəне аз бағдарлы жерлерде, шөл дала жəне су бетімен ұшу;
4) күрделі орнитологиялық жағдайлардағы ұшулар. 
1214. Ұшу барысында қауіпті метеорологиялық құбылыстар аймағына жақындау белгілері 

пайда болғанда немесе сəйкес ақпаратты алған жағдайда ƏКК, егер күтілетін жағдайлардағы 
ұшу ҰПН-да рұқсат етілмеген болса, қауіпті аймақты айналып өтеді. 

1215. Қауіпті метеорологиялық құбылыстар аймағын айналып өту үшін бағытты неме-
се ұшу эшелонын (биіктігін) өзгерту тек, ұшуға тікелей басқару жүргізетін, ƏҚҚ органымен 
келісім бойынша ғана рұқсат етіледі, осы Қағидалардың 545-тармағымен қарастырылған 
жағдайларға қатысты емес. 

2-параграф. Мұз қату аймақтарындағы ұшулар
1216. Мұз қату жағдайларында пайдалануға рұқсаты жоқ, ƏК-де мұз қату жағдайларында 

ұшуға тыйым салынады. 
1217. Егер ҰПН жүйені қолданудың басқа тəртіптерін қарастырмаған болса, мүмкін бо-

латын мұз қату аймағына кіргенге дейін мұз қатуға қарсы жүйе ұшудың барлық кезеңдерінде 
қосылып тұрады. 

1218. Егер экипаж қолданған мұз қатумен күрес шаралары тиімсіз болса жəне аталған 
жағдайларда ұшуды жалғастыру қауіпсіздігі қамтамасыз етілмейтін болса, ƏКК ƏҚҚ орга-
нымен келісе отырып, төтенше сигналды қолданады, ұшуды қауіпсіз жалғастыруға болатын 
аймаққа шығу үшін биіктігін (бағытын) өзгертеді немесе қосалқы əуеайлағына кету туралы 
шешім қабылдайды. 

3-параграф. Найзағай ойнау жəне қатты нөсер жауындар аймағындағы ұшулар
1219. Найзағай ойнау жəне қатты нөсер жауындар аймағын кесіп өтетін ұшуға шешім 

қабылдау кезінде ƏКК: 
1) найзағай сипатын (массаішілік, алдыңғы);
2) найзағай (нөсер) ошақтарының орналасуын жəне орын ауысуын, оларды айналып өтудің 

мүмкін болатын бағыттарын;
3) қосымша жанармай құю қажеттілігін ескереді. 
Таулы аймақтан өтетін, ұшу бағыты бойынша алдыңғы найзағайлар болғанда жəне 

болжанған кезде ƏКК төменгі эшелоннан төмен КҰҚ бойынша ұшуға шешім қабылдамайды. 
1220. Найзағай ойнауы кезінде найзағай ошақтарын айқындаудың борттық РТҚ жоқ жəне 

жердегі РЛБ болмаған жағдайда АҰҚ бойынша ұшуға тыйым салынады. 
1221. Ұшып шығу əуеайлақ маңында қуатты-шоғырланған, шоғырланған-жауынды бұлттар 

болған жағдайда экипаж борттық метеорологиялық радиолокатор көмегімен əуеайлақ аймағын 
ұшу жəне шығу аймағын қарайды, ұшу мүмкіндігін бағалайды жəне қуатты-шоғырланған, 
шоғырланған-жауынды бұлттарды жəне қатты нөсерлі жауын аймақтарын айналып өту 
тəртібін айқындайды. 

1222. ƏК найзағай ойнау (күшті нөсер жауындар) аймағына жақындаған кезде ƏКК ұшуды 
жалғастыру мүмкіндігін бағалайды, өз əрекеттерін ƏҚҚ органымен келісе отырып, аймақты 
айналып өтуге шешім қабылдайды. 

1223. Диспетчер, радиолокаторды, метеоақпаратты жəне ƏК бортынан келген хабарлама-
ны пайдалана отырып, экипаждарды бұлттылық сипаты, найзағай ошақтарының орналасуы, 
олардың қозғалыс бағыты туралы хабарландырады жəне найзағай ошақтарын айналып өту 
бағыттарын ұсынады. Бер бетіндегі радиолокаторлар экранында қуатты-шоғырланған жəне 
шоғырланған-жауынды бұлттар жоқ болға жағдайда диспетчер бұл туралы экипаждарға хабар-
лайды жəне авиациялық метеорологиялық орган мəліметтерін жəне ƏК борттарының хабарла-
маларын пайдалана отырып, экипаждарды бақыланатын кеңістіктегі метеорологиялық жағдай 
туралы ақпараттандырады. Бұл жағдайда қуатты-шоғырланған жəне шоғырланған-жауынды 
бұлттар ошақтарын айналып өту борттық метеорологиялық радиолокатор бойынша немесе 
көзбен шолу түрінде жүзеге асады. 

1224. Ұшу барысында, найзағай ошақтарына жақын орналасқан, қуатты-шоғырланған жəне 
шоғырланған-жауынды бұлттар көзбен шолып айқындалған жағдайда олардан кем дегенде 
10 км алшақтау арқылы айналып өтуге рұқсат етіледі. Берілген биіктікте аталған бұлттарды 
айналып өту мүмкіндігі болмаған жағдайда бұлттар астынан немесе олардан жоғары биіктікте 
көзбен шолып ұшуға рұқсат етіледі. 

Бұлттар үстінен ұшуға тек күндіз, нөсерлі жауындар аймағынан тыс жəне келесі жағдайларда 
рұқсат етіледі. 

ƏК жергілікті жер бедері жəне жасанды кедергілер үстіне ұшу биіктігі шынайы қауіпсіз 
биіктіктен кем емес, алайда барлық жағдайда жазық жəне жоталы жерде 200 м (650 фут) жəне 
таулы жерде 600 м (2000 футтан) кем емес;

ƏК-ден БТШ дейінгі тік қашықтық 200 м (650 фут) кем емес. 
Қуатты-шоғырланған жəне шоғырланған-жауынды бұлттардың жоғарғы шекарасы үстінен 

ұшуды олардан 500 м (1650 фут) кем емес жоғары көтерілу арқылы орындауға рұқсат етіледі. 
1225. Ұшу кезінде қуатты-шоғырланған жəне шоғырланған-жауынды бұлттарды 

метеорологиялық борттық радиолокатор айқындаған жағдайда аталған бұлттардың 
жарықтануының жақын шекарасынан кем дегенде 15 км алыстау арқылы айналып өтуге рұқсат 
етіледі. Жекелеген найзағай ошақтары бар алдыңғы бұлттылықты кесіп өту жарықтану шекара-
лары арасындағы қашықтық борттық метеорологиялық радиолокатор экранында кем дегенде 
50 км болатын орында жүзеге асырылады. 

1226. Нөсерлі жауын жағдайларында қонуға кіру жəне ұшу кезінде экипаж ƏК ұшу жəне 
аэродинамикалық сипаттамаларының нашарлау мүмкіндіктерін ескереді. 

1227. ƏК экипаждарына қасақана қуатты-шоғырланған жəне шоғырланған-жауынды 
бұлттарға жəне қатты нөсерлі жауын аймақтарына кіруге тиіс салынады. 

4-параграф. Күшті турбуленттілік аймақтарындағы ұшулар
1228. Мүмкін болатын турбуленттілік аймағына кіру алдында жəне оған кенеттен 

түсу жағдайында ƏКК «Белдіктерді тағыңыздар» таблосын қосады жəне жолаушылар 
орындықтарындағы байланған белдіктерді тағады. 

1229. ƏК күшті турбуленттілік аймағына түскен жағдайда ƏКК ƏК қауіпті аймақтан алып 
шығады. 

1230. КҰҚ бойынша таулы жерлерде 900 м (300 фут) төмен биіктікте ұшу кезінде жəне 
ƏК турбуленттілік аймағына түскен жағдайда диспетчер рұқсатымен ƏКК ƏК биіктікті көтеру 
арқылы ƏК осы аймақтан шығарады, ұшып шыққан əуеайлағына қайтып оралады немесе 
қосалқы əуеайлағына қарай ұшады. 

1231. Ұшу қауіпсіздігіне қауіп төндіретін, күшті турбуленттілік аймағына түсу жағдайында, 
ƏКК осы Қағидалардың 545-тармағымен сəйкес ұшу биіктігін өзгертуге рұқсат етіледі. 

Жаңа эшелонға шыққаннан кейін, ƏКК ƏҚҚ органымен келісе отырып, ƏК ұшу жолына 
немесе бекітілген бағытқа шығарады. 

1232. Бұлттарға қатысты емес жəне көзбен шолып айқындалатын тік құйындарды эки-
паж айналып өтеді. 

Шоғырланған-жауындық бұлттарға байланысты, көзбен шолып айқындалатын тік 
құйындарды (ұйытқыма) экипаж көрінетін қаптал шектерінен кем дегенде 30 км қашықтықта 
айналып өтеді. 

5-параграф. Атмосфераның мөлшерден жоғары электрлік 
белсенділігі аймағындағы ұшулар

1233. Күшті электрлену белгілері пайда болған жағдайда, қолдануға болатын болса, бір УҚТ 
радиостанция өшіріледі жəне түнде ƏК экипажы кабинасының жарықтандырылуы қосылады. 

1234. ƏК электрленуінің белгілері: 
1) құлаққаптардағы шуыл жəне сықыр;
2) радиокомпастар бағдарларының ретсіз тербелістері;
3) ƏК экипажы кабинасының əйнектеріндегі жарқыл жəне түнгі тəулік уақыттарындағы 

қанат ұштарының жарқылдауы. 
Электрленудің пайда болу ықтималдығы +5 тен - 100 С дейінгі температура интервалындағы 

бұлттар қабатында жоғары болады. 

ƏКК күшті электрлену белгілері пайдаболған жағдайда бұл жайлы ƏҚҚ органына 
хабарлайды жəне қауіпті аймақтан шығу туралы жəне диспетчердің нұсқауларын орындайды. 

1235. Мөлшерден тыс электрлену аймақтарындағы ұшу биіктіктерін өзгерту жоғары тік 
жəне азайтылған ілгері ұшу жылдамдығы арқылы, ҰПН талаптарына сəйкес орындалады. 

Бұлттар қабатынан шыққаннан кейін, басқа қабатқа кіргенде дейін, 5-10 секунд бойынша 
көлденең алаң орындалады. 

Бекітілген эшелонда ұшу қауіпсіздігіне қатер төнген жағдайда ƏКК осы Қағидалардың 
545-тармағымен сəйкес əрекет етеді. 

1236. ƏК атмосфералық электр тогының разрядының соққысына ұшыраған жағдайда 
ƏК экипажы: 

1) орын алған жағдай, метеожағдайлар, ƏК разряд соққысына ұшыраған биіктік пен орын 
туралы хабарлайды;

2) қозғалтқыштардың жұмысын бақылайды;
3) электр жабдықтарының жəне пилотаждық-навигациялық жабдықтардың жұмысын 

тексереді. 
4) бүлінулерді айқындау мақсатында ƏК тексеріп шығады;
5) ақаулар мен істен шығулар айқындалған жағдайда ҰПН сəйкес əрекет етеді. 

6-параграф. Жел қозғалысы жағдайындағы ұшулар
1237. Жел қозғалысы жағдайларында ұшу жəне қонуға кіру кезінде: 
1) ҰПН талаптарына сəйкес есептік жылдамдықтар арттырылады;
2) ілгері жəне тік жылдамдықтың өзгерісіне жіті бақылау жүргізіледі жəне есептік парамет-

рлер мен бекітілген ұшу траекториясының ауытқулары бірден түзетіліп отырады;
3) егер төмендеудің берілген глиссадасын сақтап қалу үшін қозғалтқыштардың жұмыс 

режимін номиналдыға дейін арттырып жəне (немесе) биіктік ҰҚЖ басталу орнына қатысты 
биіктік 200 м (650 фут) биіктікте ұшып өткеннен кейін төмендеудің тік жылдамдығы 3 м/сек 
жəне одан да көп мөлшерге есептік деңгейден төмендесе, қонуға кіру барысында ұшу режимін 
пайдалана отырып бірден екінші шеңберіне кету жəне қосалқы əуеайлағына бару қажет. 

1238. Күшті жел қозғалысы жағдайларында ұшуға жəне қонуға кіруге тыйым салынады. 

7-параграф. Күшті шаңды дауыл жағдайындағы ұшулар
1239. Бағытта күшті шаңды дауылға жолыққан жағдайда экипаж оны көзбен шолып айна-

лып өтеді немесе оның үстінен ұшып өтеді. 
1240. Шаңды дауылды айналып өту мақсатында ƏК ұшу бағытын немесе биіктігін өзгертуге 

экипажға тек диспетчердің келісімімен рұқсат етіледі, бұл осы Қағидалардың 545-тармағымен 
қарастырылған жағдайларға қатысты емес. 

1241. Күшті турбуленттілік кезіндегі шаңды дауыл жағдайларында ұшуға жəне қонуға 
кіруге рұқсат етілмейді. 

8-параграф. Таулы жерлердегі ұшулар
1242. Таулы жерлерде ұшуға дайындалу кезінде экипаж қосымша: 
1) ұшу жолынан қос тарапқа да кем дегенде 50 км бағыт жолағындағы жер бедерін зерттейді, 

картаға командалық биіктіктерді, шектеу пеленгтерін түсіреді жəне қауіпті метеорологиялық 
құбылыстарға кездесу жағдайындағы айналып өту бағыттарын белгілейді;

2) АҰҚ бойынша ұшу кезінде бір қозғалтқыш істен шыққан жағдайда бағыт бойынша немесе 
кедергілер үстімен шынайы қауіпсіз 600 м (2000 фут) (тауларда 2000 м дейін) немесе 900 м (3000 
фут) (тауларда 2000 м жоғары) биіктікте ұшудың эшелонын сақтап қалу мүмкіндігін айқындайды. 

3) метеожағдайларды жəне күшті көтерілуші жəне төмендеуші ауа ағындарының, 
қүшті-шоғырланған жəне шоғырланған-жауындық бұлттардың, сондай-ақ ұшу мен қону 
аймақтарындағы орографиялық турбуленттіліктің пайда болу мүмкіндігіне талдау жүргізеді;

4) шатқалдар мен тау алқаптарының бағытын зерттейді;
5) мəжбүрлі қону үшін қолдануға болатын жерлерді картада зерттейді жəне белгілейді;
6) тауларда орналасқан əуеайлақтардың биіктіктерін, оларға қону жəне ұшу ерекшеліктерін, 

тау əуеайлақтарында ұшу жəне қону кезінде барометрлік биіктікті өлшегіштерді пайдалану 
қағидаларды зерттейді;

7) жеткілікті оттегі қорының болуын тексереді жəне оттегі жабдықтарының ақаусыздығына 
көз жеткізеді. 

Егер бір қозғалтқыш істен шыққан жағдайда ƏК ұшу массасы ұшу эшалонын сақтауға 
мүмкіндік бермейтін болса, қауіпсіз ұшу биіктігі 600 м (2000 фут) кем болмайтын бағыттың 
екі жағындағы 10 км аясындағы жер бедері үстімен бедерді төмендете ұшуға қарай бағыттан 
ауытқу рəсімдері жоспарланады. 

Қажет болған жағдайда ұшу картасында командалық биіктіктер бойынша жергілікті жер 
кескіні сызылады (үлкен биіктіктердегі ұшулар үшін кескін биіктікті көтеру жəне төмендету 
бөліктері үшін сызылады.

1243. Таулы жерде эшелонды (биіктікті) арттыруға бағыт бойынша тек бекітілген шекке 
дейін қауіпсіз эшелонды көтеру қамтамасыз етілетін жағдайда ғана рұқсат етіледі. Басқа 
жағдайларда биіктікті көтеру бекітілген схема бойынша жүргізіледі. 

1244. КҰҚ бойынша тау жотасынан ұшып өту кезінде ƏКК көтерілуші жəне төмендеуші ауа 
ағындарының болуын ескереді. Егер тау жотасына жақындау кезінде төмендеуші ауа ағындары 
байқалса жəне көлденең ұшуды сақтап қалу үшін қозғалтқыш (қозғалтқыштар) режимін номи-
налды деңгейге дейін арттыру талап етілетін болса, жер бедерінен 900 м (3000 фут) төмен 
биіктіктерде тау жотасынан ұшып өтуге тыйым салынады. 

9-параграф. Аз бағдарлы жерлерде жəне шөлдерде ұшулар
1245. Аз бағдарларды жерлер үстінен (тайга, дала, шөл, су кеңістігі, адам игермеген жəне 

зерттелмеген аймақтар) ұшу бағдарлауды жүргізу қиындықтарына алып келеді, бұл жер үсті 
бағдарларының жəне ұшақты жүргізу РТҚ-ның жетіспеушілігіне байланысты болып келеді. 
Сондықтан да аз бағдарлы жерлер үстінен ұшуға дайындықты, ұшу аймақтарын сипаттайтын, 
қолда бар айқындамалық материалдар мен оқу құралдарын, сондай-ақ аталған жер үстімен 
бұрын ұшқан экипаждармен кеңесу арқылы жүргізу қажет. 

1246. Аз бағдарлы жерлер жəне шөл дала үстінен ұшуға дайындалу кезінде ƏК экипа-
жы қосымша: 

1) бағытта орналасқан қажетті бағдарларды (керуен жолдары, өзен арналары, көлдер, 
құдықтар), сондай-ақ жалпы бағдарлау үшін қолданылуы мүмкін шалғай бағдарларды 
картада белгілейді;

2) аталған бағыт бойынша ұшу тəжірибесіне ие экипаждармен бағдарлау жүргізу мəселелері 
бойынша кеңеседі;

3) азық-түлік, ауыз су, апаттық радиостанция жəне сигналдық құралдардың болуы тексереді. 

10-параграф. Су үстімен ұшу:
1247. Судың бетімен ұшулар:
1) екі жəне одан да көп қозғалтқыштары бар ƏК-рімен жəне барлық суға қону үшін 

беймделген ƏК-рімен;
2) істен шыққан қозғалтқышымен төмендеудің аралдардың жағалаудан алыстығың аса 

емес бір қозғалтқыш болатын құрлықтағы ƏК-рімен орындалады.
1248. Судың бетімен ұшу кезiнде, жағалаудан жəне жағалауға дейінгі қашықтығы істен 

шыққан қозғалтқыштармен (қозғалтқышпен) ұшуды жоспарлау қашықтығынан артатын кезде, 
сондай-ақ ұшуға жəне қонуға кіру траекториясы мəжбүрлi суға қону мүмкiндiгiн көздейтiн 
кезде, экипаждың барлық мүшелерi мен жолаушылары құтқару кеудешелерімен қамтамасыз 
етiлуі тиіс.

Жағалаудан ұшу ұзақтығы 30 минуттен аспайтын барлық жағдайларда ƏК-лерінде 
(түрлеріне қарамастан) жеке құтқару құралдарынан басқа, ƏК-ін ҰЖН-на сəйкес тіршілікті 
қамтамасыз ету құралдары бар борттағы адамдардың санына есептелген топтық жүзу 
құралдары (үрленген құтқару салдары мен олардың апаттық қосалқы бөлшектері) болуы тиіс.

1249. Су үстімен ұшуға əзірлік кезінде экипаж (ұшқыш) қосымша:
1) жағалаумен шектесу шегін, мəжбүрлі қону жағдайында мұз бен судың бет қабатын 

егжей-тегжейлі зерттейді;
2) жеке жəне топтық құтқару құралдарының, тағам өнімдерінің, ауыз судың, апаттық 

радиостанциясының жəне сигнал беру құралдарының бар болуы мен дұрыс орналасуын 
тексереді;

3) суға мəжбүрлі қонудың жəне жүзу құралдарын пайдалану қағидаларды оқып-үйренеді;
4) жолаушыларға жеке жəне топтық құралдарды пайдалану мен авариялық жағдайда қону 

кезінде оларды пайдалану қағидалары туралы нұсқау береді.
1250. Құрлық пен аралдардың жағалаумен шектесу шегіне жақын маңда КҰҚ бойынша ұшу 

бағыт осінің екі жағынан əрқайсысы 5 км жолақта жер бедерінен ең жоғары рельефі есепке 
алына отырып, қауіпсіз биіктерде орындалады.

1251. Теңіз жануарлары жатақтарының жағалауларынан 2000 м (6560 фут) төмен биіктікте 
ƏК-лерінің ұшуына тыйым салынады.

11-параграф. Қиын орнитологиялық жағдайдағы ұшу
1252. Қиын орнитологиялық жағдай əуеайлақ ауданында жəне құстардың жаппай ұшу 

кезеңінде олардың тəуліктік немесе мерзімдік көшуімен жəне жиналуымен байланысты ƏК-
нің ұшу траекториясында туындауы мүмкін.

Қиын орнитологиялық жағдайда ƏК-лерiнің құстармен қауіпті соқтығысуы туындауы мүмкін.
1253. Ұшуға шешiм қабылдар алдында ƏКК ƏҚҚ органынан əуеайлақ ауданындағы 

орнитологиялық жағдай туралы ақпаратты ескеруге мiндеттi.
1254. Атқарушылық старт алдында ƏҚҚ органынан ƏКК орнитологиялық жағдай туралы 

ақпаратты алғаннан кейін ұшуды орындау мүмкіндігін бағалайды. Мұндай жағдайларда ұшу 
шамдарды жағу арқылы жүргiзiледi.

1255. Маршрут бойынша ұшу кезiнде ƏК-нің ұшу траекториясында құстар байқалған 
жағдайда экипаж оларды айналып өтуге немесе олардың үстiнен ұшып өтуi тиiс.

1256. Қону əуеайлағына таяп келген кезде ƏҚҚ органынан күрделі орнитологиялық жағдай 
туралы ақпарат алғаннан кейін немесе құстарды көріп байқаған кезде экипаж:

1) қырағылықты арттырады;
2) сыртқы шамдарды жəне кабина əйнектерін жылытқышты қосады (егер олар бұрын 

қосылмаған болса);
3) қозғалтқыштардың (қозғалтқыштың) жұмыс параметрлеріне бақылауды күшейтеді;
4) қажет болған кезде екінші шеңберге өтеді.

17-тарау. Ұшудағы ерекше жағдайлар
1-параграф. Жалпы ережелер

1257. Ұшудағы ерекше жағдайларға:
1) ƏК-нiң қауiптi метеорологиялық құбылыстарға тап болуы;
2) қозғалтқыштың (қозғалтқыштардың) iстен шығуы;
3) ұшудың жоспарын немесе профилiн өзгерту қажеттiлiгiне, оның iшiнде мəжбүрлi қонуға 

əкелiп соқтыратын ƏК жүйесiнiң iстен шығуы;
4) ƏК-дегi өрт;
5) тұрақтылықтан, басқарудан айырылу берiктiктiң бұзылуы;
6) радиобайланыстың үзiлуi (радиобайланыстың борттағы немесе жердегi жүйелерiнiң 

iстен шығуы);
7) бағдарлаудан айырылу;
8) экипажға немесе жолаушыларға шабуыл жасалу;
9) экипаж мүшелерiнiң немесе жолаушылардың жарақаттануы немесе олардың 

денсаулығының кенеттен нашарлауы;
10) əуеайлақтан тысқары мəжбүрлi қону;
11) қону əуеайлақта ƏҚБ-ның радионавигациялық құралдарының немесе радиотехникалық 

жабдықтың iстен шығуы;
12) апаттық жағдайларда парашюттарды қолдану жатады. 
1258. Ұшу кезінде туындаған ерекше жағдайлар туралы ƏКК дереу ƏҚҰ диспетчерлік 

органына хабарлайды, негізгі арна бойынша байланыс жүргізу қиындық тудырған жағдайда 
121,5 МГц апаттық жағдайына көшіп, осы тарауының 7-параграфының талаптарына сəйкес 
іс-əрекет жасау қажет.

Апат сигналы – радиотелефон жəне радиотелеграф бойынша берілетін «SOS» (апатқа 
ұшырадым) бірыңғай белгіленген халықаралық сигналы жəне ол «Апатқа ұшырадым» ашық 
мəтінімен беріледі («МЭЙДЭЙ» халықаралық үшу барысында).

1259. Тану аппаратурасының апат сигналы:
1) қозғалтқыштың (қозғалтқыштардың) iстен шығуы;
2) ƏК-дегi өрт;
3) тұрақтылықтан, басқарудан айырылу берiктiктiң бұзылуы;
4) радиобайланыстың істен шығуы;
5) бағдарлаудан айырылу;
6) экипажға немесе жолаушыларға шабуыл жасалу;
7) əуеайлақтан тысқары мəжбүрлi қону;
8) апаттық жағдайларда парашюттарды қолдану;
9) шұғыл төмендеу;
10) борттағы отынның болжанған қорының есебі қауіпсіз қонуды орындауға мүмкін болатын 

жақын əуеайлағына қонғаннан кейін отын қорының отынның мəрелік резервінің жоспарланған 
деңгейінен төмен екенін көрсеткен жағдайда іске қосылады.

1260. ƏК апаттық жағдай екендігін хабарлау үшін (егер ол ҚШРЛ қабылдау-жауап беру 
қондырғысымен жабдықталса) «А» режимінде арнайы кодтар пайдаланылады:

1) «7700» коды – ƏК шындап жəне тікелей қауіпке ұшырағанын көрсетеді жəне экипажға 
жедел көмек қажет екенін көрсетеді

2) «7600» коды– радиобайланыс жоғалғанын көрсетеді;
3) «7500» коды – ƏК заңсыз араласу объектісі болғанын көрсетеді. 
1261. Ұшу барысында ерекше жағдайлар тап болғанда ƏК жүйелерімен басқару жəне 

ұшақты басқару ҰЖН талаптарына сəйкес болуы қажет.
Экипаж мүшелері ҰЖН сəйкес ерекше жағдайларда операция орындау барысында бар 

іс-əрекеттері туралы ƏКК баяндауға міндетті.
1262. Ұшуды жалғастыру экипаж бен жолаушылар қауіпсіздігін қамтамасыз етпейтін 

жағдайларда, ƏКК əуеайлақтан тысқары жерге мəжбүрлі қонуды орындауға немесе егер 
экипаж жəне жолаушылар парашютпен қамтамасыз етілген болса, ƏК тастап кетуге шешім 
қабылдайды.

2-параграф. ƏК қауiптi метеорологиялық құбылыстарға тап болуы
1263. Ұшуға қауіпті метеоқұбылыстарға жəне атмосферадағы өзге құбылыстарға мына-

лар жатады:
1) ұшып көтерілу жəне қону əуеайлақта – найзағай, бұршақ, тынымсыз ұшу, желдің 

қатты ығысуы, мұзтайғақ, қатты мұз басу, құйын, дауыл, қатты тозаңды құмды боран, жауын-
шашынның қатты нөсерлеуі, жанартау күлі;

2) ұшу бағыты бойынша - бұршақ, найзағай, қатты мұз басу, тынымсыз ұшу, ƏК қатты 
электрленуі, жанартау күлі, радиоактивті бұлттар.

1264. Ұшу бағыты бойынша ұшуға қауіпті метеоқұбылыстарға тап болған кезде ƏКК оларды 
айналып өту үшін шаралар қабылдайды. Оларды айналып өту мүмкін болмаған кезде бағытты 
немесе ұшу биіктігін өзгерту жолымен экипаж ұшып көтерілу əуеайлағына қайта оралады не-
месе жақын жердегі қосалқы əуеайлағына қонуды жүргізеді. 

Тікұшақ ƏКК-не бұл жағдайда əуеден таңдап алынған алаңға қонуды жүргізуге рұқсат етіледі.
1265. ƏК ұшуына қауіпті метеорологиялық жағдайлар ауа-райы болжамдарында жəне қауіпті 

метеорологиялық жағдайлар мен ауа-райы құбылыстары туралы ескертулерде, оның ішінде 
«SIGMET» ақпаратында көрсетіледі, сондай-ақ метеорологиялық қызмет ұшуды ұйымдастырып 
отырған адамдарға, ƏК мұндай жағдайларға тап болуын болдырмауға шаралар қабылдайтын 
ƏҚҰ органдарына жəне ƏК экипаждарына жеткізеді.

1266. Ұшуда қауіпті метеорологиялық құбылыстар аймағына жақындау белгілері пайда 
болған немесе ƏҚҚ органдарынан тиісті ақпарат алынған кезде ƏКК осы жəне артқы эше-
лонда ƏКК өз бетінше бұл туралы ƏҚҚ органына шұғыл түрде баяндай отырып, эшелонды 
өзгертуге рұқсат етілетін ұшу қауіпсіздігіне қатерлердің туындау жағдайларын қоспағанда, 
бағыттың немесе ұшу эшелонының (биіктігінің) өзгеру себептері туралы ƏҚҚ органына шұғыл 
түрде хабарлай отырып, қауіпті аймақты айналып өту үшін қажетті шараларды қабылдайды.

3-параграф. Қозғалтқыштың (қозғалтқыштардың) iстен шығуы
1267. 100 м дейінгі биіктіктерде (оның ішінде – ұшып көтерілу кезінде) бір қозғалтқышы 

бар ƏК-де қозғалтқыш істен шыққан кезде ƏКК дереу кедергілермен соқтығысуды болдыр-
май, өз алдында мəжбүрлі қонуды жүргізеді. Егер қозғалтқыштың істен шығуы 100 м астам 
биіктікте болса, ƏКК ƏК-нің ықтимал бұзылуын барынша төмендете отырып, мəжбүрлі қону 
үшін жарамды алаңды таңдауына рұқсат етіледі.

1268. Бірнеше қозғалтқышы бар ƏК қозғалтқыш (қозғалтқыштар) істен шыққан кезде ƏКК 
бір немесе бірнеше келесі шешімдерді қабылдайды:

1) ұшып көтерілу əуеайлақта қонуды жүргізуге;
2) отынның бір бөлігін төгуге немесе ұшу жағдайларын жақсарту үшін жүкті тастауға;
3) жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштардың кез келген режимін пайдалануға;
4) бағдарлы ұшуда жақын жердегі əуеайлағына (оның ведомстволық тиістілігіне қарамастан) 

дейін ұшуды жалғастыруға жəне оған қонуды жүргізуге құқылы. EDTO қағидалары бойынша 
ұшуды ƏК үшін ұшуды белгіленген шекті уақыт шеңберінде орналасқан жарамды əуеайлағына 
дейін жалғастыру керек.

1269. ƏК ұшуда істен шығу (өрттен басқа) белгілері бойынша бір қозғалтқыш өшіп қалған 
жағдайда үш жəне одан көп қозғалтқыштары бар ƏК-лерінде ƏКК белгіленген əуеайлағына 
дейін ұшуды жалғастыруға құқық беріледі.

1270. Жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштарда (қозғалтқышта) ұшуды жалғастыру мүмкін 
болмаса жəне ұшу қауіпсіздігіне нақты қатер туындаса ƏКК:

1) ҰЖН талаптарына сəйкес қажетті іс-қимылдарды орындайды;
2) тану аппаратурасының апат дабылын қосады;
3) кез келген əуеайлағына, оның ішінде, ұшып көтерілу əуеайлағына немесе егер нақты 

қалыптасқан жағдайда мұндай қону жақын жердегі əуеайлағына дейін ұшуға қарағанда, 
қауіпсіздікке аз қатер төндірсе, əуеайлақтан тыс қонуды.

4-параграф. ƏК жүйелерінің істен шығуы
1271. Ұшу жоспарын өзгерту қажеттілігіне, оның ішінде мəжбүрлі қонуға əкеп соғатын 

ƏК жүйелері (агрегаттары) істен шыққан кезде ƏКК ƏК бұзылуын болдырмау үшін барлық 
ықтимал шаралардың қабылдануын қамтамасыз етеді жəне жағдайға қарай, ұшу тапсырмасын 
жалғастыру немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды.

1272. ƏҚҚ органы ұшу тапсырмасын өзгерту қажеттігіне, оның ішінде мəжбүрлі қонуға 

əкеп соғатын ƏК жүйелерінің (агрегаттарының) істен шыққаны туралы хабарды ала отырып, 
ƏК тұрған жерін айқындайды жəне оның ұшуын бақылай отырып, жағдайға жəне істен шығу 
сипатына сəйкес экипажға ықтимал көмек көрсетуді қамтамасыз етеді. ƏҚҚ органына жəне 
қону əуеайлақтың іздестіру-құтқару қызметіне авариялық-құтқару құралдарын дайындау үшін 
орын алған жағдайлар туралы дереу хабарланады.

1273. Ұшуда ƏК тоқтан ажырату кезінде экипаж ҰПН-ның талаптарына сəйкес əрекет етеді.
Электрмен қоректендірудің резервтік көздері жоқ болған немесе оларды пайдалану мүмкін 

болмаған кезде ƏКК:
1) ҰҚЖ бойынша ұшу кезінде жақын жердегі əуеайлағына немесе əуеайлақтан тыс 

қонуды жүргізеді;
2) ҰҚЖ бойынша ұшу кезінде көзбен шолып ұшуға өтуге шаралар қабылдайды;
3) визуалды ұшуға өту қауіпсіздігіне сенімділік болмағанда, бірақ ұшуды жалғастырудың 

техникалық мүмкіндігі болса, бұлттардың үстінен ұшу кезінде визуалды ұшуға өту немесе өзінің 
ұшу эшелонында (биіктігінде) тікбұрышты бағыт схемасы бойынша күту режимінде ұшуды 
орындау мүмкін ауданға өту керек

1274. ƏҚҚ пунктінің диспетчері ƏК байланыс тоқтатылғанын белгілей отырып жəне 
радиолокациялық құралдар көмегімен оның тұрған жерін айқындай отырып: 

1) апатқа ұшырайтын ƏК басқа ƏК-лерімен жақындасу мүмкіндігін болдырмайтындай түрде 
қозғалысты бақылауды жəне басқаруды қамтамасыз етеді;

2) қонуға кіруде көмек көрсету үшін осы аудандағы басқа ƏК радиобайланысты жоғалтқан 
ƏК озу мүмкіндігін пайдаланады.

1275. Жедел құлдилауды орындауды талап ететін кабинаны тұмшалау кезінде, экипаж:
1) оттегі маскаларын қолданады;
2) эшелоннан төмен 4200 м биіктікке дейін, бірақ ұшу ауданындағы қауіпсіз эшелоннан 

төмен биіктіктен төмен емес жағдайларда ҰПН-ның талаптарына сəйкес əрекет ете отырып, 
жедел құлдилауға кіріседі;

3) тану аппаратурасының апат дабылын қосады;
4) жолаушылардың денсаулық жағдайын тексереді жəне қажеттілігіне қарай оларға 

көмек көрсетеді;
5) белгіленген əуеайлағына немесе жақын жердегі қонуға жарамды əуеайлағына қону 

туралы шешім қабылдайды.

5-параграф. Əуе кемесіндегі (ƏК) өрт
1276. ƏК өрт пайда болған кезде ұшу экипажы:
1) жедел төмендеуге кіріседі жəне бір мезгілде өрт жою үшін барлық қол жетімді құралдарды 

қолданады;
2) апат дабылын береді (қосады) жəне екінші реткі локация жауап бергіші болған кезде 

оған 7700 кодын белгілейді.
1277. Қалыптасқан жағдайға байланысты ƏКК шешімі бойынша ұшу экипажы жақын жердегі 

қонуға жарамды əуеайлағына дейін ұшуды жалғастырады, немесе əуеайлақтан тыс қонады.
1278. Ұшу кезеңінде ƏК-де өрт пайда болған (ұшудан кейінгі биіктік терімі) жəне оны жою 

мүмкін болмаған кезде ƏКК өзінің қалауы бойынша:
1) ұшып көтерілу əуеайлағына, оның ішінде белгіленген пайдалану минимумынан төмен 

метеожағдайларда қонуға арналған ең қысқа бағдар бойынша кіруді орындайды;
2) əуеден таңдап алынған алаңға қонуды жүргізеді.

6-параграф. Тұрақтылықтан, басқарудан айырылу, берiктiктiң бұзылуы 
1279. Тұрақтылықты, басқарылуды жоғалту, беріктіктің бұзылуы кезінде ƏКК:
1) апат дабылын береді (қосады) жəне қайталама локация жауап бергіші болған кезде 

оған 7700 кодын белгілейді;
2) егер болған оқиғалар ҰПН немесе оған балама құжатта көзделсе, ҰПН талаптарына 

сəйкес əрекет етеді.
1280. Егер болған оқиғалар ҰПН немесе оған балама құжатта көзделмесе, онда ƏК 

экипажының əрбір мүшесінің тəжірибесі мен мүмкіндігін пайдалана отырып, қалыптасқан 
жағдайға сəйкес əрекет етеді.

7-параграф. Радиобайланыстың үзiлуi (радиобайланыстың борттағы немесе жердегi 
жүйелерiнiң iстен шығуы)

1281. Егер қолда бар радиобайланыс арналарын пайдалану кезінде 5 минуттың ішінде 
олардың əрқайсысы бойынша бірнеше дүркін шақыруға ƏК экипажы немесе ƏҚҚ органы жауап 
бермесе, радиобайланыс жоғалған деп саналады.

1282. Радиобайланыс жоғалған кезде ƏК экипажы:
1) «Апат» сигналын жолдайды (қосады) жəне екінші реткі локацияның жауапкері бар болған 

кезде 7600 кодты орнатады;
2) басқа ƏК, не болмаса ƏҚҚ пункттері арқылы ƏҚҚ органымен байланысты қалпына 

келтіруге шаралар қабылдайды;
3) қажет болған жағдайда 121,5 МГц апаттық жиілікті пайдаланады;
4) оны ƏҚҚ органының қабылдауын растауды күтпей, қабылданған шешім, ƏК орналасқан 

жері жəне ұшу биіктігі туралы ақпарат жолдауды жалғастырады;
5) радиобайланыс арналары бойынша жəне келтірілетін радиостанцияның жиілігінде, 

сондай-ақ VOR (DVOR) жаппай бағытталған ҚШРЛ радиомаягінің жиілігінде ƏҚҚ орғанының 
нұсқамалары мен ақпаратын тыңдауды жалғастырады.

1283. Радиобайланыс ƏКК ұшып көтерілгеннен кейін жоғалатын кезде ұшуды белгіленген 
схема бойынша орындайды жəне ұшып шығу əуеайлақта қонуды жүргізеді. Мұндай жағдайда 
ƏКК үшін əуеайлақтың пайдалану минимумынан төмен метеорологиялық жағдайлар кезінде 
қонуға рұқсат етіледі.

1284. Ұшып көтерілген кейін ұшып шығу əуеайлағына қонуға мүмкіндік болмаған 
жағдайларда (метеорологиялық жағдайлар бойынша немесе егер ƏК массасы қону массасы-
нан асатын жəне жанармайды ағызу үшін жағдайлар жоқ болса), ƏКК келесіге рұқсат беріледі:

1) ƏҚҚ органы берген шарттарға сəйкес белгіленген əуеайлағына кіруге;
2) ƏҚҚ органы берген эшелонда немесе ең жақын төменгі эшелонда (тігінен эшелондау 

қағидаларына сəйкес), бірақ төменгі (қауіпсіз) эшелоннан төмен емес қосалқы əуеайлағына 
кіруге рұқсат етіледі. Ұшу төменгі (қауіпсіз) эшелонда орындалатын жағдайда, қосалқы 
əуеайлығына ең жақын үстіңгі эшелонда кіру қажет.

1285. Радиобайланыс берілген эшелонға (биіктікке) дейін биікке көтерілу сатысында 
жоғалатын кезде, ƏКК үшін белгіленген төмендеу жəне қонуға кіру схемасы бойынша ұшып шығу 
əуеайлақта қонуды жүргізуге рұқсат етіледі. Ұшып шығу əуеайлақта қону мүмкін болмаған кезде, 
ƏКК белгіленген əуеайлағына немесе қосалқы əуеайлағына кіру туралы шешім қабылдайды.

1286. Радиобайланыс ƏҚҚ органы берген эшелонға (биіктікке) дейін биікке көтерілу са-
тысында жоғалатын кезде, ƏК белгіленген əуеайлағына немесе кіру жолында орналасқан 
қосалқы əуеайлағына ұшуы осы эшелонда (биіктікте), ал ұшу əуеайлағына оралу ең жақын 
төменгі эшелонда орындалады. ƏК ұшуы төменгі (қауіпсіз) эшелонда орындалатын жағдайда, 
ең жақын жоғарғы эшелонмен кіру қажет.

1287. Егер байланыстың істен шығуы визуалды метеорологиялық жағдайларда орын 
алса, ƏК:

1) күрделі метеорология жағдайларға тап болудан сақтанып, визуалды метеорологиялық 
жағдайларда ұшуды жалғастырады, ол үшін ең жақын қолайлы əуеайлағына қонады жəне 
неғұрлым жылдам ақпарат жолдау құралдарының көмегімен тиісті ƏҚҚ органына өзінің келгені 
туралы хабарлайды;

2) егер КҰҚ бойынша белгіленген əуеайлағына ұшуды жалғастыру мүмкін болмаса, ондағы 
ВМЖ бойынша қонуды жүргізуге мүмкіндік беретін қосалқы əуеайлағына кіру қажет;

3) егер мақсатқа сəйкес деп саналса, ұшуды осы Қағидалардың 1288-тармағымен сəйкес 
АҰҚ бойынша аяқтайды.

1288. Егер байланыстың істен шығуы аспаптық метеорологиялық жағдайларда немесе АҰҚ 
бойынша ұшуды орындайтын ұшқыш осы Қағидалардың 1287-тармағының 1) тармақшасымен 
сəйкес ұшуды аяқтауды мақсатқа сəйкес деп санайтын уақытта орын алса, ƏК:

1) ƏК экипажы хабарламаларды міндетті жолдау пунктінде өзінің орналасқан жерін хабар-
лай алмағаннан кейін 20 (жиырма) минуттың ішінде соңғы берілген жылдамдық пен эшелонды 
немесе, егер ол артық болса, ұшудың минималды абсолюттік биіктігін ұстайды жəне содан 
кейін эшелонды жəне жылдамдықты берілген ұшу жоспарына сəйкес түзетеді;

2) əуе қозғалысын басқару үшін радиолокатор пайдаланылатын əуе кеңістігінде соңғы 
берілген жылдамдық пен эшелонды немесе ұшудың абсолютті биіктігін-егер ол көбірек бол-
са,7 минут ағымында ұстап, кейін:

соңғы берілген эшелонға немесе ұшудың минималды абсолютті биіктігіне жеткен уақыттан 
немесе қабылдау-жауап беру қондырғысында «7600» кодын орнату уақытынан кейін; немесе

қайсының кейін орын алатынына қарай, ƏК экипажы хабарламаларды міндетті жолдау 
пунктінде өзінің орналасқан жерін хабарлай алмағаннан кейін ұсынылған ұшу жоспарына 
сəйкес жылдамдық пен эшелонды түзетеді;

3) радиолокациялық дəлдеу кезінде немесе ƏҚҚ органының белгіленген шектеусіз аймақтық 
навигацияны пайдалану арқылы ығысуды орындауға (RNAV) нұсқамасын алған соң, бұл орайда 
қолданылатын ұшудың минималды абсолютті биіктігін ескере отырып, келесі негізгі нүктеден 
кешіктірмей, ұшудың ағымдағы жоспарымен көзделген бағытты алады;

4) белгіленген əуеайлағына қызмет көрсететін тиісті белгіленген навигациялық құралға 
немесе бақылау нүктесіне дейін ұшудың ағымдағы жоспарына сай бағыт бойынша ұшуды 
жалғастырады жəне, төмендегі 5) тармақшасының талаптарды сақтау қажет болған жағдайда, 
төмендеуді бастағанға дейін мұндай құралдың немесе бақылау нүктесінің үстінде күту 
режимінде ұшуды орындайды;

5) соңғы рет алынған жəне расталған күтілетін қонуға кіру тура уақытында немесе мұндай 
уақытқа мүмкіндігінше жақын навигациялық құралдан немесе бақылау нүктесінен төмендеуді 
бастайды немесе, егер қонуға кірудың есептік уақыты алынбаған жəне расталмаған болса, 
төмендеуді есептік ұшып келу уақытында немесе ағымдағы ұшу жоспарында көрсетілген 
мұндай уақытқа мүмкіндігінше жақын бастайды;

6) нақты навигациялық құрал немесе бақылау нүктесі үшін белгіленген тəртіпке сəйкес 
аспаптар бойынша қонуға қалыпты кіруды орындайды; жəне

7) мүмкіндігіне қарай, ұшып келудің есептік уақытынан немесе соңғы рет расталған қонуға 
кірудың есептік уақытынан кейін 30 минуттың шектерінде қонады, бұл орайда олардың ішінен 
кешірек уақыт таңдалады.

1289. Радиобайланыс төмендеу сатысында жоғалған кезде ƏКК ƏҚҚ органы алдында 
белгілеген эшелонды (биіктікті) алады жəне қонатын əуеайлағына дейін ұшуды мұндай эшелон-
да (биіктікте) орындайды жəне одан кейін белгіленген схема бойынша қонуға кіреді. Белгіленген 
əуеайлақта қонуға мүмкін болмайтын кезде, ƏКК үшін төменгі (қауіпсіз) эшелонда немесе 
ұшудың бағытына қарай радиобайланыссыз ұшу үшін арнайы белгіленген 4250 м (FL140), 
4550 м (FL150) немесе 7300 м (FL240), 7600 м (FL250) эшелондарда қосалқы əуеайлағына 
кіру туралы шешім қабылдауға рұқсат етіледі.

1290. Радиобайланыс жоғалған жағдайда ƏК экипажы ƏҚҚ органы радиобайланыс жоғалған 
сəтке дейін берген, бірақ ұшу бағыты бойынша минималды қауіпсіз эшелоннан (биіктіктен) 
төмен емес биіктікті алады.

1291. «Əуе-жер» борттық немесе жер үсті радиобайланыс жүйелерінің істен шығуынан 
туындаған радиобайланыстың жоғалуы кезінде ƏҚҚ органдарының диспетчерлері ƏҚҚ 
диспетчерлері жұмысының технологияларына сəйкес іс-қимыл жасайды.

1292. Ұшып шығу əуеайлағына оралу кезінде немесе кері ұшу жолының бағытында 
орналасқан қосалқы əуеайлағына кету кезінде, ƏК ұшуы ұшу жоспарында немесе қайталанатын 
ұшу жоспарында мəлімденгенге ең жақын, бірақ қауіпсізден төмен емес бағыттас төменгі эше-
лонда немесе радиобайланыссыз ұшу үшін арнайы белгіленген эшелондарда орындалады.

1293. Радиобайланыссыз түнде ұшу кезінде, экипаж ƏК ұшып келе жатқан жерін қону 
фараларын мезгіл-мезгіл қосумен немесе борттық оттарды жыпылықтатумен байқату қажет.

1294. Үзілген қонуға кіруден (екінші шеңберге кетуден) кейін белгіленген əуеайлағына 
қонуды жүргізуге мүмкіндік жоқ болған кезде, ƏКК төменгі қауіпсіз эшелонға көтерілумен не-
месе радиобайланыссыз ұшу үшін арнайы белгіленген эшелондарда шығу схемасы бойынша 
қосалқы əуеайлағына кіреді.

Қосалқы əуеайлағына қонуға кіру үшін төмендеу аэронавигациялық ақпарат құжаттарында 
жарияланған қонуға кіру схемасы оны негізге алатын навигациялық құралға немесе бақылау 
нүктесіне шығудан кейін жүргізіледі.

Егер байланысты жоғалтқан ƏК келу сəтіне қарай қосалқы əуеайлақтың метеорологиялық 
жағдайлар қону үшін пайдалану минимумынан төмен болса, мұндай жағдайларда ƏКК қонуға 
рұқсат беріледі.

1295. Егер ƏК экипажы қабылдағыштың істен шығуының салдарынан байланыс орната 
алмаса, ол график бойынша белгіленген уақыттағы хабарламаларды немесе орналасқан 
жері туралы хабарламаларды пайдалану үшін белгіленген радиобайланыс арнасында 
жолдайды, олардың алдында «Қабылдағыштың істен шығуының салдарынан «БЛИНДОМ 
ХАБАРЛАЙМЫН» (растаусыз)» деген сөйлем жіберіледі. ƏК экипажы қалаған хабарын жолдай-
ды, содан кейін оны түгелдей қайталайды. Мұндай рəсімінің уақытында ƏК экипажы сондай-ақ 
ол келесі жолдауды жүргізуге ниетті уақытты хабарлайды.

1296. Жер үсті байланыс құралдары істен шыққан жағдайда, тиісті ƏҚҚ органдары резервтік 
құралдар мен арналарды пайдаланып, байланысты қалпына келтіруге шаралар қабылдайды 
немесе басқаруды басқа ƏҚҚ органына табыстайды.

1297. Радиобайланыс халықаралық ұшуды орындау кезінде жоғалатын жағдайларда, 
радиобайланыстың істен шығуы ƏК Қазақстан Республикасының ƏҚҚ органының тікелей 
басқаруында болу кезеңінде немесе одан Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекара-
сын кесіп өтуге рұқсат алғаннан кейін ұшуда орын алған жағдайларды қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өтуге тыйым салынады.

1298. Радиобайланыс басқа мемлекеттің əуе кеңістігінде жоғалған кезде Қазақстан 
Республикасы ƏК экипажы сол мемлекеттің əуе кеңістігінде ұшу қағидалардың осындай жағдай 
үшін көзделген талаптарын орындайды.

1299. Əуеайлағына қонуды радиотехникалық қамсыздандыру құралдары істен шыққан 
жəне қонуға визуалды кіруды метеорологиялық жағдайлар бойынша орындау мүмкін болмаған 
кезде, ол əуеайлақтың ƏҚҚ органы ƏК қосалқы əуеайлағына жібереді.

8-параграф. Бағдарды жоғалту
1300. Бағдарды жоғалтқан кезде экипаж: 
1) апат дабылын қосады жəне қайталама шолу радиолокация жауап беру қондырғысының 

«7700» кодын жəне (немесе) тиісті аппаттық ADS-B режимді орнатады;
2) радио арқылы «Полюс» дабылын береді;
3) ƏҚҚ диспетчеріне отынның қалдығы жəне ұшу жағдайлары туралы баяндайды;
4) ƏҚҚ диспетчерінің рұқсатымен радиолокациялық құралдармен ƏК табу үшін ең ыңғайлы 

ұшу эшелонына (биіктігіне) шығады;
5) ƏҚҚ диспетчерлік пунктінің ұсынымын пайдалана отырып, аталған жағдайларда бағдарды 

қалпына келтірудің барынша ұтымды əдістерін қолданады;
6) бағдарды уақтылы қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайларда отынның толық жа-

нуына жол бермей, қараңғы түскенге дейін кез келген əуеайлағына немесе əуеден таңдап 
алынған алаңға қонуды жүргізеді.

1301. Егер экипаж осы себепті белгіленген əуеайлағына мəжбүрлі қонуды жүргізбесе, 
бағдар толық жоғалған болып есептеледі.

1302. Егер ƏК-ні экипаж өз бетінше немесе кейіннен белгіленген əуеайлағына қона отырып, 
берілген бағытта жерүсті РТҚ көмегімен ƏҚҚ өздігінен диспетчер шығарса бағдар уақытша 
жоғалған болып есептеледі.

9-параграф. Экипажға немесе жолаушыларға шабуыл
1303. Экипажға (жолаушыларға) шабуыл жасалған немесе шабуыл қаупі туындаған кезде 

ƏКК арнайы нұсқаулыққа сəйкес əрекет етеді.
1304. Экипаж мүшелері мүмкіндігіне қарай апат дабылын береді, шабуыл туралы, өзінің 

шақыру хабарламасын, тұрған жерін (координаттарын), биіктігін, ұшу бағамы туралы хабарлайды.

10-параграф. Экипаж мүшелерінің немесе жолаушылардың бірінің жарақаттануы 
немесе денсаулығының күрт нашарлауы 

1305. Экипаж мүшелерінің немесе жолаушының (жолаушылардың) бірінің жарақаттануы 
немесе денсаулығының күрт нашарлауы жағдайында, ƏКК оған мүмкін медициналық көмек 
көрсетілуін қамтамасыз етеді жəне жағдайға қарай, ұшуды жалғастыру немесе тоқтату туралы 
шешім қабылдайды. 

1306. Кенеттен ƏКК-ніңденсаулық жағдайы нашарлаған (немесе жарақаттанған) жағдайда, 
ол ұшуды жалғастыра алмаған жағдайда, тапсырманы орындау тоқтатылады жəне уақытша, 
əуеайлағына қонғанға дейін оның қызметтерін ұшқыш (летчик) мамандығы бар тексеруші неме-
се екінші ұшқыш (тексеруші болмаған жағдайда) атқарады. Егер ҰПН (экипаж нұсқамасы) бойын-
ша ƏК-нің екінші ұшқышы қарастырылмаған болса – ұшу тапсырмасын орындау тоқтатылады. 

1307. ƏҚҚ диспечерлік органы, экипаж мүшесінің немесе жолаушының денсаулық жағдайының 
кенеттен нашарлауына (жарақаттануға) байланысты ұшуды тоқтату туралы баяндаманы алып ƏК 
жақын арадағы əуеайлағына қонуын жəне оның кезектен тыс қонуын қамтамасыз етеді. 

11-параграф. Əуеайлақтан тыс жерде мəжбүрлі қону 
1308. Ұшуды жалғастыру жолаушылар мен экипаж қауіпсіздігін қамтамасыз етпеген 

жағдайда, ƏКК əуеайлақтан тыс жерде мəжбүрлі түрде қонуды орындау туралы шешім 
қабылдайды. Егер мүмкіндік болса, ƏКК экипаж мүшелері мен ƏҚҚ органына өз шешімі ту-
ралы жəне болжалды қону орны мен уақыты туралы хабарлайды, апат дабылын таратады 
(қосады). Ал екінші локация жауапшысы болған жағдайда, 7700 кодын орнатады жəне жолау-
шыларды құлақтандырады. 

Штурман (екінші ұшқыш) экипаж мүшелеріне ƏК орналасу орнын, бағытын жəне жақын 
арадағы аэрофлотпен немесе елді аймақпен арақашықтығын жəне жағалау арақашықтығын 
хабарлайды. 

1309. Əуеайлақтан тыс мəжбүрлі қонудан кейін, ƏК экипажы жолаушыларға қажетті 
көмегін көрсетеді жəне байланыс құралдарын қолдана отырып, жақын арадағы əуеайлағына 
немесе жергілікті атқарушы органға мəжбүрлі қону уақытын, орнын, экипаж мүшелерінің, 
жолаушылардың жай-күйін жəне қажетті көмек туралы хабарлайды. 

1310. Гидроұшақтың су бетіне мəжбүрлі қонуы мейлінше жағалауға немесе корабльге 
(кемеге) жақын жерде жүзеге асырылады. 

1311. Су бетінің жағдайын, жел бағыты мен жылдамдығын айқындау мүмкін болмаған кез-
де түнде гидроұшақтың су бетіне мəжбүрлі қонуы, мүмкін болса, борттық жарық техникалық 
жабдықты қолдану арқылы «ай жолы» бойынша жүзеге асырылады. Су бетіне мəжбүрлі түрде 
қонған гидроұшақты түнде табу үшін, аэронавигациялық жəне жылтырайтын оттар қонғаннан 
кейін де қосулы тұрады. 

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 
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1312. Мəжбүрлі қону орнынан қайта ұшу, келесі шарттарды орындағаннан кейін ғана 
жүзеге асырылады:

ƏК ақауларды жою жағдайында (егер ондай бар болса);
ұшуға барлық шарттардың сəйкес болуы жағдайында;
мəжбүрлі қону жағдайын тергейтін комиссия төрағасының ұшуға берілген рұқсаты;
ƏҚҚ органының ұшуға рұқсат беруі.
1313. Кейінгі қалдыру мүмкін болмаған жағдайда (табиғи апаттар, жарақаттанғандарға 

шұғыл медициналық көмек көрсету қажеттілігі), ƏКК ұшуға өзі шешім қабылдайды, кейіннен 
ƏҚҚ органына ұшу уақыты, ұшудың жоғарылығы мен бағыты туралы хабарлайды. 

1314. Əуеайлақтан тыс мəжбүрлі қону орнынан ұшпас бұрын ƏКК жергілікті орынды 
(акваторияны) қарастырды, оның қауіпсіз ұшуға жарамдылығын айқындайды жəне қажеттілік 
туындаған жағдайда, қауіпсіз ұшуды қамтамасыз ету шараларын қолданады. 

12-параграф. ƏҚҚ радионавигациялық құралдарының немесе қону əуеайлақтың 
радиотехникалық жабдықтарының істен шығуы 

1315. ƏҚҚ диспетчерлік органынан ƏҚҚ ауданында радиолокациялық құралдарының 
істен шыққандығы туралы хабарлама алған кезде, осы ауданда ұшуды жүзеге асырушы ƏКК 
берілген эшалонды, жылдамдық пен ұшу бағытын ұстана отырып, əуе жағдайын визуалды 
түрде жəне сондай-ақ борттағы радиолокациялық құралдар арқылы аса мұқият сақтықпен 
қадағалап, бағдардағы бақылау нүктелерінен өткен кезде міндетті түрде өзінің орналасқан 
орнын хабарлай отырып, ұшуды жалғастырады.

1316. Отырғызуды қамтамасыз ететін РТҚ жəне (немесе) қону əуеайлақтағы байланыс 
құралдары істен шыққан кезде жəне метеорологиялық жағдайлар бойынша осы əуеайлағына 
визуалды қонуға кіру мен қонуды орындау мүмкін болмаған жағдайда, ƏКК екінші шеңберіне 
жəне (немесе) қосалқы əуеайлағына кетеді. 

Қосалқы əуеайлағына кету мүмкін болмаған жағдайда (жанармай жетіспеушілігі, авиациялық 
техника ақаулығы) ƏКК əуеайлақтың минимумнан төмен ауа-райында қонуды жүзеге асырады. 

13-параграф. Апаттық жағдайларда парашюттерді қолдану
1317. Парашютшілерді десанттау мақсатында ұшуда немесе парашюттармен жүк тастау-

да, сондай-ақ, машықтану ұшуларға арналған арнайы нұсқамаларда қарастырылған болса, 
экипаждың барлық мүшелерінің жəне ұшуға қатысушы басқа да тұлғалардың сақтандырғыш 
қондырғылары бар жеке парашюттері болуы тиіс. 

Парашюттердің аспалы жүйелері ұшудың барысында киіліп тұруы тиіс. 
Ұшу барысында парашютты шешу тек киілген парашютпен жұмысты орындау мүмкін 

болмаған жағдайда ғана рұқсат етілген. 
1318. Апаттық жағдайларда, экипаждың ƏК-нен парашютпен секірер алдында, тұрған 

орнын көрсету арқылы ол туралы ƏҚҚ диспечерлік органына хабарлайды, апаттық дабылды 
таратады (қосады), сондай-ақ (мүмкін болса) автоұшқышті қосуы тиіс, еңіс глиссада бойынша 
төмендей отырып, халқы аз ауданға қарай бағыт ұстап, танып-айыру аппаратының кодтық 
қондырғысын жойғаннан кейін ƏК-нен кету керек. 

Экипаж мүшелері жəне борттағы басқа да адамдар ƏК-нен ƏКК нұсқауы бойынша 
парашютпен түседі. ƏКК ƏК-нен ең соңында шығады. 

1319. Парашютпен түсу, апаттық жағдайдан басқа жағдайларда жүзеге асырылмайды, тек 
қана авиация саласындағы қатысты өкілетті органдардың жазбаша өкім беру жағдайларында 
ғана жүзеге асырылады, осылайша, ƏҚҚ (ƏҚБ) органынан алынған қатысты ақпаратта, кеңесте 
жəне (немесе) рұқсатта көрсетілгендей жүзеге асырылады. 

14-параграф. Ұшу барысында заңсыз араласу 
1320. Заңсыз араласуға тап болғандығы белгілі болған немесе болжалған ƏК-не ƏҚҚ ор-

ганы тарапынан ең көп назар аударылып, жəрдем көрсетіледі, нақты жағдайларға негізделе 
отырып, басқа да ƏК-рімен салыстырғанда басымдық беріледі. 

1321. ƏҚҚ органы қажеттілік туындаған жағдайда, апаттық жағдайдағы ƏК-мен радиобайла-
нысты орнату жəне қалыпты ұстап тұру үшін қолда бар барлық байланыс құралдарын қолданады. 

1322. Заңсыз араласу нысанына айналған ƏК экипажы, ƏҚҚ органы əуе қозғалысына 
қызмет көрсетуде бірінші кезектілікті қамтамасыз етуі үшін жəне заңсыз араласу нысаны-
на айналған ƏК мен басқа да ƏК арасында болуы дауласу жағдайларының ықтималдығын 
минимумге дейін қысқартуы үшін ƏҚҚ органын осы факті жайлы жəне онымен байланысты 
барлық маңызды жағдайлар мен ағымдағы жоспарға қатысты кез-келген ауытқулар жайлы 
құлақтандыру талпыныстарын жасайды.

1323. Егер ұшып келе жатқан ƏК заңсыз араласу нысанына айналған болса ƏКК заңсыз 
араласу актісі туралы хабарлау үшін қабылдау-жауап беру қондырғысында «А» режимінде 
«7500» кодын орнату үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланады. 

1324. «А» режимінде «7500» коды – ƏК заңсыз араласу нысаны болғандағын білдіреді. 
ƏҚҚ органы осы кодты растауын талап етеді жағдайға ƏК-нің экипажы ол кодты растайды 
немесе жауап мүлде бермейді;

ƏК экипажынан жауап болмауы ƏҚҚ органы үшін «7500» кодын қолдануы кездейсоқ емес 
екендігін білдіреді. 

1325. Егер ƏК заңсыз араласу нысанына айналған болса, егер ƏК бортындағы жағдай 
басқаны талап етпесе, ƏКК қысқа мерзімде жақын арадағы қолайлы əуеайлағына немесе 
қатысты өкілетті органның белгілеген арнайы əуеайлағына қону талпыныстарын жасайды. 

1326. ƏК бортында қалыптасқан жағдайлар себебінен мүмкін болмаған жағдай болмаса, 
ƏКК берілген жол линиясы бойынша жəне берілген ұшу крейсер эшалоны (биіктік) бойынша, 
жоқ дегенде, ƏҚҚ органын құлақтандыру мүмкіндігі туындағанша немесе ƏК радиолокациялық 
станциялар немесе ADS-B əсер ету аймағының аумағына дейін ұшуды жалғастыруы тиіс. 

1327. Заңсыз араласу актісіне тап болған ƏК ƏҚҚ органдарымен радиотелефон байланысын 
орнату мүмкіндігі болмаса, берілген жол линиясынан немесе берілген крейсер эшалонынан 
ауытқуы тиіс, ƏКК мүмкіндігіше: 

1) ƏК бортында қалыптасқан жағдай себебінен ондай мүмкіндік болмаған жағдайларды 
санамағанда, қолданыстағы ӨЖЖ-радиобайланысы арқылы немесе ӨЖЖ байланысының 
апаттық жиілігі бойынша жəне басқа да қатысты байланыс каналдары бойынша алдын-ала 
ескерту жасауға талпыныстар жасайды. Сондай-ақ ойға қонымды жəне жағдайдармен мүмкін 
болғанда, борттық қабылдау-жауап беру қондырғысы, мəлеметтерді жіберу сызығы секілді 
басқа жабдықты қолдануы қажет; 

2) төтенше жағдайларда ұшудағы əрекеттердің ерекше ретін ұстана отырып, ұшуды 
жалғастырады жəне осындай жағдайдағы ƏК экипажының əрекеттерінің бекітілген ретіне 
сəйкес əрекет етеді.;

3) əдетте АҰҚ бойынша 150 м (500 фут) қолданылатын жəне аз дегенде 300 м (1000 фут) 
немесе 300 м (1000 фут)

4) 300м (2000 фут) əуе кеңістігінде қолданылатың 600 м (2000 фут) тік эшелондаудың 
қысқартылған минимумы болса.

Параграф 15. Апаттық жағдайдағы немесе апаттық жағдайды бастан 
кешкен ƏК экипажының əрекеттері 

1328. Апаттық жəне ұшуды ізденіс-құтқару қамтамасыз ету апаттық жағдайдағы немесе 
апаттық жағдайды бастан кешкен ƏК экипажы мен жолаушыларын іздеуге жəне құтқаруды 
ұйымдастыруға жəне жүзеге асыруға арналады. 

1329. ƏК ұшуларын ізденіс-құтқару қамтамасыз етулерін тікелей ұйымдастыру Қазақстан 
Республикасының аумағында ұшуды іздестіру-құтқарумен қамтамасыз етуді ұйымдастыру 
жөніндегі қағидаларына сəйкес күш пен қаражат жұмсалады.

1330. Ұшып келе жатқан ƏК қауіп төнген кезде, немесе ол апаттық жағдайда болса (ба-
сынан өткерсе), ƏКК адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау шараларын қолдануды 
қамтамасыз етеді.

1331. Ұшу қауіпсіздігіне қауіп төнетін барлық апаттық жағдайларда, ƏК экипажы апат белгісін 
береді. Белгі беру тəртібі келесіні қамтиды: 

1) апат белгісін беру;
2) шұғылдық белгісін беру;
3) типтік фразеология белгілерін беру жəне ƏК ұстап алу барысындағы əрекеттер;
4) апаттық радиостанцияларды қолдану.
1332. ƏК авариялық жағдайда болғанда (егер ол ҚШРЛ қабылдау-жауап беру қондыр-

ғысымен жабдықталған) туралы хабарлау үшін арнайы кодтары «А» режимінде пайдаланады:
1) «7700» коды – ƏК елеулі жəне тікелей қауіпіне ұшырайды жəне экипажға дереу көмек 

көрсету талап етуің туралы көрсетеді;
2) «7600» коды – радиобайланысты жоғалуына көрсетеді;
3) «7500» коды – ƏК заңсыз араласу объектісі болып тапқан туралы көрсетеді.
1333. Апаттық белгілер ƏҚҚ (ƏҚБ) органымен байланыс каналының апаттық жағдайда 

қолданыста болатын жұмыс жиілігі арқылы жəне 121,5 МГц халықаралық апаттық жиіліктерде 
радиотелефон режимінде (сондай-ақ ƏК ұстап алуда қолданылады) немесе радиотелефон 
режимінде 500 кГЦ немесе 2182 кГц жəне 8364 кГц теңіз қызметтерінен көмек сұраған кез-
де беріледі.

1334. Əуеайлақтан тыс орынға мəжбүрлі түрде қоу туралы шешім қабылданған кезде, 
ƏКК ол туралы барлық экипаж мүшелері мне жолаушыларды ескертіп, олардың арықарайғы 
əрекеттері туралы нұсқау береді. Мəжбүрлі қону кезінде, экипаж жерге толығымен қонғанға 
дейін (суға қонғанға дейін) жердегі (корабльдегі) радиостанциялармен радиоалмасуды жүзеге 
асырады, ал үзілістер кезінде, белгі бергіштерді қосулы күйде ұстайды (түймені басулы мен). 
Пеленгтеу белгілерді автоматты түрде беру жабдықтары, егер бар болса, оларды да тұрақты 
жұмыс жасау режимінде қосулары керек. 

1335. Əуеайлақтан тыс орынға қонуға мəжбүрлі ƏК экипажы келесі тəртіп бойынша 
əрекет етеді:

1) ƏК-нен жолаушыларды қауіпсіз қашықтыққа көшіреді;
2) зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;
3) өзінің орналасу орнын айқындайды немесе нақтылайды;
4) жерлік немее ұшақтық радиостанция арқылы жақын арадағы əуеайлақпен байланыс 

орнату бойынша шаралар қолданады;
5) жақын арадағы əуеайлағына немесе жергілікті атқарушы органдарға мəжбүрлі қону 

уақыты, орны туралы, жолаушылар мен ƏК экипаж жағдайлары туралы жəне қажетті көмек 
жайлы хабарлайды;

6) өрт туындаған жағдайда, оны мүмкіндігінше борттағы жəне қолдағы бар өрт сөндіру 
құралдары арқылы жояды. 

1336. ƏКК ƏК-нен ең соңында шығады, егер ҰПН-мен (экипаж нұсқамасымен) бойынша 
басқа тəртіп қарастырылмаса.

1337. ƏК-нің мəжбүрлі қону орнындағы барлық жұмыстарды ƏКК басқарады. 
1338. Орнында қалу немесе мəжбүрлі қону аймағынан кету туралы шешімді ƏКК 

қабылдайды. 
1339. Апаттық жағдайды өткерген ƏК сақтығын қамтамасыз ету мақсатында, ƏК кемені, 

жүкті, багажды тасымалдау шараларын жəне басқа да қажетті шараларды қолданады. 
1340. Суға мəжбүрлі түрде қону жағдайында, ƏК-ден ол тоқтағаннан кейін ғана жəне ƏКК 

бұйрығы бойынша шығу керек. Бұл кезде:
1) экипаж мүшелері мен жолаушыларға құтару күртелерін киіп, ƏК-нен шығарда газбен 

толтыру жүйесін қосу керек;
2) суға топтық құтқару жүзу құралдарын түсіру керек;
3) ƏК-ден барлық адамдарды сал арқылы шығару керек, бірінші кезекте жаралы адамдар 

мен балалар тасымалданады;
4) жүзу құралдарына азық-түлік қорларын, су мен жабдықтарды тиеу керек;
5) ƏК суға батпай тұрып, ƏК-ден қауіпсіз арақашықтыққа жүзіп кету керек. 
1341. Апаттық жағдайдағы ƏК-ге көмек көрсету үшін шыққан апаттық-құтқару көлік 

құралдары су бетінде барлық басқа жүріс түрлердің алдында құқығына ие болады. 

18- тарау. Авиациялық жұмыстар орындау үшін ұшулар
1-параграф. Авиациялық жұмыстар 

1342. Авиациялық жұмыстарды жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар мүдделері үшін 
азаматтық ƏК қолдану арқылы пайдаланушылар жүзеге асырады.

1343. Авиациялық жұмстарды орындуға арналған ұшулар өздерінің мақсаттары бойынша, 
орындау талаптарына байланысты жəне орындау технологиясының ерекшеліктеріне қарай 
келесі негізгі түрлерге бөлінеді:

1) авиациялық-химиялық жұмыстар; 
2) əуе түсірілімдер; 
3) орман – авиациялық жұмыстар; 
4) құрылыс-монтажды жəне тиеу-түсіру жұмыстары;
5) ашық теңіздер мен мұхиттар аралдарына ұшу; 
6) теңіз кемелері мен теңіз бұрғылау жабдықтарынан ұшу; 
7) халыққа медициналық көмек көрсету əне санитарлық шараларды өткізу мақсатындағы 

ұшулар; 
8) тəжрибелік жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатындағы ұшулар;
9) десант түсіру жəне парашютшілерді тастау немесе парашюттермен жүк тастау 

мақсатындағы ұшулар;
11) іздеу жəне апаттық-құтқару жұмыстары.
10) ұшуды радиотехникалық қамсыздандыру жерде орналасқан жабдықтары, авиациялық 

радиобайланыс жəне əуеайлақтардың схемаларды тексеру мақсатындағы ұшулар (аралап 
ұшып шығулар);

12) басқа жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар мүдделері үшін арнайы операцияларды 
орындаумен байланысты басқа да авиациялық жұмыстардығ түрлері.

1344. Авиациялық жұмыстардың ерекшеліктерін, эксплуатанттардың белгілі бір түрлерін 
ҰЖН-да қамтиды, оның ішінде: 

1) нақты (белгілі) авиациялық жұмыс түрлерін орындау шарттары мен тəртібі;
2) қолдану, ал қажет болған жайғдайда, жəне бақыланбайтын əуеайлақтарды, қону 

алаңдары мен олардың жабдықтарын пайдалану жағдайда ұстап тұру тəртібін айқындау;
3) ерекшеліктерін есепке ала отырып, авиациялық жұмыстарды орындаудың сантиарлық, 

экологиялық жəне басқа да шарттарын қамтамасыз ету;
4) қатысты терриорияның экологиялық ерекшеліктеріне немесе осы территорияда көлік 

құралдары мен адамдардың болуының ерекше режиміне байланысты авиациялық жұмыстарды 
орындауға шектеулер;

5) ƏК экипажының демалуына арнап тұрғын-үй жағдайын жасау жəне қолдану тəртібі;
6) олардың орындалуын қадағалауды жүзеге асыру.
1345. Жұмыс технологиялары қарастырған жағдайларда, ƏК экипаж құрамына Қазақстан 

Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарын талаптарына сəйкес 
сақтандырылған тапсырыс берушінің мамандары қосылады (штурмандар, бортоператорла-
ры жəне басқа мамандар).

1346. Авиациялық жұмыстарды орындауға бағытталған ұшу құрамы мен басқа да маман-
дар арнайы қатысты дайындығы болады. 

1347. Негізгі əуеайлақтан жырақта жұмыс жасаған кезде, ұшу тапсырмасы жұмыстың 
толық мерзіміне беріледі. 

1348. Авиациялық жұмыстарды жасау мақсатындағы ұшулар, осы жұмысқа қатысты 
белгіленген ауа-райы мен тəулік уақыты жағдайында орындалады. 

1349. Жұмысты бастар алдында, ƏК белгіленген пунктте (жұмыс үрдісі) қолдағы бар ауа-
райы болжамының əрекет ету мерзімінен асатын уақыт бойы тұратын болса, ƏКК қажетті 
мерзімге қатысты басқа ауа-райы болжамын алады, нақты ауа-райын талдап, ұшуды орындау 
туралы шешім қабылдайды. 

1350. ƏКК жердегі каналдары бойынша ауа-райы болжамын алу мүмкіндігі болмаған 
жағдайда, КҰҚ бойынша минимуымнан төмен емес нақты ауа-райында ƏКК радио бойынша 
ауа-райы болжамын алу үшін ұшуды жүзеге асыруға рұқсат береді. 

Ауа райы болжамынсыз ұшуға немесе авиациялық жұмыстарды орындауға жол берілмейді. 
1351. Қонғаннан кейін авиациялық жұмытарды орындау барысында, ал қайта ұшуда негіздеу 

əуеайлақта ƏКК шешім қабылдауға рұқсат беререді, ал ƏҚҚ органына төмендегі шарттарды 
орындаған жағдайда радио бойынша ұшуға рұқат беруге болады:

1) алдағы ұшуға дайындық жұмыс алдында толық көлемде орындалды (ƏКК баяндама-
сы бойынша);

2) ұшуды орындауға кедергі болатындай бағдарда, негізгі жəне қосалқы əуеайлақтарда 
(алаңдарда) өзгерістер орын алған жоқ;

3) ауа-райын болжау мерзімі ұшу тапсырмасын орындауды қаматамасыз етеді (ауа-райы 
болжамын радио арқылы беруге рұқсат беріледі);

4) ƏК тұру уақыты 1 сағаттан аспайды.
ƏКК ұшуға шешім қабылдау негізділігіне жауапты болады.
1352. Авиациялық жұмыстарды орындау мақсатындағы бақыланатын əуе кеңістігіндегі 

ұшулар барысында, ƏКК ƏҚҚ органына баяндама жасайды, ол сол жұмысқа жауапты жəне 
онымен əр 60 минуттан сирек емес уақыт аралығында бақылау радиобайланыста болады . 

Тұрақты, екі жақты радиобайланыс болмаған жағдайда, ƏҚҚ ораны байланыстың басқа 
тəртібін белгілейді. 

Бақыланбайтын əуе кеңістігінде авиациялық-химиялық жұмыстарды орындауда ƏКК 
ƏҚҚ органына жұмысты орындаудың басталуы мен аяқталуы туралы кез-келген қол жетімді 
байланыс арқылы баяндайды. 

1353. Қону алаңдары (əуеайлақтар) жердегі ізденістер арқылы таңдалады. Жекелеген 
жағдайларда, қатысты рұқсат болған кезде, оларды ƏКК əуеден таңдауға рұқсат беріледі.

1354. Қону алаңдарын əуеден таңдау ұшуларына мыналар жатады: 
1) ƏК-ні алдын-ала дайындалмаған орындарға қондыру жүзеге асырылатын ұшулар, 

сондай-ақ, əуеайлақтан тыс ауада іліну режимінде тікұшақта орындалатын операциялар 
жатады;

2) ƏҚҚ органдарымен радиобайланыс құралдары жоқ алдын-ала дайындалған əуеайлақтар 
мен қону алаңдарына қонумен жүзеге асырылатын авиациялық-химиялық жұмыстардан басқа, 
ƏКК-ге қатысты алғашқы ұшулар.

1355. Əуеайлақтан тыс орынға əдейі қондыруды жүзеге асыру барысында ƏК экипажы 
қонуды бастамас бұрын көлемін, еңістігін жəне беткі қабатының жағдайына баға беру үшін 
жорамалды қону орнын тексереді.

Тексеру кем дегенде кедергілерден 100 м (330 фут) биіктіктен басталады жəне таңдалған 
қону орнына қарай бағытта 10 м биіктікке дейін төмендеу арқылы жүзеге асырылады.

1356. ƏКК-ге тапсырыс беруші өкілінің сұранысы бойынша өндірістік қажеттілік мақсатында 
ƏҚҚ органының бақыланатын əуе кеңістігінде алдын-ала құлақтандыру арқылы жұмыс жасау 
аймағы ауқымында ұшу бағдарын жəне қону орнын өзгертуге рұқсат беріледі.

1357. Тапсырыс беруші өкілінің осы Қағидалардың, авиациялық жұмыс түрлерін орындау 
талаптарына жəне ұшу тапсырмасына қарама-қайшы келетін бұйрықтарын (сұраныстарын, 
ұсыныстарын) орындауға жол берілмейді. 

1358. Тапсырыс беруші тапсырысы бойынша ƏК арқылы тасымалданатын жолаушылар 
мен жүктер Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 
сəуірдегі № 540 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
12115 нөмірімен тіркелген) бекітілген Жолаушыларды, багажды жəне жүктерді əуе көлігімен 
тасымалдау қағидаларына сəйкес рəсімделеді.

1359. Тапсырыс беруші жүктеудің нақты массасының тасымалдау тапсырысында 
көрсетілген мəнге сəйкестігіне жауапты болады.

ƏКК ƏК-нің мөлшерлі ұшу жəне қону салмағын қадағалау үшін жауап береді. 
1360. Базалық əуеайлақтан жұмыс орнына дейін жəне кері қарай жеке өзіндік ұшулар 

(кірелеусіз), сондай-ақ авиациялық жұмыс ауданында бір жұмыс əуеайлақтан (алаңнан) 
екіншісіне ұшу əуеден қону алаңдарын таңдау құқығымен трассадан тыс ұшуына жол берілген 
ƏКК орындауына рұқсат беріледі.

2-параграф. Авиациялық-химиялық жұмыстар
1361. Жаппай авиациялық-химиялық жұмыстарды (бұдан əрі - АХЖ) орындау кезеңінде 

техникалық қызмет көрсету жəне ұшуды қамтамасыз ету үшін пайдаланушы жедел басшылықты 
жəне бақылауды сүйеніш базаның жұмыс істеуінде ұйымдастыра алады.

Əрбір ƏК əуеайлақтан алғаш ұшып кету алдында толық ұшу салмағында жəне 
орнатылған ауыл шаруашылығы аппаратурасында бақылаушы ұшып кетуде (аралап 
ұшуда) тексеріледі.

Аралап ұшу нəтижелері формулярға жəне ƏК-нің борттық журналына жазылады.
1362. Негізгі əуеайлақтан АХЖ орнына жəне кері, сондай-ақ бір жұмыс əуеайлақтан (қону 

алаңынан) басқаға ұшулар КҰҚ бойынша орындалады
1363. АХЖ орындау рұқсат етіледі:
1) тегiс жəне қыратты жерлерде – кемінде 3000 м көріністе (тікұшақта - 2000 м) жəне 150 м 

(500 фут) БТШБ кем емес, ал таулы жерлерде жəне таулы далада еңістерден ұшудың соңғы 
нүктесінен қашықтықта кемінде 5 км;

2) таулы жерде – кемінде 5 км көріністе жəне ұшу БТШБ кемінде 100 м биіктіктен асуды 
қамтамасыз ете отырып, БТШБ кемінде 300 м биіктікте.

1364. ƏКК мына жағдайда:
1) қауіпті метеоқұбылыс болмаса;
2) АХЖ орындауға нақты ауа райы мен БТШБ мен көрінуі бойынша ауа райы болжамы 

минимумнан төмен болмаса;
3) жұмыс ауданында ұшуға тыйым салынбаса АХЖ орындауға шешім қабылдайды.
1365. АХЖ-ға өздігінен шабуылдың кемінде 500 сағатқа ие ƏКК-нің шешім қабылдауы, 

əуеден қону орындарын таңдау құқығы бар ұшуға рұқсаты жəне ұшуға арналған тапсырмаға, 
мына жағдайларда нақты ауа райы бойынша ұшуды орындауға тиісті рұқсаты:

1) көрінісі белгіленген минимумнан 1000 м жоғары;
2) БТШБ белгіленген минимумнан 100 м (330 фут) жоғары;
3) желдің жылдамдығы осы үлгідегі немесе АХЖ ƏК түрі үшін рұқсат етілгеннен астам емес;
4) өңделетін учаскеге дейінгі ұшу уақыты 20 минуттан астам емес.
Ауа райы көрсетілген мазмұндардан төмен нашарлаған жағдайда ƏКК ұшуды орындауды 

тоқтатады.
1366. Учаскені пысықтауды бастағанға дейін ƏКК кедергілердің орналасуын жəне тəн 

бағдарларды айқындайды (жер үсті тəсілімен немесе ауадан).
Осындай мақсатпен учаскені аралап ұшу кедергілер үстінен кемінде 50 м биіктікте 

тікбұрышты бағыт бойынша орындалады.
1367. Учаскелерді (алаңдарды, бақшаларды жəне жүзімдерді) пысықтау кезінде жер 

бедерінде 5 м төмен емес биіктікте, орманның жеке ағаштары ұшында 10 м төмен емес 
биіктікте орындалуы тиіс.

1368. Учаскелерді пысықтау үшін ұшу күн шыққанға дейін 30 минуттен кеш емес, ал таулы 
жерде – күндіз (күн шыққаннан кейін) бастауға рұқсат етіледі. Көрсетілген ұшуға күн батқаннан 
кейін тыйым салынады.

1369. Пысықталатын учаскелерге жəне кері ƏК-де ұшу кедергілер үстінен кемінде 50 м 
биіктікте қысқа қауіпсіз бағыт бойынша орындалады.

1370. Учаскелерді пысықтау кезінде кедергілер үстіндегі бұрылыстар ұшақтарда кемінде 
50 м жəне тікұшақтарда 30 м биіктікте орындалуы тиіс. ƏК-нің жантаюы ҰПН-ге немесе оған 
ұқсас құжатқа сəйкес ұсталады.

Учаске шекарасында орналасқан кедергілерді кемінде 10 м, ал жоғары вольтты ЭБЖ (бұдан 
əрі - ЭБЖ) үстінен – кемінде 20 м аса түсіп ұшып өтуге рұқсат етіледі.

1371. Күрделі жер бедерінде, сондай-ақ оларда жоғары вольтты ЭБЖ болған кезде 
пысықтау учаскелері бойынша ұшуды орындау тəртібі мен шарттары эксплуатантпен бекітілетін 
осындай учаскелерді пысықтау бойынша нұсқаулықта айқындалады.

1372. Əуе байланыс желілері мен электр таратқыштармен қиылысатын учаскелер 
үстінен сым бойы ұшып өтуге желдің жылдамдығы кезінде сымдар желілерінен кемінде 50 м 
қашықтықта 8 м/с аспай жел жақтан; желдің жылдамдығы кезінде сымдар желілерінен кемінде 
50 м қашықтықта 5 м/с дейін ық жақтан, жəне 6-дан 8-ге дейін м/с жел жылдамдығы кезінде 
100 м кем емес рұқсат беріледі.

1373. Тау еңістерінде учаскелерді пысықтау үшін кіру бағыттары əдеттегідей тік еңіс 
бойы орындалады. Еңіс бойы жоғары кіру жұмыс биіктігін жəне белгіленген ҰПН кем емес 
жылдамдықты сақтау кезінде жасауға рұқсат беріледі.

1374. АХЖ орындау кезінде айналмалы бұрамалары бар тікұшақты жүктеу тек авиациялық-
техникалық құрамының тұлғасының басшылығымен жасалады.

1375. АХЖ-де ұшуды орындау кезінде ƏК-нің ұшу экипажына мынаған:
1) химикаттардың шығуын қадағалау үшін артқа қарауға;
2) егер көкжиек үстінен күннің шығуы 15 градустан кем болса, ал күннің бұрышы 30 градус-

тан кем болса, учаскелерді өңдеу, ұшып көтерілу жəне қонуды орындауға;
3) химикаттардың шығуын кешіктіруді жою мақсатында эволюцияны орындауға;
4) елді мекендер үстінен шоғырланбаған ұшуды жасауға жəне ƏК-нің бортына тапсырманы 

орындаумен байланысты емес тұлғаларды алуға;
5) ұшу экипажының мүшелеріне ұшу аяқталғанға дейін жұмыс орнын босатуға тыйым 

салынады.

3-параграф. Əуедегі суретке түсiру мен бақылаулар
1376. Əуедегі суретке түсiру мен бақылаулар бойынша ұшуға мыналар жатады:
1) аэрофото түсiру;
2) iздестiру-суретке түсiру;
3) аэросурет түсiру;
4) аэровизуалдық.
Жұмыс басталар алдында, суретке түсiру ауданының (қауiптiлiгi аз биiктiкте) байқап 

зерттеп ұшуды жасайды.
1377. Түсiру ұшуларын орындау кезiнде 50 м (170 фут) кем нақты биiктiкте:
1) бұрылулар кемiнде 50 м (170 фут) биiктiкте жасалады;
2) қисаю бұрышы 30 градустан астам емес;
3) шығару қондырғыларымен – қисаю бұрышы 20 градустан астам емес.
1378. Егер паралельдi бағыттар арасындағы қашықтық кемiнде 20 км болса, бiр учаске 

үстiнен екi ƏК-ріне бiр уақытта ұшуға рұқсат берiледi. Бұл ретте ƏКК өзiнiң орналасқан орны 
туралы уақытылы ақпараттандыру үшiн бiр-бiрiмен радиобайланыста тұрады.

ƏК-лері тобымен əуе суретке түсіруді орындауға пайдаланушы белгіленген тəртіпте 
нұсқаулықты бекітуге дайындалады.

1379. Аэрофото түсiру ұшулары аэрофото түсiру аппаратурасымен жабдықталған ƏК-
лерiнен фото түсiру мақсатында жасалады.

Аэрофото түсiру учаскесiнiң үстiнен ұшу 760 сн.бғ.мм. (1013,25 мбар/гПа) стандартты 
атмосфералық қысым бойынша берiлген шығуда жасалады.

Учаскеден учаскеге ұшулар жəне ұшу эшелонының (биiктiгiнiң) өзгеруi кезiнде фотоға түсiру 
ƏҚҚ органының рұқсатымен жасалады.

1380. Iздестiру-суретке түсiру ұшулары аэрогеофизикалық суретке түсiрудiң əр түрлi 
түрлерiн өткiзу мақсатында орындалады.

Iздестiру-суретке түсiру ұшулары шектi шағын биiктiкте өткiзiлуi мүмкiн.
Шығару қондырғылары бар аппаратурамен жабдықталған ƏК-нiң iздестiру-суретке түсiру 

ұшуларын орындау кезiнде, егер осы ƏК немесе сурет түсiру аппаратурасы үшiн басқа шек-
теулер болмаса, ұшудың ең төменгi рұқсат етiлген биiктiгi жiберiлген тросс ұзындығына ұлғаяды.

Мезеттiк қимылдағы автоматты троскескiштiң болмауы кезiнде шығарылатын қондырғылары 
бар ƏК-рiнде ұшуға рұқсат етiлмейдi.

1381. Тау жерде ұшу кезiнде күннiң жарығы түскен жəне ық жақта тұрған еңiстерден 
ұстану қажет.

Мыналарды орындауға:
1) шайқалу кезiнде жел жақтағы еңiсте тау шыңында сурет түсiру үшiн ұшуға;
2) кемiнде 100 м нақты биiктiкте, тауда – кемiнде 200 м биiктiкте, көкжиектен кемiнде 15 

градус жəне бағыттық бұрыштан кемiнде 30 градус күн биiктiгi кезiнде жазық жəне ойлы-қырлы 
жерде күнге қарсы ұшуға;

3) еңi берiлген биiктiкте ƏК-нiң осы түрi үшiн қисаю бұрышы 20 градус кезiнде бұрылыстан 
үш радиустен кем болатын тұйық аңғарлар мен тау шатқалдарында ұшуға тыйым салынады.

1382. Аэросурет түсiру ұшулары берiлген аудандарда белгiленген бағыт бойынша 
геологиялық карталау, Жерді қашықтықтан барлап қарау жəне қоршаған ортаның жағдайын 
бақылау мақсатында орындалады.

Аэрофото түсiру ұшуларын орындау кезiнде барометрлiк өлшеуiш бойынша тұрақты 
биiктiкте ұсталатын шағын, орта жəне үлкен биiктiктер пайдаланылады.

Сурет түсiру бағыттарының ұзақтығын, ұшу биiктiгiн, бағыттар арасындағы қашықтықты 
жəне ұшудың басқа параметрлерiн тапсырыс берушi бередi.

1383. Аэровизуалды ұшулары объектiлердi көзбен шолып тексеру жəне орындағы 
жағдайды (ЭБЖ, байланыс желiлерiн, газ жəне мұнай құбырларын, өзендердi, арналарда, 
автомагистральдерiн патрульдеу, мұзды барлау; балық пен жануарлар қорын барлау, жа-
байы жануарларды мүлік түгендеу жəне (немесе) ату) қадағалау мақсатында орындалады.

Аэровизуалды ұшуларды əдеттегiдей ƏК-нiң бортында қауіпсіздіқ техникасы мен ұшу 
қауіпсіздігің қамтамасыз етуге дайындау өткен тапсырыс берушiнiң қадағалаушысы орындайды.

1384. Аэровизуалды ұшуларды бортта тапсырыс берушiнiң қадағалаушысысыз орындау 
жағдайында, ұшу экипажы кемiнде екi ұшу экипажының мүшелерiнен тұруы қажет.

1385. Белсендi ұшуды орындайтын ұшу экипажының мүшесi аэровизуалды қадағалауды 
жасай алмайды.

1386. Аэровизуалды ұшуларды күндiз КҰҚ бойынша орындалады:
1) жазық жəне ойлы-қырлы жерлерде – 2000 м-ден кем емес көрiнiсте жəне 150 м-ден 

кем емес БТШБ-те;
2) таулы жерде (2000 м (6550 фут) дейiн) – 5000 м-ден кем емес көрiнiсте жəне 400 м-ден 

кем емес БТШБ-те;
3) таулы жерде (2000 м (6550 фут) жоғары) – 8000 м-ден кем емес көрiнiсте жəне 400 

м-ден кем емес БТШБ-те.
1387. Аэровизуалды ұшуларды орындау кезiнде объектiлердi алыстан егжей-тегжейлi 

қадағалау үшiн ƏК төмендетудi кедергiлер үстiнен кемiнде 10 м биiктiкке дейiн, ал жоғары 
вольтты электр беру желiлерiн қарау кезiнде – тiреуiштер үстiнен кемiнде 20 м биiктiкке дейiн 
орындауға рұқсат етiледi.

1388. Мұздық барлау ұшудың 100 м-ден (330 фут) кем емес нақты биiктiгiнде екi жəне одан 
көп қозғалтқышы бар ƏК-де орындалады.

Мұз жағдайын нақтылау мақсатында ƏК-нiң кедергiлер үстiнен 50 м-ге (170 фут) дейiн 
төмендеуге рұқсат етiледi.

1389. Кемеге мұз жағдайының картасын немесе өзге құжатты борттықфототелеграф аппа-
ратурасы бойынша беру мүмкiн болмаған кезде оны жалаушамен түсiруге рұқсат етiледi. Бұл 
ретте кеме мачталары үстiнен ұшу биiктiгi 25 м-ден (80 фут) кем емес болуы тиiс.

1390. Балықтың немесе теңiз жануарының шоғырлану жерiнiң үстiнен ұшуға басқа шектеу-
лер болмаса 100 м (330 фут) кем емес биiктiкте орындауға рұқсат етiледi.

4-параграф. Орман қорын күзету жəне қорғау жөніндегі
авиациялық жұмыстар

1391. Орман қорын күзету жəне қорғау жөніндегі авиациялық жұмыстарда ұшулар мынадай 
мақсатта жүргізіледі:

1) ормандар мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды өрттерден, орман зиянкестерінен 
жəне орман тəртібін бұзушылықтан күзету жəне қорғау жөніндегі алдын алу жұмыстарын жүргізу;

2) ормандарды өрттерден авиациямен күзету (қарауылдау) жəне оларды авиацияны 
қолданып сөндіру;

3) өсімдіктер мен жануарлар дүниесі жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы 
заңнаманың бұзылуын анықтау жəне оның алдын алу;

4) орманның санитариялық жай-күйіне бақылау жүргізу;
5) ормандарды күзету жөніндегі авиациялық жəне жердегі қызметтердің өзара іс-қимыл;
6) ұшақпен шолып қарау арқылы жүргізілетін орман патологиялық зерттеулер жүргізу;
7) экспедициялық жəне орман патологиялық зерттеулер жүргізу.
1392. Орман қорын күзету жəне қорғау жөніндегі авиациялық жұмыстарда ұшулар КҰҚ 

бойынша жəне берілген аудандарда орындалады.
Өрт айқындалған кезде қадағалаушы ұшқыш өтініші бойынша ƏҚҚ органының ақпаратымен 

(бақы ланатын əуе кеңістігінде) əуеден таңдалған алаңда тікұшақта қонуды орындауға рұқсат 
етіледі.

1393. Төменгі өрт үстінен төмендеуге өрт жиегі бойынша ағаш төбелерінен ұшақтарда 200 
м-ден (650 фут) жəне тікұшақтарда 100 м-ден (330 фут) кем емес биіктікте рұқсат беріледі.

1394. Жоғары өрт ошақтары жəне түтінді аудандар үстінен КҰҚ бойынша ұшу үшін 
белгіленгеннен көріністен кем болған кезінде ұшып өтуге тыйым салынады.

1395. Вымпелді хабар қабылдау пунктіне тастау кедергілер үстінен кемінде мынадай:
1) 1500 м-ден астам жазықты жерде жəне таулы аңғарларда – 50 м-ден (170 фут);
2) таулы жерде – 100 м-ден (330 фут) кем емес биіктіктерде жасалады.
1396. Вымпелдерді тастау кезінде мынаған рұқсат етілмейді:
1) еңіс бойы жоғары кірулер мен бұрылулар;
2) 300 м-ден кем қашықтықта таудың күрделі шатқалдарына қатты шайқалған кезде 

жақындауға;
3) вымпелді тастауды ƏКК өзіне жасауға;
4) қауіпсіздіқ биіктіктігінен төмен назар аудару мақсатында хабар қабылдау пунктінің 

үстінен эволюцияны орындауға.
1397. Қуатты қондырғыларды пайдаланып, жауын-шашынды жасанды шақырып, 

парашюттерді, түсу жабдықтарын қолданып, сондай-ақ жүкті түсіріп жəне жарылыс заттарды 
жеткізіп, өртті белсенді сөндіру бойынша ұшулар ƏК-нің ҰПН-на сəйкес жасалады.

5-параграф. Құрылыс-монтаждық жəне жүк тиеу-түсiру жұмыстары
1398. Құрылыс-монтаждық жəне жүк тиеу-түсiру жұмыстарына ұшуға мыналар жатады:
1) құрылыс конструкциясын, ЭБЖ, құбырларды монтаждау жəне демонтаждау;
2) сыртқы аспаға арналған жүктерді тасымалдау;
3) тиеу-түсiру операцияларын өткізу;
4) тікұшақтың бір жерде шалқуымен жəне орын ауыстыруымен байланысты жұмыстың 

басқа түрлері.
Құрылыс-монтаждық жəне жүк тиеу-түсiру жұмыстарын орындау масатында ұшулар ƏК-нің 

ҰПН талаптарына жəне оған балама құжатқа сəйкес жасалады.
Нақты жағдайлардағы құрылыс-монтаждық жəне жүк тиеу-түсiру жұмыстарын орындау 

үшін ұшуларды жасау жөніндегі нұсқаулық белгіленген тəртіпте (оны əзірлеуге аталған жұмыс 
түріне рұқсат берілген пайдаланушының ұшу-командалық тұлғасына рұқсат етіледі) əзірленеді.

1399. Құрылыс-монтаждық жəне жүк тиеу-түсiру жұмыстарын жүргізуге, жүктерді тікұшақтың 
сыртқы салбырауына орналастыруға мына жағдайда, егер тапсырыс беруші:

1) жүктерді тасымалдауға дайындау технологиясының сақталуын жəне техника қауіпсіздігі 
қағидаларды сақталуын қамтамасыз етпесе;

2) жұмысқа басшылық жасайтын өкіл тағайындамаса рұқсат етілмейді.
1400. Құрылыс-монтаждық жəне жүк тиеу-түсiру жұмыстарын орындау алдында қажет 

жағдайда бақылаушы ұшып өту жəне ҰПН жəне тікұшақтың осы үлгісінің ұшу экипажының 
технологиялық жұмыстарының талаптарын сақтай отырып, жұмыс тəсілі мен шарттарының аса 
табысты бағыттарын айқындау үшін монтаждау алаңы (жүк түсіру) үстінен салбырау жасалады.

1401. Құрылыс-монтаждық жəне жүк тиеу-түсiру жұмыстарын орындаудың анағұрлым 
орынды тəсілін айқындау үшін осы жұмыс түрі бойынша нақтыға ең жоғары жақындаған 
шарттарда арнайы берілген орында жаттығу ұшуларына ұйымдастырылады жəне қажет 
жағдайда жасалады.

1402. Жұмысшылар бригадасымен (монтаждаушылармен) ұшу экипажының өзара іс-
қимылы үшін радиобайланыс жəне ƏКК-мен орнатылған көзбен шолу белгісі қолданылады.

1403. Құрылыс-монтаждық жəне жүк тиеу-түсiру жұмыстарына ұшу БТШБ-те 150 м-ден 
(500 фут) кем емес жəне көрініс 2000 м-ден кем емес болғанда КҰҚ бойынша орындалады.

1404. Егер ауа райы болжамы құрылыс-монтаждық жəне жүк тиеу-түсiру жұмыстарын орын-
дау үшін минимумдерге сəйкес келмесе, ұшу-командалық құрамның лауазымды тұлғаларына 
ƏКК-не мынадай жағдайлар кешенін орындау кезінде өздігінен шешім қабылдауға рұқсат беру 
(ұшу тапсырмасында көрсетіле отырып) құқығы беріледі:

1) ƏКК ретінде авиациялық жұмыстарды орындау бойынша шабуыл 500 сағаттан кем 
емес құрайды;

2) нақты көрініс – 2000 м-ден кем емес;
3) БТШБ – 200 м жəне жоғары.
1405. Құрылыс-монтаждық жəне жүк тиеу-түсiру операцияларын жасау кезінде қону 

алаңынан 5 км астам емес радиусте ƏКК-нің нұсқауы бойынша АОҚ-мен, бірақ 20 минуттан 
кем емес ұшуды орындауға рұқсат беріледі.

6-параграф. Медициналық көмек көрсету жəне санитарлық iс-шаралар жүргiзуге 
арналған ұшулар

1406. Түнгі ұшулар үшін жабдықталмаған əуеайлақтан жедел медициналық көмек көрсету 
мақсатымен ұшу мынадай жағдайда рұқсат етіледі:

1) жазық жерде – таң атқанда жəне түн басталғанша дейін 30 минут ішінде аяқтау;
2) таулы жерде – күн шыққаннан бұрын емес жəне күн батқаннан кеш емес аяқталады.
1407. Ұшулар осы Қағидалардың талаптарына сəйкес орындалады:
1) күндіз КҰАҚ бойынша 100 м-ден (330 фут) кем емес БТШБ-те жəне 1000 м-ден кем 

емес болған көріністе;
2) түнде 300 м-ден (1000 фут) кем емес БТШБ-те жəне 4000 м-ден кем емес болған көріністе.
1408. Түнде жедел ұшуды орындау кезінде əуе кемесінде қонуға жарықбелгісі бар (алаулар, 

қуырғыш жəне олар секілді) əуеайлаққа немесе қону алаңына рұқсат беріледі.
Егер ƏК əуеден таңдалған алаңға қону күндіз орындалған болса, одан түнде ұшуға тек 

жедел медициналық көмек көрсету жағдайында рұқсат етіледі.
Осы жағдайда ƏКК ұшып көтерілу курсының жарық белгісі жабдығымен түнде қауіпсіз ұшып 

көтерілу үшін алаңды даярлау бойынша шараларды қабылдайды.
1409. ƏК-нің жедел ұшып кетуі кезінде қону бағытында жəне пунктінде ауа райының 

нақты жағдайы туралы деректерсіз бағдарлы болжамдар бойынша орындауға рұқсат етіледі.
1410. Күндіз жəне түнде жедел ұшуға АҰҚ бойынша ұшуға рұқсат берілген, арнайы 

даярланған экипажға (ұшқышқа) рұқсат беріледі.
1411. Адамдар өмірін құтқарумен байланысты жеке жағдайларда, құжаттаманы одан 

кейіннен толтыра отырып, жедел медициналық көмек көрсету үшін ұшуларды орындауға 
рұқсат етіледі.

1412. Санитарлық авиация ұшулар осы Қағидаларда көзделген шарттар кезінде КҰҚ, КҰАҚ 
жəне АҰҚ бойынша орындалады.

Бұл ретте ƏКК аталған ауданда ұшу тəжірибесі, АҰҚ бойынша ұшуларға рұқсаты, ал түнгі 
ұшулар кезінде жедел медициналық қөмек көрсетуі үшін санитарлық авиация ұшуларды 
орындаған кезде КҰАҚ бойынша ұшуға рұқсаты болуы тиіс.

Осы кезде аталған тапсырманы орындау үшін барлық ұшу экипажының дайындығы да 
ескерілуі қажет.

1413. Түнгі жедел ұшуларды орындау кезінде ƏК-нің қонуы түнгі ұшу үшін жабдығы немесе 
жарық белгісі (алаулар, күйдіргіштер) бар əуеайлақтарға жəне қону алаңдарына рұқсат беріледі.

Адам өмірін қалдырлаған салдардан немесе қауіптен құтқарумен байланысты ерекше 
жағдайларда, жарық белгісі жоқ, əуеден таңдалған, алаңға қонуды орындауға рұқсат беріледі, 
бұл ретте ƏКК мен ұшу экипажы белгіленген тəртіпте арнайы тексеруден өтеді жəне ұшудың 
осы түріне рұқсат беріледі.

1414. Азаматтық авиацияның барлық əуежайларында (əуеайлақтарында) жедел 
медициналық қөмек көрсетуі үшін санитарлық авиация ұшуларды орындайтын ƏК-леріне 
техникалық қызмет бірінші кезекте көрсетіледі.

1415. Мəжбүрлі қону жағдайында, ƏК-нің экипажы ауруларды немесе медициналық жүкті 
жақын медициналық пунктке жеткізуді ұйымдастырады жəне мүмкін жағдайда басқа ƏК-не 
қону үшін орын дайындайды.

7-параграф. Теңiз кемелерiнен жəне теңiздегi бұрғылау қондырғыларынан ұшулар 
1416. 2000 сағаттан кем емес дербес тікұшақтарда ұшуы жəне ұшу тапсырмасында 

жазылған тиісті рұқсаты бар тікұшақтың ƏКК теңіз кемесінен ұшуларды орындау кезінде, мы-
надай жағдайларда нақты ауа-райы бойынша:

1) осы жұмыс түрі үшін көріну 5000 м-ден кем емес жəне БТШБ 100 м-ге жоғары;
2) ауа-райында осы жұмыс түрі үшін барынша шекті желдің жылдамдығын күшейтуді 

жəне ƏК-нің осы үлгісі үшін ҰПН шектеулерін көздемейді. Бұл ретте тікұшақтың ƏКК барлық 
ұшу уақытында ауа-райындағы өзгерістерді байқауы жəне оның төменде көрсетілген 
мəндері нашар лаған жағдайда тапсырманы орындауды тоқтату шешім қабылдайды жəне 
ұшуды орындайды..

1417. Теңіз кемесінде орнатылған РТҚ пайдалана отырып, тұрақты екі жақты радиобай-
ланысты жəне бағыт бойынша бақылауды қамтамасыз ететін қашықтықта теңіз кемесінен 
тікұшақтың ұшуына рұқсат етіледі.

1418. Теңiздегi бұрғылау қондырғыларына (бұдан əрі - ТБҚ) ұшулар екі қозғалтқышы бар 
тікұшақтарда белгіленген бағыттар бойынша орындалады. ТБҚ ұшулар жағалау шегінен 30 км 
асатын қашықтықта белгіленген жəне жабдықталмаған РТҚ-ға тыйым салынады.

1419. Радиусы 2 км жəне одан кем емес ауданда екі жəне одан көп ТБҚ кезінде ұшулар 
былайша ұйымдастырады: осы радиуста бір тікұшақтың болуын.

1420. Тікұшақ экипажы ұшу алдындағы дайындық кезінде нақты ауа райы, теңіз кемесінің 
теңселу параметрі, ТБҚ ауданы мен бағыты бойынша теңіз бетінің күйі туралы мəліметпен 
қамтамсыз етіледі.

1421. Теңіз кемелері жəне ТБҚ ұшулар ауа-райы жағдайында КҰҚ бойынша орындалады:
1) күндіз: көріну 2000 м-ден кем емес жəне БТШБ-гі 150 м-ден (500 фут) кем емес;
2) КҰАҚ кезінде:
күндіз: көріну 1000 м-ден кем емес жəне БТШБ-гі 100 м-ден (330 фут) кем емес;
түнде: көріну 4000 м-ден жəне БТШБ-гі 300 м-ден (1000 фут) кем емес.

8-параграф. Авиациялық эксперименттік жəне ғылыми-зерттеу жұмыстары 
1422. Эксперименттік жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу бойынша ұшулар шарт-

тар бойынша жəне тараптар бекіткен ұшу (лар) бағдарламасына сəйкес пайдаланушылар 
жүзеге асырады.

1423. Эксперименттік жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу бойынша ұшулар КҰҚ жəне 
АҰҚ бойынша күндіз жəне түнде орындалады.

Эксперименттік жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу бойынша ұшуларды орындау 
кезіндегі минимумдар ұшуларды сынау бағдарламасына сəйкес белгіленеді.

Осы жұмыс түріне барынша дайындалған ұшу экипажы жіберіледі.
1424. Эксперименттік жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу бойынша ұшулар 

егер ұшуды орындау технологиялары мен талаптары осы жұмыс түрлерін реттейтін осы 
Қағидалардың талаптарына, ҰПН немесе оған балама құжатқа жəне азаматтық авиация қызметі 
жəне əуе кеңістігін пайдалану заңына қайшы келмегенде орындалады.

9-параграф. Парашютшілерді түсіру жəне десанттау бойынша ұшулар
1425. Парашютшілерді түсіру бойынша ұшулар өндірістік, секіру жаттығулары жəне спорттық 

іс-шараларды орындау мақсатында жүргізіледі.
1426. Өндірістік секірулерді орындау бойынша ұшулар оны пайдалануға беру бойынша 

нұсқаулыққа сəйкес парашют жүйесін пайдаланудың ең төменгі биіктігінен төмен емес ƏК 
шынайы ұшулары кезінде орындауға рұқсат етіледі.

1427. Парашюттен секіруге арналған ƏК-лерінде кіретін есіктің сыртқы тұтқасында жəне 
сол жақ тірек амортизаторының сүйірінде қоршау орнатылуы тиіс. Парашютпен секіру жеке 
де, топталып те орындалады.

1428. Құтқарушы паршютшілерді кесінділерге, өртке, желге, шалшыққа (өте құрғақтан 
басқа), қурап қалған жасыл-желектерге, сондай-ақ олардың жоғарғы вольтты желілерге түсуі 
ықтимал жағдайларда тастауды орындауға тыйым салынады.

1429. Жерге қону алаңын мұқият қарау үшін қауіпсіз биіктікке дейін ұшақтың төмендеуіне 
рұқсат етіледі.

1430. Өзендер мен су қоймаларынан 500 м-ден жақын орналасқан алаңдарға құтқарушы 
паршютшілерді тастау өзеннен немесе су қоймасынан барынша қашықтағы алаңды таңдап 
алу мүмкіншілік болмаған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

1431. «Дөңгелек нысанды» парашюттермен өндірістік секіру жерге қону орнындағы жердегі 
желдің күші 8 м/сек аспайтын кезде, негізгі парашюттің тактикалық-техникалық сипаттамасы 
бойынша «қанат» үлгісіндегі барынша тік жылдамдықтан асатын желдің күші 5 м/сек аспай-
тын кезде орындалады.

1432. Парашюттік-десанттық топтарды паршютпен немесе басқаəдіспен түсіруге шешімді 
тобы ның басшысы ƏКК мен іздестіру-құтқару жұмыстары басшының келісімі бойынша 
қабылдайды.

10-параграф. Арнайы қорғаныш құралдармен орманға парашютпен 
өндірістік секірулер

1433. Орманға парашютпен секірулер орманның жазығында жел күші жерге қону орнында 
10 м/сек аспаған кезде орындалады.

Парашютшілерді орманға тастауды тек апатты аудандағы бар алаңда көмек көрсету 
үшін апат орнына құтқарушы парашютшілердің уақытылы келуін қамтамасыз етпегенде 
жағдайда жəне құтқарушы парашютшілерді парашютсіз түсіруді орындау мүмкін болмаған 
кезде орындауға рұқсат етіледі.

1434. Іздестіруші ƏК-мен орман учаскесін қарау кезінде қурап қалған ағаштар мен беткей 
құлдиының болуын ерекше назарға алуы тиіс.

1435. Құтқарушы парашютшілерді орманға тастау тек үш адамнан кем емес топқа рұқсат 
етіледі. Қажеттілігіне қарай əрбір ƏК кіруінде бір парашютшіні тастауға рұқсат етіледі.

11-параграф. Парашютпен секіру жаттығулары
1436. Парашютпен секіру жаттығулары парашютшілердің жерге қону қауіпсіздігінің талап-

тарына жауап беретін жəне мынадай өлшемдері бар əуеайлақтарда жəне арнайы таңдалған 
алаңдарда жүргізуге рұқсат етіледі:

бастапқы оқыту бағдарламасы бойынша секірулерді орындау кезінде –600 х 600 м-ден 
кем емес;

барлық басқа да жағдайларда – 400 х 200 м-ден кем емес.
Жерге қону аймағы мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
олар бойынша ұшулар орындалатын əуе трассалары жанында тұру;
кедергілері жоқ (егер бұл дайындық (жаттығу) бағдарламасында көзделмесе);
оның шекарасы шегінде (250 – 300 м-ден кем емес) қауіпсіз, бос құрылыс аймағы, темір 

жолдар, электр беру желілері, ірі су қоймалары жəне басқа жерге қону үшін қауіпті кедергілері 
болуы;

автокөлік үшін кірме жолдардың болуы.
1437. Күндіз парашюттен секіру жердегі желдің мынадай жылдамдық:
1) алғашқы парашютшілер үшін – 5 м/сек кем емес;
2) лицензияланған парашютшілер – 10 м/сек кем емес;
3) 2 сыныптан төмен емес нұсқаушы парашютшілер үшін негізгі жəне қосымша 

парашютшілердің тактикалық-техникалық деректері еске ала отырып – 15 м/сек кем емес 
кезінде орындауға рұқсат етіледі.

1438. Түнгі парашюттен секіру, сондай-ақ күндіз қатып қалған жəне қары аз жабындарда 
жердегі жел күшінің жылдамдығы:

1) алғашқы үйренуші парашютшілер үшін – 4 м/сек кем емес;
2) нұсқаушы парашютшілер мен лицензияланған парашютшілер үшін – 8 м/сек кем емес 

кезінде орындауға рұқсат етіледі.
1439. Суға парашютпен секіру 3 балдық судың толқуы кезінде жəне су беті желінің 

жылдамдығы:
1) алғашқы парашютшілер үшін – 8 м/сек кем емес;
2) тəжірибелі парашютшілер мен нұсқаушы парашютшілер үшін – 10 м/сек кем емес 

кезінде орындалады.
1440. Негізі парашютті кедергісіз ашып секірудің ең аз биіктігі:
1) «қанат» үлгісі – 1000 м (3300 фут);
2) дөңгелек нысанда – 800 м (2650 фут).
1441. Осы секірулер орындалатын жердің бетін есептегенде, негізгі парашюттің ранцін 

ашудың ең төменгі биіктігі:
1) тандем – 1200 м (3950 фут);
2) негізгі парашютті ашуда секірулерді кідіртіп орындаған алғашқы үйренуші парашютшілер 

– 1100 м (3600 фут);
3) «қанат» үлгісіндегі парашюттерден секірулерді орындайтын парашютшілер – 1000 м 

(3300 фут);
4) дөңгелек нысандағы парашюттерден секірулерді орындайтын парашютшілер – 800 

м (2650 фут).

12-параграф. Іздестіру жəне апаттық-құтқару жұмыстары
1442. Іздестіру жəне апаттық-құтқару жұмыстары апатқа ұшырау үстіндегі немесе апатқа 

ұшыраған ƏК-лерінің жолаушылары мен экипажын құтқару мақсатында ұйымдастырылады.
1443. Іздестіру жəне апаттық-құтқару жұмыстарын өткізу тəртібі Қазақстан Республикасының 

аумағында ұшуды іздестіру-құтқарумен қамтамасыз етуді ұйымдастыру қағидалардың жəне 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 26 наурыздағы № 325 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12216 нөмірімен тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының əуежайларында 
ұшуды авариялық-құтқару тұрғысынан қамтамасыз ету қағидалардың талаптарына сəйкес 
жүзеге асырылады.

13-параграф. Жерде орналасқан ұшуларды радиотехникалық қамсыздандыруы, 
авиациялық радиобайланыс жəне əуеайлақтардың схемалар құралдарын ұшып 

тексеру (айнала ұшып тексеру)
1444. Жерде орналасқан ұшуларды радиотехникалық қамсыздандыру құралдарын ұшып 

тексеру (бұдан əрі - РТҚҚ жəне байланыс) тактикалық сипаттамалардың РТҚҚ жəне байланыс 
құралдарының пайдалануға жарамдылық бағалары мен нормативті – пайдаланым құжатнамасы 
талаптарына сəйкестігін растау мақсатында жүзеге асырылады. 

РТҚҚ жəне байланыс құралдарын ұшып тексеру Азаматтық авиацияда ұшуды жəне 
авиациялық радиобайланысты радиотехникалық қамсыздандыру қағидаларының талаптарына 
сəйкес жүзеге асырылады.

1445. Қонуға ену жəне ƏК əуеайлақ ауданынан ұшып кету кезінде қолданатын əуеайлақ-
тардың схемаларды ұшып тексеру уəкілетті органдармен келісілген бағдарламалар бойынша 
жүзеге асырылады

14-параграф. Басқа жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар мүдделері үшін арнайы опера-
цияларды орындаумен байланысты басқа да авиациялық жұмыстардың түрлері\
1446. Осы ұшулардың түрі тапсырыс берушінің жолаушыларын, жүктерін жəне жабдықтарын 

тасымалдау үшін ƏК пайдаланылатын əртүрлі эпидемиялық, ғылыми жəне шаруашылық 
ұйымына қызмет көрсету мақсатында орындалады.

Көлік-байланыс ұшулары əуе трассалары бойынша, белгіленген бағыттар КҰҚ жəне АҰҚ 
бойынша осы Қағидалардың талаптарына сəйкес орындалады.

1447. Жүктерді тасымалдауды сыртқы аспаларды пайдаланып жүзеге асыруға рұқсат 
етіледі.

Түсіруді ұшуда тастау əдісімен немесе тікұшақтың салбырау режимінде, ƏК қонғаннан 
кейін жүзеге асыруға рұқсат етіледі.

1448. Жүктерді тастау парашютпен жəне парашютсіз жасалады:
1) парашютпен – 150 м-ден (500 фут) кем емес биіктікте;
2) парашютсіз:
жазық жерде – 25 м-ден (80 фут) төмен емес биіктікте;
ойлы-қырлы жерде – 50 м-ден (170 фут) төмен емес;
таулы жерде – 100 м-ден (330 фут) төмен емес.
1449. Сыртқы аспада жүгі бар тікұшақтарда ұшу елді мекенді аралап, КҰҚ бойынша 

орындалады;
1) жазық жəне ойлы-қырлы жерде:
күндіз жəне алакөлеңкеде – 2000 м-ден кем емес көріністе жəне 200 м-ден (650 фут) 

төмен емес БТШБ-те;
түнде – 4000 м-ден кем емес көріністе жəне 450 м-ден (1500 фут) төмен емес биіктікте;
2) таулы жерде – күндіз 400 м-ден (1300 фут) кем емес БТШБ-те мынадан кем көрініс кезінде:
5000 м таулы жерде рельефті 2000 м жоғары арттыра отырып;
8000 м таулы жерде рельефті 2000 м жоғары арттыра отырып.
1450. Сыртқы аспада тасымалданатын жүк мынадай жағдайда авариялық тасталуы тиіс:
1) қалықтап тұрғанда, егер қозғалтқыштың (қозғалқыштардың) барынша қуаты пайдала-

нылса, ал тікұшақ өздігінен төмендейді;
2) ұшу экипажының қарлы (шаңды) құйын жағдайында жермен визуалды байланыс 

жоғалған кезде;
3) тікұшақтың жылдамдық алу немесе тежеу кезінде жүктің жермен немесе кедергімен 

жанасуы кезде;
4) ұшу қауіпсіздігіне қауіп төндіретін жүктің шайқалуы кезінде;
5) жүкпен жерге қону мүмкін болмағанда, мəжбүрлі қону кезінде;
6) қозғалтқыш (қозғалтқыштар) істен шыққан кезде;
7) тікұшақ ƏКК-нің дəйекті шешімі бойынша басқа жағдайда.

19-тарау. Арнайы бекітулер
1-параграф. Ұшу аудандарында ұшуға немесе сипаттамаларға негізделген (РВN) 

қажетті навигациялық спецификациялар орнатылған бағдарларға бекіту 
1451. ƏК-ні қатысты РВN орнатылған мемлекеттер немесе аудандардың əуе кеңістіктеріне 

ұшуға бекіту уəкілетті органдары осы Қағидаларға 19 жəне 20-қосымшаларының талаптарына 
сəйкес жүзеге асырылады. 

1452. Тиісті PBN орнатылған мемлекеттердің немесе аудандардың əуе кеңістіктерінде 
ƏК ұшуға рұқсат беруі пайдаланушы сертификатының пайдалану сипаттамасына жазылады.

2-параграф. Минималды навигациялық сипаттамаларға (MNPS) қойылатын 
техникалық талаптар көзделген əуе кеңістіктеріндегі ұшу тұжырымдамасы

1453. Осы Қағидалардың 22-қосымшасының талаптарына сəйкес минималды навигациялық 
сипаттамаларға (бұдан əрі - MNPS) қойылатын техникалық талаптар көзделген əуе кеңістігіндегі 
ұшулар уəкілетті органның тиісті рұқсаттары болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

1454. MNPS əуе кеңістігінде ұшатын ƏК, мынадай құралдармен жабдықталады: 
қашықтық навигацияның екі жарамды жүйесімен (бұдан əрі - LRNS). LRNS ретінде мына-

дай жүйелердің бірі бола алады:
1) бір инерциялық навигация жүйесі (INS);
2) бір спутниктік навигациялық жүйе (GNSS);
3) датчик ретінде бір немесе одан да көп инерциялық жүйелер (IRS) не MNPS талапта-

рына сай келетін басқа да кез келген жүйені пайдаланатын бір кешенді навигациялық жүйе.

3-параграф. Тік эшелондаудың қысқартылған минимумы жағдайында 300 м (1000 фут) 
эшелондар арасында 290 (8850 м) жəне 410 (12500 м) (RVSM) қоса əуе кеңістігіндегі 

ұшу тұжырымдамасы
1455. ƏК тік эшелондаудың қысқартылған минимумы (бұдан əрі – RVSM) орнатылған əуе 

кеңістіктің белгілі бөліктерінде ұшу үшін бекіту уəкілетті органдары осы Қағидаларға 17 жəне 
18-қосымшаларының талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

1456. RVSM ұшуларды орындау үшін ұшақ жабдықталады жабдықпен, қайсы мүмкін 
қамтамасыз етеді:

1) ұшуды жүзеге асыратын ұшу эшелоны экипажы кабинасында индикациялауын;
2) таңдалған ұшу эшелонының автоматты режимінде ұстауын;
3) таңдалған ұшу эшелонынан ауытқудың болуы туралы экипаж мүшелерін ескертуін 

қамтамасыз ету тиіс. Ескерту жасаған кезде ауытқудың төменгі шектік мəні ±90 м. (300 фут) 
аспауы тиіс;

4) барометрлік абсолюттік биіктік туралы деректерді автоматты ұсынуын қамтамасыз 
ету тиіс;

5) тиісті əуе кеңістігінде ұшуға уəкілетті органнан рұқсат алады;
6) тік навигацияның сипаттамасын көрсетеді. 

4-параграф. Бағдардағы қосалқы əуеайлағына (EDTO) дейін ұзақтығы 60 минут астам 
ұшуды жүзеге асыруда пайдаланушыларға рұқсат беру 

1457. EDTO ұшулар жүзеге асыру режелері бағдардағы қосалқы əуеайлағына дейін ұшу 
уақыты 60 минуттан асатын нүктелері бар маршруттарда қолданылады. 

1458. EDTO бойынша ұшуын бекіту уəкілетті органдары осы Қағидалардың 10 жəне 
11-қосымшалардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

5-параграф. Пайдаланушыларды қауіпті жүктер тасымалдауға жіберу
1459. Қауіпті жүктерді тасымалдауға рұқсат берілмеген пайдаланушылар:
ИКАО Конвенциясына 18-Қосымшасының талаптарына, Техникалық нұсқаулықтардың 

(Doc 9284 ИКАО) 4-тарау 1-бөлімінің қолданылатын талаптарына, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының азаматтық авиациясы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына 
сəйкес келетін қауіпті жүктер бойынша оқу бағдарламаларын жасайды. Қауіпті жүктер бойынша 
оқу бағдарламаларының толық сипаты ҰЖН-на енгізіледі;

қауіпті жүктер саласындағы саясат пен рəсімдерді ҰЖН-да белгілейді.
Көрсетілген іс-шаралар пайдаланушы персоналына келесіге рұқсат береді:
қауіпті жүк ретінде жіктелген, COMAT-ты қоса алғанда мəлімделмеген қауіпті жүктерді 

айқындау жəне қабылдаудан бас тарту;
осындай жағдай орын алған мемлекеттің немесе пайдаланушының мемлекетінің тиісті 

уəкілетті органдарына кез-келген келесі жағдайлар туралы ақпаратты хабарлау: 

жүкте немесе поштада мəлімделмеген қауіпті жүктердің айқындалу жағдайлары туралы;
қауіпті жүктермен байланысты оқиғалар мен оқыс оқиғалар туралы.
1460. Уəкілетті орган қауіпті жүктердің тасымалдануын бекітеді жəне жүк ретінде қауіпті 

жүктерді тасымалдайтын пайдаланушылардың келесілерді жасауын қамтамасыз етеді:
ИКАО Конвенциясына 18-Қосымшасының талаптарына, Техникалық нұсқаулықтардың 

(Doc 9284 ИКАО) 4-тарау 1-бөлімінің 1-4-кестелерінің қолданылатын талаптарына, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясы саласындағы нормативтік құжаттардың 
талаптарына сəйкес келетін қауіпті жүктер бойынша оқу бағдарламаларын жасайды. Қауіпті 
жүктер бойынша оқу бағдарламаларының толық сипаты ҰЖН-на енгізіледі;

қауіпті жүктер саласындағы саясат пен рəсімдерді ҰЖН-да белгілейді.
Көрсетілген іс-шаралар пайдаланушы персоналына келесіге рұқсат береді:
қауіпті жүк ретінде жіктелген, COMAT-ты қоса алғанда мəлімделмеген немесе дұрыс 

мəлімделмеген қауіпті жүктерді айқындау жəне қабылдаудан бас тарту;
осындай жағдай орын алған мемлекеттің немесе пайдаланушының мемлекетінің тиіті 

уəкілетті органдарына кез-келген келесі жағдайлар туралы ақпаратты хабарлау: 
жүкте немесе поштада мəлімделмеген немесе дұрыс мəлімделмеген қауіпті жүктердің 

айқындалу жағдайлары туралы
қауіпті жүктермен байланысты оқиғалар мен оқыс оқиғалар туралы.
келесі жағдайларда мемлекеттің тиісті өкілетті органдарына жəне жіберілген мемлекетке 

қауіпті жүктерді тасымалдаудың кез-келген жағдайлары туралы ақпарат беру:
Техникалық нұсқаулықтардың (Doc 9284 ИКАО) 2-тарауының 7-бөлімінің талаптары-

на сəйкес жүк тиелмеген, басқалардан бөлінбеген, бөлінбеген немесе бекітілмеген болса;
қауіпті жүктер туралы ақпарат ƏКК-не ұсынылмаған болса;
COMAT-ты қоса алғанда, қауіпті жүктер ретінде жіктелген қауіпті жүктерді ƏК бортында 

жүк ретінде қабылдау, өңдеу, сақтау, тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстарын жүзеге асыру;
ƏКК-не жүк ретінде тасымалдануы тиіс қауіпті жүктерге қаытсты дəл жəне оқуға ыңғайлы 

ақпаратты жазбаша жəне баспа түрінде ұсыну.
1461. Пайдаланушы үшінші тараптардың қызметкерлерін қоса алғанда, жүкті қабылдау, 

өңдеу, тиеу жəне түсіру процесіне қатысатын барлық қызметкерлерге жүктерді тасымалдауға 
қатысты пайдаланушының шектеулері мен пайдаланушылық бекітулер туралы хабардың 
берілуін қамтамасыз етеді.

1462. Қауіпті жүктерді тасымалдау бойынш жоғарыда аталған талаптар ішкі коммерциялық 
əуе көлігі тасымалдарын орындайтын пайдаланушыларға тарайды.

20-тарау. Шектеулі көрініс жағдайларындағы ұшуларына (LVO) бекітуі
1-параграф. Жалпы ережелер 

1463. Пайдаланушы мұндай ұшулар уəкілетті органмен бекітілген болса LVO ұшуларын 
орындайды.

LVO ұшуларына мыналар атады:
1) шектеулі көрініс жағдайларындағы ұшулар (LVTO);
2) САТ I (LTS CAT I) –тан төмен ұшулар ;
3) CAT II бойынша ұшулар;
4) стандартты САТ II (OTS CAT II)-тан басқа ұшулар;
5) CAT III стандарты;
6) олар үшін эксплуатиялық кредит жарияланған RVR үштен бірінен көп емес минимум 

бойынша RVR-ды азайту үшін қолданылатын EVS пайдаланатын қонуға кірулер.
1464. LVO ұшуларына уəкілетті органнан рұқсат алу үшін, пайдаланушы төмендегі 

көрсетілген талаптарды көрсетеді.
1465. Пайдаланушы LTS CAT I ұшуларын орындайды, егер:
1) əрбір ƏК-сі CAT II бойынша ұшулар үшін сертификатталған болса; 
2) автоматты қонумен үйлестірілген қонуға автоматты кіру CAT IIIA бойынша ұшулар үшін 

мақұлданған болса; 
3) ҰҚЖ шегінен кем дегенде 45 м (150 фут) биік HUDLS пайдаланумен бекітілген қону 

жүйесін қолдану.
1466. Пайдаланушы CAT II, OTS CAT II немесе CAT III бойынша ұшуларды орындайды, егер:
1) мұндай кірулер орындалады деп күтілетін əрбір ƏК, DH 60 м (200 фут) кем емес, не-

месе DH-сыз қонуға кіру үшін сертификатталған жəне қолданыстағы ұшу жарамдылық талап-
тарына сəйкес жабдықталған;

2) автоматты кірулер жəне/немесе қонуларды тіркеу (жазу) жүйесі орнатылған, мұндай 
ұшулардың орындалу қауіпсіздігін бақылау мақсатында оларды талдамалау жəне талдау 
жүргізіледі;

3) пайдаланушының мұндай ұшуларды орындауға уəкілетті органнан алған рұқсаты бар 
(қонуға кіру);

4) DH радиобиіктік өлшегіш көмегімен айқындалады;
5) экипаж кем дегенде екі ұшқыштан тұрады;
6) хабарландыру биіктігі 60 м (200 фут) төмен əуеайлақтың биіктігінің шекті мəнінен жоғары 

барлық биіктіктер радиобиіктік өлшегіш көмегімен айқындалады.
1467. Пайдаланушы EVS пайдаланумен қонуға кіруді орындайды, егер:
1) EVS қонуға кіру үшін сертификатталған жəне өзінде кескіннің инфрақызыл құрылғысы 

жəне HUD ұшу ақпаратын қамтитын болса ;
2) RVR-мен 550 м төмен ұшулар үшін, экипаж кем дегенде екі ұшқыштан тұрады;
3) CAT I бойынша қонуға кірулер үшін, ҰҚЖ-на бағдарланған табиғи визуалды байланыс 

кем дегенде ҰҚЖ шегінен 30 м (100 фут) жоғарыға жетеді.
1468. CDFA техникасын орындауда APV жəне NPA мен қонуға кіру схемасы үшін, ҰҚЖ-на 

бағдарланған табиғи визуалды байланыс кем дегенде əуеайлақтың арттыру шегінен 60 м (200 
фут) жоғарыға жетеді жəне келесі талаптардан тұрады:

1) ұшудың тік траекториясын жүргізудің мақұлданған режимін пайдалагумен қонуға кіру;
2) FAF-таң ҰҚЖ шегіне дейінгі қонуға кіру жері тік болып табылады, ал қонуға кірудің 

соңғы бағытымен ҰҚЖ-ның ортаңғы сызығы арасындағы айырмашылық 2 градустан аспайды;
3) жарияланған қонуға кірудің соңғы бағыты 3,7 градустан көп емес;
4) EVS-ты сертификаттау барысында бекітілген бүйірден соғатын желдің ең өп құрамдас 

бөліктері асып кетпеген.

2-параграф. Əуеайлақтарға (тіқұшақ айлақтарға) қойылатын талаптар
1469. LVO үшін көріну 800 м-ден төмен болса пайдаланушы əуеайлақты (тіқұшақ айлақты) 

пайдаланбайды төмендегі жағдайларды қоспағанда:
1) əуеайлақтың мемлекеті тарапынан мұндай ұшулар үшін əуеайлақ мақұлданған болса; 
2) LVP кезінде ұшу рəсімдері бекітілген болса.
1470. Егер əуеайлақ (тіқұшақ айлақ) мұндай ұшуларға өзі тіркелген мемлекеттің авиациялық 

əкімшілігімен жіберілмеген (сертификатталмаған) болса, пайдаланушы САТ II/III бойынша 
қонуға кіру орындамайды.

1471. Пайдаланушы əуеайлақта (тіқұшақ айлақта) LVP ұшу рəсімдері орнатылған жəне 
қолданысқа енгізілгендігіне көз жеткізеді.

1472. Егер пайдаланушы LVP термині қолданылмайтын əуеайлақты таңдайтын болса, онда 
пайдаланушы LVP талаптарына сəйкес келетін баламалы рəсімдердің жұмыс істейтіндігіне 
көз жеткізеді. Мұндай талап пайдаланушының ҰЖН-да немесе LVP баламалығын қалай 
айқындауға болатындығы туралы, ұшу экипажы үшін басшылыққа алатын нұсқауларды қоса 
алғанда, ресімдер бойынша нұсқаулықта көрсетіледі.

3-параграф. Көру шектеулі жағдайларда ұшу барысында ƏК-нің жабдықтарына 
қойылатын талаптар 

1473. Пайдаланушы ҰПН-ге немесе басқа мақұлданған құжатқа сəйкес, пайдаланушының 
бойынша қону немесе қонуға кіруді, LVTO барысында ұшып шығуды орындау барысында 
пайдалануға жарамды ҰЖН-да MEL қосады.

1474. ƏКК ƏК мəртебесі, жабдықтары мен жүйелері алда тұрған шектелген көру барысын-
да ұшу түрлеріне сəйкес келетіндігін тексереді, бұл ретте тиісті нұсқаулықтар болатын ƏК-нің 
ҰПН жəне пайдаланушының ҰЖН қолданылады.

4-параграф. Пайдаланушының көру шектеулі жағдайларда ұшу барысында борт 
жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін көрсетуі 

1475. Пайдаланушылық көрсетудің мақсаты болып, ƏК-нің ұшуын басқару жүйелерін, 
оның ішінде HUDLS-тың тиімділігін жəне пайдаланылуын айқындау жəне растау табылады. 

1476. Пайдаланушының CAT II, OTS CAT II немесе CAT III бойынша ұшуларға рұқсат алу 
үшін пайдаланушы уəкілетті органға ƏК-нің борт жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін көрсетеді 
(растайтын құжаттарды ұсынумен бірге).

1477. Егер сұратылып отырған DH – 15 м (50 фут) немесе одан жоғары болса ƏК-нің 
əрбір түрі үшін CAT II, OTS CAT II немесе CAT III бойынша кем дегенде 30 қону жəне қонуға 
автоматты кіру орындалған болуы тиіс, немесе сұратылып отырған DH – 15 м (50 фут) кем 
болса ƏК-нің əрбір түрі үшін CAT III бойынша кем дегенде 100 қону жəне қонуға автоматты 
кіру орындалған болуы тиіс.

1478. Егер пайдаланушы ұшуды басқарудың тура сол секілді негізгі жүйелерін жəне ин-
дикация жүйесін пайдаланатын ƏК-нің бір ғана түрінің бірнеше нұсқаларына (модификация-
лары) ие болса немесе ƏК-нің біржəне сол түрінің түрлі негізгі жүйелерін жəне индикация 
жүйесін пайдаланатын болса, ол олардың барлығының борт жүйесінің негізігі көрсеткіштеріне 
сай екендігін көрсетеді.

1479. Егер сəтсіз қонудың жəне қонуға автоматты кірулерлердің (қанағаттанарлықсыз 
қонулар, жүйенің өшіп қалуы) саны жалпы соманың 5% асатын болса, бағалау бағдарламасы, 
қашан бас тартулардың жалпы пайызы 5% аз болғанға 10-ға дейін қонуға автоматты кірулерге 
жəне қонуға ұлғаяды.

1480. CAT II, OTS CAT II немесе CAT III бойынша ұшулардың талап етілетін сəттілік дəрежесі 
уəкілетті орган бекітілген талаптарға сəйкес келеді.

Қонуға кіру сəтті өтті деп есептеледі, егер:
1) Ұшуға жарамдылық бойынша нұсқаулығымен (Дос ИКАО 9760, АN/967) бекітілген 

талаптарға сəйкес көрудің шектеулі жағдайларында қонуға кірудің сəтті болу көрсеткіштері 
қолданылады;

2) қонуға кіруді қамтамасыз ететін борт жүйелерінің бас тартуы болмаса.

5-параграф. Пайдаланушы үшін жаңа ƏК-нің түрлерін пайдаланушылық бағалау
1481. Пайдаланушы ƏК-інің жаңа түрлерін пайдалануға енгізу барысында келесі 

талаптардың талабының орындалуын қамтамасыз етеді:
1) автоматты қону жүйесі жарияланған сипаттамаларға сəйкес келеді жəне пайдалану 

жағдайларында жұмыстың сенімділігін қамтамасыз етеді;
2) ƏК-нің əр түрінде уəкілетті органның талаптарына сəйкес пайдаланудың қалыпты 

жағдайларында жəне/немесе жүрудің жəне қонудың автоматты жүйелерін пайдаланумен 
қонудың нақты бір саны орындалады.

1482. Ұшулар CAT II, OTS CAT II немесе CAT III бойынша ILS-ты пайдаланумен жүргізіледі 
немесе автоматты қону жүйелерінің (бұдан əрі -АҚЖ) қанағаттанарлықсыз жұмыс істеу 
себептерін айқындау үшін деректердің жеткілікті санын жинау талаптары барысында басқа 
қондыру жүйелерін пайдаланумен жүргізіледі.

1483. Пайдаланушы САТ II жəне/ немесе САТ III бойынша ұшуларға жіберіліп қойған 
ƏК-нің жаңа түрлерінің кемелерін сатып алған жағдайда, уəкілетті орган аталған ƏК-не 
пайдаланушылық бағалау бағдарламаларын қысқартуға жол береді.

6-параграф. Үздіксіз бақылау. Борт жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігі туралы 
деректерді жинау

1484. Көру шектеулі жағдайларда ұшулардың басталуына рұқсат алғаннан кейін, бұл 
ұшулар олар қашан қауіпті болғанға дейін ұшуды басқару жүйелерінің жұмысында қандай да 
бір ауытқушылықтарды айқындау үшін тұрақты түрде пайдаланушымен бақыланылады, ол 
үшін ұшу экипаждарының баяндамалары қолданылады. 

1485. 12 айдың ішінде мынадай ақпараттар жиналады жəне өңделеді:
1) рейстік жағдайындағы жəне дайындық кезіндегі сияқты САТ II жəне САТ III бойынша 

қонуға кіру кезінде пайдаланылатын борттық жабдықтарды қоса отырып, қонуға кірулар мен 
қонулардың (ƏК-рінің үлгілері бойынша, метеожағдайға байланысты) жалпы саны.

2) мынадай себептер бойынша сəтсіз қонуға кірулар жəне/немесе автоматты қонулар ту-
ралы ұшу экипажы мүшелерінің баяндамалары:

борттық жүйенің істен шығуы;
жердегі құралдардың тұрақсыз жұмысы;
диспетчерді көрсету бойынша екінші шеңберіне кету;
басқа да себептер.
1486. Пайдаланушы əрбір ƏК-де автоматты қону жүйесінің жұмыс өлшемдерін бақылау 

тəртібін белгілейді.

7-параграф. САТ II немесе САТ III бойынша ұшуларға пайдаланушымен 
рұқсат алу шарты

1487. Пайдаланушыда САТ II, OTS САТ ІІ немесе САТ III бойынша ұшулардың тəжірибесі 
болмаса, осы ƏК-де САТ I бойынша ұшулардың алты ай тəжірибесі бар болса САТ II, OTS 
САТ ІІ немесе САТ IIIА бойынша ұшуларға рұқсат алады.

Осы ƏК-нің үлігісінде САТ II немесе САТ IIIА бойынша алты ай кезеңіндегі ұшулардың 
аяқталуы бойынша пайдаланушы САТ IIIВ бойынша ұшуларға рұқсат алады. Уəкілетті органнан 
рұқсат алу кезінде ауыспалы кезеңде қандай да бір уақыт кезеңінде жоғары минимумды 
белгілейді.

1488. Жоғары минимум, əдетте, ҰҚЖ көрінуін арттыру жəне/немесе «ШҚБ-сыз» минимумды 
қолдану бойынша шектеулерді білдіреді жəне кейіннен ұшу рəсімдеріне қандайда болмасын 
өзгерістерді енгізуды талап етпейтін сияқты таңдалады.

1489. САТ II немесе САТ III бойынша ұшу тəжірибесі бар пайдаланушы уəкілетті органынан 
ауысу кезеңін қысқартуға рұқсат алады.

1490. Пайдаланушы дайындаушы зауытпен келісім бойынша ұшуларды автоматты 
басқарудың борттық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқаулық əзірлейді 
жəне оларды уəкілетті органнан бұған алдын-ала рұқсат алып, ƏК-нің техникалық қызмет 
көрсету бағдарламасына қосады.

8-параграф. Ұшу экипажы мүшелерін даярлау жəне олардың біліктілігі
1491. Пайдаланушы шектеулі көріну жағдайында (LVO) ұшуға дейін келесілерді қамтамасыз 

етеді:
Ұшу экипажының əрбір мүшесі:
пайдаланушының ҰЖН талаптарына сəйкес дайындық пен тексеруден өту, оның ішінде, ƏК 

типі мен пайдаланылу ерекшеліктеріна арналған RVR/VIS шектеу мəндерінде жəне шешімді 
қабылдау биіктігінде (DH) ұшуды орындау үшін тренажерде дайындықтан өтуін (FSTD);

ҰЖН-та белгіленген стандарттарға сəйкес мамандануын орындалған. 
1492. Ұшу экипажы мүшелерінің дайындығы мен тексерілуі толық оқу жоспарына сəйкес 

жүргізіледі.
1493. Пайдаланушы ҰҚЖ-да көріну қашықтығы 150 м-ден кем емес (А, В жəне С ұшақтың 

санаты) немесе 200 м-ден кем емес (D ұшақ санаты) кезінде уəкілетті органның арнайы 
рұқсатынсыз ұшып көтерілуді орындамайды. 

9-параграф. Тренажерлық жəне/немесе ұшу дайындығы
1494. Шектеулі көру жағдайында ұшуға тренажерлық жəне/немесе ұшуға дайындалуда 

пайдаланушы мыналарды қамтиды:
1) жердегі жəне ұшудағы жабдықтардың жұмыс істеу қабілетін тексеру;
2) белгіленген жердегі жабдықтардың мəртебесіне байланысты минимумды пайдаланудың 

дұрыстығы;
3) қонуға кірудың автоматты жүйесінің жəне осы жүйенің жұмысындағы істен шығу жəне 

ауытқу жағдайлары бойынша автоматты қону жүйесінің жұмысын талдау;
4) қозғалтқыштардың, электр жүйелері, гидравлика немесе автоматты басқару жүйелерінің 

істен шығуы жəне түрлі ақаулар кезіндегі іс-əрекет;
5) жабдықтардың ықтимал ақауларымен жəне жабдықтардың (MEL) ең аз тізбесін пай-

далана отырып, ұшулар;
6) ƏК сертификатында (ұшуларға дайындығы туралы Куəлікте) көрсетілген пайдалануға 

беру шектеулерін қолдану;
7) ШҚБ-те (DH) ҰҚЖ-на қатысты визуалды жəне аспаптар бойынша ƏК-нің ауытқуларын 

айқындау жəне қонуға кіру жəне қонуды жалғастыру туралы шешім қабылдау;
8) радио биік өлшегішті бағалаушының қоятын қол жеткізу бойынша жəне ескерту биіктігінен 

(Alert Heigt) төмен қандай да бір ақаулы жағдайдағы іс-қимыл тəртібі.
1495. Пайдаланушы ұшу экипажының əрбір мүшесі жұмыс технологиясын зерделеуіне 

жəне экипаж құрамында жаттырғудан өтуіне көз жеткізеді. Жаттығудың осы түрі үшін барын-
ша тренажер пайдаланылады.

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 

(Жалғасы бар) 
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