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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 16 мамыр             №188             Астана қаласы

Ашық деректердің интернет-порталында 
орналастырылатын Қазақстан Республикасы 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
ашық деректер тізбесін бекіту туралы

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабының 15) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған ашық деректердің интернет-порталында орналастырыла-
тын Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 
ашық деректер тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 
Техникалық қамсыздандыру жəне ақпараттық қауіпсіздік департаменті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесінің баспа жəне электрондық түрде 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін; 

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде көшірмесінің 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялау үшін жіберілуін; 

4) осы бұйрықтың ресми жарияланғанынан кейін Қазақстан Республикасы Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыры-
луын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек жəне 
халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі С.Қ. Жақыповаға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрі М.ƏБІЛҚАСЫМОВА 

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
________________ Д. Абаев
2018 жылғы 29 мамыр

Қазақстан Республикасы  Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 16 мамырдағы №188 бұйрығымен бекітілген

Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің ашық деректер тізбесі

Р/с 
№ Ашық деректер жиынтығының атауы Өзектендіру 

кезеңі Ұсыну мерзімі

Дереккөз (ашық деректер 
интернет-порталының 
АЖО арқылы немесе 

мемлекеттік органдардың 
AP1 жүйелері арқылы)

Жауапты тұлға

1 Ұйымдық құрылым Жарты 
жылда 1 рет

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

КҚБ

2 ҚР Еңбекминінде бар бос лауазымдар туралы 
мəліметтер

Қажеттілікке 
қарай

Бос лауазымдардың пайда болуына 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

КҚБ

3 ҚР Еңбекминінің ведомстволық бағынысты 
ұйымдарының, аумақтық департаменттерінің тізбесі

Жылына 
1 рет

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

КҚБ

4 ҚР Еңбекмині басшыларының азаматтарды қабылдау 
графигі

Тоқсан 
сайын

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏЖД

5 ҚР Еңбекмині басшылығының атына Қазақстан 
Республикасының азаматтарынан келіп түсетін 
өтініштер бойынша статистикалық деректер

Тоқсан 
сайын

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏЖД

6 ҚР Еңбекмині ақпараттық жүйелерінің тізбесі Жылына
1 рет

Жыл аяқталғанда Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ТҚАҚД

7 Еңбек жəне əлеуметтік қамсыздандыру 
салаларындағы ең төменгі əлеуметтік стандарттар

Жылына
1 рет

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

СДД

8 МƏСҚ-дан төленетін еңбек ету қабілетінен айырылу 
бойынша əлеуметтік төлемдердің орташа мөлшері

Жылына
1 рет

Қаңтар Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД

9 МƏСҚ-дан төленетін асыраушысынан айырылу 
бойынша əлеуметтік төлемдердің орташа мөлшері

Жылына
1 рет

Қаңтар Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД

10 Жинақтаушы зейнетақы жүйесімен қамтылған жұмыс 
істейтін халықтың үлесі

Жылына
1 рет

Ақпан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД

11 Міндетті əлеуметтік сақтандыру жүйесімен қамтылған 
жұмыс істейтін халықтың үлесі

Жылына
1 рет

Ақпан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД

12 Мүгедектігі бойынша мемлекеттік əлеуметтік 
жəрдемақының орташа мөлшері

Жылына
1 рет

Қаңтар Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД

13 Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақының орташа 
мөлшері

Жылына
1 рет

Қаңтар Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД

14 Жасына байланысты берілетін зейнетақы төлемдерін 
тағайындау туралы мəліметтер

Тоқсан 
сайын

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏҚКК

15 Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау 
туралы мəліметтер

Тоқсан 
сайын

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏҚКК

16 МƏСҚ-дан төленетін бала бір жасқа толғанға дейін 
оның күтіміне байланысты əлеуметтік төлемдердің 
орташа мөлшері

Жылына
1 рет

Қаңтар Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД

17 Зейнетақы жəне əлеуметтік аударымдардың 
мөлшерлемелері

Қажеттілікке 
қарай

Келесі есептік тоқсаннан айдың 10-күніне 
дейін

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД

18 МƏСҚ-дан əлеуметтік қатерлер болған жағдайда 
тағайындалған əлеуметтік төлемдер туралы 
мəліметтер

Жылына
1 рет

Қантар-ақпан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД

19 Арнаулы мемлекеттік жəрдемақы төлемдерінің саны 
туралы мəліметтер

Тоқсан 
сайын

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏКД

20 Арнаулы мемлекеттік жəрдемақының орташа 
мөлшері

Жылына
1 рет

Қаңтар Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏКД

21 РБ-дан төленетін бала тууға жəне бала күтімі 
бойынша жəрдемақылардың мөлшері

Жылына
1 рет

Қаңтар Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏКД

22 Бір жасқа дейінгі балаларды əлеуметтік қолдау 
жүйесімен қамтылған балалардың үлес салмағы 
(тиісті жылы туған балалар санына қатысты)

Жылына
1 рет

Наурыз Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏКД, ƏҚƏСД

23 Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін бір 
жарым есе мөлшерде тағайындауға еңбек өтілін 
жеңілдікпен есептеу үшін сот-медициналық сарапта-
маны жəне патологиялық-анатомиялық диагностика-
ны жүзеге асыратын ұйымдардағы жұмыстар тізбесі

Жылына
1 рет

Ақпан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД

24 Кедейлік шегінің мөлшерлері Тоқсан 
сайын

Ресми статистикалық деректердің 
ұсынылуына қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏКД

25 Арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетумен 
қамтылған адамдардың үлес салмағы (оларды алуға 
мұқтаж адамдардың жалпы санында)

Жылына
1 рет

Ақпан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏКД

26 Қазақстан Республикасы бойынша мүгедектігі бар 
адамдар саны

Жарты 
жылда 1 рет

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚД

27 Кəсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дəрежесі 
бар адамдар

Жарты 
жылда 1 рет

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚД

28 Атаулы əлеуметтік көмек алушылар саны туралы 
мəліметтер

Тоқсан 
сайын

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 20 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏКД

29 РБ-дан зейнетақы жəне əлеуметтік төлемдер, МƏСҚ-
дан əлеуметтік төлемдер алушылар саны мен сома-
сы туралы деректер

Тоқсан 
сайын

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

РБ-дан қаржыландыру 
– ҚД; МƏСҚ-дан 

қаржыландыру - ƏҚƏСД
30 Жұмыссыздық деңгейі Тоқсан 

сайын
Ресми статистикалық деректердің 

ұсынылуына қарай
Ашық деректер интернет-

порталының АЖО
ХЖЕНДД

31 Əйелдер арасындағы жұмыссыздық деңгейі Тоқсан 
сайын

Ресми статистикалық деректердің 
ұсынылуына қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ХЖЕНДД

32 Жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі (15-28 
жас)

Тоқсан 
сайын

Ресми статистикалық деректердің 
ұсынылуына қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ХЖЕНДД

33 Кəсіптік даярлауға, қайта даярлауға, біліктілікті 
арттыруға жіберілген жұмыссыздардың саны

Тоқсан 
сайын

Ресми есептік деректердің ұсынылуына 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ХЖЕНДД

34 Əлеуметтік жұмыс орындарына жіберілген 
жұмыссыздардың саны

Тоқсан 
сайын

Ресми есептік деректердің ұсынылуына 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ХЖЕНДД

35 Жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар саны Тоқсан 
сайын

Ресми есептік деректердің ұсынылуына 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ХЖЕНДД

36 Жұмыс берушілерге жергілікті атқарушы органдардың 
əкімшілік-аумақтық бірліктің аумағына шетелдік 
жұмыс күшін тартуға берген қолданыстағы 
рұқсаттарының есепті кезеңнің соңындағы саны

Тоқсан 
сайын

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏҚКК

37 Оларда жұмыс істеу жұмыс уақытының қысқартылған 
ұзақтығына, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша 
еңбек демалысына жəне еңбекке ақы төлеу-
дің жоғарылатылған мөлшеріне құқық беретін 
өндірістердің, цехтардың, кəсіптер мен лауазым-
дардың тізімі, ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары 
зиянды (ерекше зиянды) жəне (немесе) қауіпті 
жұмыстардың тізбесі, сондай-ақ оларды беру тəртібі

Жылына
1 рет

Желтоқсан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД

38 Жұмыстар мен жұмысшы кəсіптерінің бірыңғай 
тарифтік-біліктілік анықтамалығы

Қажеттілікке 
қарай

Жұмыстар мен жұмысшы кəсіптерінің 
бірыңғай тарифтік-біліктілік 

анықтамалығының бекітілуіне қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД

39 Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің еңбегін 
пайдалануға тыйым салынатын жұмыстардың тізімі, 
он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің ауыр зат-
тарды тасуы мен қозғалтуының шекті нормалары 
жəне əйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым са-
лынатын жұмыстардың тізімі, əйелдердің ауыр зат-
тарды қолмен көтеруінің жəне жылжытуының шекті 
нормалары

Қажеттілікке 
қарай

Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің 
еңбегін пайдалануға тыйым салына-
тын жұмыстардың тізімі, он сегіз жасқа 

толмаған жұмыскерлердің ауыр заттарды 
тасуы мен қозғалтуының шекті нормала-
ры жəне əйелдердің еңбегін пайдалануға 
тыйым салынатын жұмыстардың тізімі, 
əйелдердің ауыр заттарды қолмен 
көтеруінің жəне жылжытуының шекті 
нормаларының бекітілуіне қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД, ЕƏҚКК

40 Өндірістердің, жұмыстардың, пайдасына міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агент-
тер меншікті қаражаты есебінен міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналарын жүзеге асыратын, еңбек 
жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын 
жұмыскерлер кəсіптерінің тізбесі

Жылына
1 рет

Желтоқсан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД

41 Толық маусым ішіндегі жұмыс жасына байланы-
сты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін бір 
жылғы жұмыс өтіліне есепке алынатын өнеркəсiптiң 
маусымдық салаларының тiзiмi

Жылына
1 рет

Желтоқсан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ƏҚƏСД 

42 Жұмысшы кəсіптерінің тарифтік-біліктілік сипатта-
малары

Қажеттілікке 
қарай

Жұмысшы кəсіптерінің тарифтік-біліктілік 
сипаттамаларының бекітілуіне қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД

43 Басшылар, мамандар жəне басқа да қызметшілер 
лауазымдарының біліктілік анықтамалығы

Қажеттілікке 
қарай

Басшылар, мамандар жəне басқа да 
қызметшілер лауазымдарының біліктілік 
анықтамалығының бекітілуіне қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД

44 Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кəсіпорындар 
мамандарының барлық қызмет салалары үшін ортақ 
жекелеген лауазымдарының біліктілік сипаттамалары

Қажеттілікке 
қарай

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық 
кəсіпорындар мамандарының барлық 
қызмет салалары үшін ортақ жеке-
леген лауазымдарының біліктілік 

сипаттамаларының бекітілуіне қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД

45 Бюджеттің атқарылуы туралы ақпарат Жылына
1 рет

Ақпан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ҚД

46 Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тізбесі Жылына
1 рет

Желтоқсан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

СДД

47 Қоғамдық кеңеске қатысушылардың тізімі (қызмет 
түрін, байланыс деректерін көрсетіп)

Жылына
1 рет

Жыл сайын, 31 қаңтарға дейін Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

СДД

48 Қоғамдық кеңестін жұмыс жоспары Жылына
1 рет

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 20 күніне 
қарай

Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

СДД

49 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен 
бағдарламалардың тізбесі жəне оларды іске асыру

Жылына
1 рет

Желтоқсан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ҚД

50 Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) 
деңгейінде жасалған тіркелген салалық жəне өңірлік 
келісімдер

Жылына
1 рет

Желтоқсан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД

51 Əкімшілік персоналға жататын қызметкерлер лауа-
зымдары атауларының тізбесі

Жылына
1 рет

Желтоқсан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД

52 Алуан түрлі экономикалық қызмет ұйымдарының 
жұмыскерлеріне арнайы киім жəне басқа да жеке 
қорғаныш құралдарын беру нормалары

Жылына 
1 рет

Желтоқсан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД

53 Жұмыскерлерге сүт немесе оған теңестірілген тамақ 
өнімдерін, емдік-профилактикалық тағам беру нор-
малары

Жылына 
1 рет

Желтоқсан Ашық деректер интернет-
порталының АЖО

ЕƏƏД

Ескертпе: Аббревиатуралардың толық жазылуы:
АЖО – Автоматты жұмыс орны
ƏЖД - Əкімшілік жұмыс департаменті
ƏКД - Əлеуметтік көмек департаменті 
ƏҚƏСД - Əлеуметтік қамсыздандыру жəне əлеуметтік сақтандыру департаменті
ƏҚД - Əлеуметтік қызметтер департаменті
ЕƏƏД - Еңбек жəне əлеуметтік əріптестік департаменті 
ЕƏҚКК - Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитеті
КҚБ - Кадр қызметі басқармасы
ҚД - Қаржы департаменті

ҚР Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігі 

МƏСҚ – Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры   РБ - Республикалық бюджет
СДД - Стратегиялық даму департаменті
ТҚАҚД - Техникалық қамсыздандыру жəне ақпараттық қауіпсіздік департаменті
ХЖЕНДД - Халықты жұмыспен қамту жəне еңбек нарығын дамыту департаменті

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы     
14 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17073 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 18 мамыр            №193            Астана қаласы 

Кадрлардағы жергілікті қамту үлесін есептеу әдістемесін 
бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсан дағы 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 28-бабының 1-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Кадрлардағы жергілікті қамту үлесін есептеу əдістемесі 
бекітілсін.

2. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес кейбір бұйрықтардың күші жойылды деп та-
нылсын.

3. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 
Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитеті заңнамада белгіле нген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде 
Қазақ стан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау 
банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіп-
орнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғанынан кейін Қазақстан Республикасы Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) 
жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтер 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек жəне 
халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі Н.Б. Əлтаевқа жүктелсін.

5. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрі М.ƏБІЛҚАСЫМОВА

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Энергетика министрі 
____________________ Ж. Қасымбек ____________________ Қ. Бозымбаев 
2018 жылғы 22 мамыр  2018 жылғы 25 мамыр 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы ____________________ Н. Айдапкелов
2018 жылғы 23 мамыр 

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 
2018 жылғы 18 мамырдағы №193 бұйрығымен бекітілген

Кадрлардағы жергілікті қамтудың үлесін есептеу əдістемесі

1. Кадрлардағы жергілікті қамтудың үлесін есептеу əдістемесі (бұдан əрi – Əдiстеме) 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан əрі – Кодекс) сəйкес əзiрлендi.

2. Əдiстеме жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiмшарт бойынша мiндетте-
мелерiн орындауына мониторинг жүргізуді жəне бақылауды жүзеге асыру мақсатында 
жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттарда кадрлардағы жергілікті 
қамтудың үлесін есептеуге, сондай-ақ өтiнiм берушiлердiң жер қойнауын пайдалану 
құқығын алуға арналған конкурстық ұсыныстарды даярлауына арналған.

3. Кадрлардағы жергілікті қамту жұмыскерлердің əр санаты бойынша бөле отырып, 
келiсiмшартты орындауға жұмылдырылған персоналдың жалпы санында қазақстандық 
кадрлардың пайыздық қамтуылуың мəнiн айқындау негiзiнде белгiленедi.

4. Қазақстандық кадрлардың пайыздық қамтылуы мынадай санаттар бойынша 
айқындалады:

1) бiрiншi санат – басшылар мен олардың орынбасарлары;
2) екiншi санат – құрылымдық бөлімшелердің басшылары;
3) үшiншi санат – мамандар;
4) төртінші санат – білікті жұмысшылар.
Бiрiншi санатқа басшылар мен олардың орынбасарлары жатады.
Екiншi санатқа 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексінде (бұдан əрі – Еңбек кодексі) белгіленген біліктілік талаптарына сəйкес келетін 
құрылымдық бөлімшелердің басшылары жатады.

Үшінші санатқа Еңбек кодексіне сəйкес белгіленген біліктілік талаптарына сəйкес 
келетін мамандар жатады.

Төртінші санатқа Еңбек кодексінде сəйкес белгіленген біліктілік талаптарына сəйкес 
келетін білікті жұмысшылар жатады.

5. Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшартта үш санат бөлінісінде қазақстандық кадрлардағы жергілікті 
қамту бойынша міндетемелер болған жағдайда, қазақстандық кадрлардың пайыздық 
қамтылуы мынадай санаттар бойынша айқындалады:

1) бiрiншi санат – басқарушы құрам;
2) екiншi санат – жоғары жəне орта кəсiптiк бiлiмi бар мамандар;
3) үшiншi санат – бiлiктi жұмысшылар.
Бiрiншi санатқа жер қойнауын пайдаланушының жəне (немесе) оператордың 

ағымдағы қызметiн басқаруды жүзеге асыратын атқарушы органның құрамына 
кiретiн адамдар, олардың орынбасарлары, филиалдардың басшылары, сондай-ақ 
жер қойнауын пайдаланушының жəне (немесе) оператордың жекелеген бағыттағы 
қызметiн басқаруды, құрылымдық бөлiмшелердiң қызметiн үйлестiру мен бақылауды 
қоса жүзеге асыратын адамдар жатады.

Екiншi санатқа жер қойнауын пайдаланушының жəне (немесе) оператордың 
құрылымдық бөлiмшелерiн басқаратын жəне жер қойнауын пайдаланушының қызмет 
процесiне тiкелей басшылықты жүзеге асыратын қызметкерлер, сондай-ақ жер 
қойнауын пайдаланушының жəне (немесе) оператордың штатында тұратын, арнайы 
бiлiмi жəне жұмыс дағдысы, тəжiрибесi бар қызметкерлер жатады.

Үшінші санатқа 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне 
сəйкес біліктілік талаптарына сай келетін білікті жұмысшылар жатады.

6. Тиiст  i санаттар бойынша қазақстандық кадрлардың пайыздық қамтылуын мына-
дай формула бойынша айқындалады:

            VKC
h = _____ x 100 %, мұндағы:
         Vo
- h – кадрлардағы жергілікті қамтудың үлесі;
- VKC – тиiстi санаттағы қазақстандық кадрлардың саны;
- Vo – келiсiмшартты орындауға жұмылдырылған тиiстi санаттағы персоналдың 

жалпы саны.
Есептеу мысалы:
Екiншi санат бойынша қазақстандық кадрлардың пайыздық қамтылуын есептеу 

үшiн бастапқы деректер:
(Vo) – жер қойнауын пайдаланушының келiсiмшартты орындауға жұмылдырылған 

екiншi санаттағы персоналының жалпы саны 1200 адамды құрайды;
(VKC) – тиiстi санаттағы қазақстандық кадрлардың саны 1000 адамды құрайды.
Осы санаттағы қазақстандық кадрлардың пайыздық қамтуылуы:
               1000
h = _______ x 100  % = 83 % - ды құрайды.
         1200

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 
2018 жылғы 18 мамырдағы №193 бұйрығына қосымша

Күші жойылған кейбір бұйрықтардың тізбесі

1. «Кадрлардағы жергілікті қамтуды есептеу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2010 жылғы 27 
қыркүйектегі № 320-ө бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
т ізілімінде № 6618 болып тіркелген, 2011 жылғы 14 қаңтардағы № 9-10 (26412) «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарияланған);

2. «Кадрлардағы жергілікті қамтудың ең аз с анын есептеу қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау  министрінің 2010 
жылғы 27 қыркүйектегі № 319-ө бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
т іркеу тізілімінде № 6553 болып тіркелген, 2010 жылғы 9 қарашадағы № 461-468 (26311) 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланғ ан);

3. «Кадрдағы қазақстандық үлесті есептеу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халық ты əлеуметтік қорғау министрінің 2010 жылғы 27 
қыркүйектегі № 320-ө бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 23 ақпандағы № 58-ө-
м бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2012 жылғы 
24 сəуірде № 7599 болып тіркелген, 2012 жылғы 12 мамырдағы № 231-235 (27309) 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған);

4. «Кадрлардағы қазақстандық қамтудың ең аз санын есептеу ережесін бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 
2010 жылғы 27 қыркүйектегі № 319-ө бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 7 
наурыздағы № 77-ө-м бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде 2012 жылғы 9 сəуірде № 7531 болып тіркелген, 2012 жылғы 12 мамырдағы 
№ 231- 235 (27309) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған);

5. «Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 
кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 
31 наурыздағы № 249 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде 2016 жылғы 24 мамырда № 13729 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 июня 
№ 143 (28871) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
8 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №17021 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 15 наурыз             №108          Астана қаласы

Бонустардың мөлшерін есептеу әдістемесін
бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №939 қаулы-
сымен бекітілген Пилоттық органдардың мемлекеттік əкімшілік қызметшілеріне бо-
нустар төлеу, материалдық көмек көрсету, сондай-ақ «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің лауазымдық айлықақыларына үстемеақылар белгілеу 
қағидаларының 21-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған Бонустардың мөлшерін есептеу əдістемесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік басқару 

жүйесін дамыту департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап он жұмыс күні ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз 
жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басы-
лымдарына, сондай-ақ ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Астана қаласының əкімі   Қазақстан Республикасының
_______________ Ə.Исекешев Əділет министрі
2018 жылғы 20 наурыз  _______________ М.Бекетаев

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының 
Əділет министрінің   Мемлекеттік қызмет істері жəне
міндетін атқарушы   сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
_______________ Н. Пан  агенттігінің төрағасы
2018 жылғы 18 мамыр  _______________ А.Шпекбаев
   2018 жылғы 5 мамыр
«КЕЛІСІЛДІ»
Маңғыстау облысының əкімі  _______________ Е. Тоғжанов
2018 жылғы 28 наурыз

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 15 наурыздағы №108 бұйрығымен бекітілген

Бонустардың мөлшерін есептеу əдістемесі 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Бонустардың мөлшерін есептеу əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 939 қаулысымен 
бекітілген Пилоттық органдардың мемлекеттік əкімшілік қызметшілеріне бонустар 
төлеу, материалдық көмек көрсету, сондай-ақ «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің лауазымдық айлықақыларына үстемеақылар белгілеу қағидаларының 
(бұдан əрі – Қағидалар) 21-тармағына сəйкес əзірленді. 

2. Осы Əдістеме «Мемлекеттік əкімшілік қызметшілерге пилоттық режимде 
еңбекақы төлеудің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 
жылғы 29 желтоқсандағы №939 қаулысының 1-қосымшасында белгіленген пилоттық 
органдардың мемлекеттік əкімшілік қызметшілері бонустарының мөлшерін айқындау 
үшін қолданылады.

3. Осы Əдістемеде мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
басымдықтар – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 
13 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16299 
болып тіркелген) бекітілген «А» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалау əдістемесіне (бұдан əрі – «А» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалау əдістемесі) сəйкес осы тұлға үшін Қазақстан Республикасы Президенті 
Əкімшілігінің Басшысы белгілейтін орталық атқарушы органның жауапты хатшысының 
басымдықтары;

бонус – мемлекеттік əкімшілік қызметшілерге қызметінің тиімділігін бағалау 
нəтижелері бойынша белгіленетін ақшалай төлем;

есепті кезең – бағалау жылының бірінші қаңтарынан бастап отыз бірінші 
желтоқсанын қоса алғанда, он екі айды құрайтын күнтізбелік жылға тең мемлекеттік 
қызметші жұмысының нəтижелерін бағалау кезеңі;

мемлекеттік органның нысаналы индикаторлары – Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі мен Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі, Астана 
қаласының əкімі, Маңғыстау облысының əкімі, Қазақстан Республикасының Президенті 
Əкімшілігінің Басшысы мен Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы арасында жасалған меморандумда белгіленген 
пилоттық органның нысаналы индикаторлары; 

нысаналы бонус – «Мемлекеттік əкімшілік қызметшілерге пилоттық режимде 
еңбекақы төлеудің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 
жылғы 29 желтоқсандағы №939 қаулысының 1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес 
мөлшерде көзделген мемлекеттік əкімшілік қызметшінің бонусы; 

нысаналы бонус қоры – бекітілген штат саны лимиттеріне сəйкес осы пилоттық 
органның əрбір мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің нысаналы бонустарынан қалып-
тастырылған пилоттық органның бонус қоры; 

түзетілген бонус – тиісті мемлекеттік əкімшілік қызметшінің нысаналы индикатор-
ларға қол жеткізу нəтижелері бойынша нысаналы бонусты түзетуден кейінгі мемлекеттік 
əкімшілік қызметшінің бонусы; 

түзетілген бонус қоры – пилоттық органның нысаналы индикаторларына қол жеткізу 
нəтижелері бойынша пилоттық органның нысаналы бонус қорын түзетуден кейінгі 
пилоттық органның бонус қоры; 

түйінді нысаналы индикаторлар (бұдан əрі – ТНИ) – қол жеткізу олардың қызметінің 
тиімділігін көрсететін, саяси қызметшінің меморандумына/«А» корпусы қызметшісінің 
келісіміне сəйкес не «Б» корпусы қызметшісі қызметінің ерекшелігін негізге ала оты-
рып белгіленетін көрсеткіштер.

2-тарау. Бонустардың мөлшерін есептеу
4. Пилоттық органның «А» жəне «Б» корпустарының мемлекеттік əкімшілік 

қызметшілерінің түзетілген бонус қоры пилоттық органның «А» жəне «Б» корпустарының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің нысаналы бонус қорын түзету нəтижесінде 
айқындалады. Есепті кезеңдегі мемлекеттік органның нысаналы индикаторларына 

қол жеткізуді ескере отырып, пилоттық органның «А» жəне «Б» корпустарының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің бонустар мөлшерін есептеу үшін мына фор-
мула пайдаланылады:

мұнда:
Cfa– пилоттық органның «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері үшін 

көзделген пилоттық органның түзетілген бонус қоры;
Cfb – пилоттық органның «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері үшін 

көзделген пилоттық органның түзетілген бонус қоры;
Ofa – пилоттық органның «А» корпусының əрбір мемлекеттік əкімшілік қызметшісіне 

көзделген пилоттық органның нысаналы бонус қоры;
Ofb – пилоттық органның «Б» корпусының əрбір мемлекеттік əкімшілік қызметшісіне 

көзделген пилоттық органның нысаналы бонус қоры;
D – пилоттық орган меморандумдарының есепті кезең үшін қойылған нысаналы 

индикаторларына орташа арифметикалық қол жеткізу.
Пилоттық органның есепті кезең үшін қойылған нысаналы индикаторларына орташа 

арифметикалық қол жеткізу мына формула бойынша айқындалады:

мұнда: 
Pvp – пилоттық органның əрбір нысаналы индикаторын орындау пайызы; 
n – пилоттық органның нысаналы индикаторларының саны.
5. Бағалау жүргізу кезінде ресми деректер болмаған жағдайда пилоттық 

органдардың алдын ала деректері есепке алынады.
6. «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің түзетілген бонусы пилоттық 

органның нысаналы индикаторларға жəне есепті кезеңдегі ТНИ-ге/басымдықтарға қол 
жеткізуіне байланысты болады.

Пилоттық органның «А» корпусының тиісті мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің 
түзетілген бонусы мына формула бойынша айқындалады:

мұнда: 
Cba f – пилоттық органның «А» корпусының тиісті мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің 

түзетілген бонусы;
Cfa – пилоттық органның «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері үшін 

көзделген пилоттық органның түзетілген бонус қоры;
bp – ТНИ/басымдықтарға қол жеткізудің пайызбен есептегендегі орташа қорытынды 

бағасы;
ORba f – пилоттық органның «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің 

есепті кезеңдегі нысаналы бонусы;
n – «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің саны;
Tf – «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің пайызбен есептегендегі 

нақты еңбегі сіңген уақыты.
ТНИ/басымдықтарға қол жеткізудің пайызбен есептегендегі орташа қорытынды 

бағасы () мына формула бойынша айқындалады:

мұнда:
b – «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау 

əдістемесіне сəйкес айқындалатын, ТНИ/басымдықтарға қол жеткізудің қорытынды 
бағаларының орташа арифметикалық мəні (индикаторлар санына бөлінген барлық 
қорытынды бағалар сомасы). 

Егер ТНИ/басымдықтарға қол жеткізудің пайызбен есептегендегі орташа қорытынды 
бағасының ең көбі 60%-ды құраса, бонустар төлеу жүргізілмейді.

7. «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің түзетілген бонустарының 
мөлшері пилоттық органның персоналды басқару қызметімен бірлесіп қаржы-
экономикалық қызметi толтыратын «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері 
бонустарының мөлшерін есептеу кестесі бойынша осы Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша есептеледі. 

8. Пилоттық органның тиісті құрылымдық бөлімшесінің түзетілген бонус қоры мына 
формула бойынша айқындалады:

мұнда: 
Cspf – пилоттық органның тиісті құрылымдық бөлімшесінің түзетілген бонус қоры;
Cfb – пилоттық органның «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері үшін 

көзделген пилоттық органның түзетілген бонус қоры; 
Ospf – пилоттық органның тиісті құрылымдық бөлімшесінің нысаналы бонус қоры;
Drspf – пилоттық органның тиісті құрылымдық бөлімшесінің (стратегиялық 

жоспардың көрсеткіштері не пилоттық органның құрылымдық бөлімшесі басшысының 
ТНИ-і) есепті кезеңде қойылған ТНИ-ді орындау пайызы;

n – пилоттық органның құрылымдық бөлімшелерінің саны. 
Пилоттық органның құрылымдық бөлімшесінің есепті кезеңде қойылған ТНИ-ді 

орындау пайызы мына қағидат бойынша айқындалады:
құрылымдық бөлімшенің бес ТНИ-іне () қол жеткізген кезде, құрылымдық бөлімше 

ТНИ-інің 100% деңгейінде орындалуы белгіленеді;
құрылымдық бөлімшенің бес ТНИ-інің () төртеуіне қол жеткізген кезде, құрылымдық 

бөлімше ТНИ-інің 80% деңгейінде орындалуы белгіленеді;
құрылымдық бөлімшенің бес ТНИ-інің () үшеуіне қол жеткізген кезде, құрылымдық 

бөлімше ТНИ-інің 60% деңгейінде орындалуы белгіленеді.
9. Пилоттық органның құрылымдық бөлімшесінің түзетілген бонус қорының мөлшері 

пилоттық органның персоналды басқару қызметімен бірлесіп қаржы-экономикалық 
қызметi толтыратын Пилоттық органның құрылымдық бөлімшесі бонус қорының 
мөлшерін есептеу кестесі бойынша осы Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша есептеледі.

10. «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің түзетілген бонусы 
пилоттық органның нысаналы индикаторларға, құрылымдық бөлімшенің ТНИ-ге жəне 
«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің есепті кезеңдегі өз ТНИ-іне қол 
жеткізуіне байланысты болады жəне мына формула бойынша айқындалады:

мұнда:
Cgsf – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің түзетілген бонусы; 
Cspf – тиісті құрылымдық бөлімшенің түзетілген бонус қоры;
Ogsf – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің нысаналы бонусы; 
Dgsf – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің есепті кезеңде 

қойылған ТНИ-ді орындау пайызы; 
n – тиісті құрылымдық бөлімшенің «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 

қызметшілерінің саны; 
Tf – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің пайызбен есептегендегі 

нақты еңбегі сіңген уақыты.
Есепті кезеңде () қойылған ТНИ-ді орындау пайызы мына қағидат бойынша 

айқындалады:
Барлық ТНИ-ге қол жеткізу кезінде ТНИ-ді 100% деңгейінде орындау белгіленеді;
Бес ТНИ-дің төртеуіне қол жеткізу кезінде ТНИ-ді 80% деңгейінде орындау 

белгіленеді;
Бес ТНИ-дің үшеуіне қол жеткізу кезінде ТНИ-ді/ 60% деңгейінде орындау 

белгіленеді.
11. «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің қойылған ТНИ-нің орын-

далуына бағалау жүргізу үшін «Б» корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға 
тағайындауға жəне мемлекеттік лауазымнан босатуға құқығы бар лауазымды тұлға 
(бұдан əрі – уəкілетті тұлға) персоналды басқару қызметі жұмыс органы болып табы-
латын Бағалау жөніндегі комиссияны (бұдан əрі – Комиссия) құрады. 

Комиссияның құрамын уəкілетті тұлға айқындайды. Комиссия мүшелерінің саны 
кемінде 5 адамды құрайды.

12. «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің түзетілген бонус мөлшері 
пилоттық органның персоналды басқару қызметімен бірлесіп қаржы-экономикалық 
қызметi толтыратын «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері бонустарының 
мөлшерін есептеу кестесі бойынша осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша есептеледі.

13. Егер «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісі есепті кезеңнің бір 
бөлігінде пилоттық органның бір лауазымында, ал осы есепті кезеңнің басқа бөлігінде 
осы немесе басқа пилоттық органның не өзге мемлекеттік органның басқа лауазы-
мында жұмыс істесе, онда бонус мөлшері осы лауазымда нақты еңбегі сіңген уақыты 
ескеріле отырып, пилоттық органның əрбір лауазымында есептелген бонустарының 
сомасы ретінде мына формула бойынша есептеледі:

мұнда: 
Cba f – пилоттық органның «А» корпусының тиісті мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің 

түзетілген бонусы;
Cfa1 – пилоттық органның «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері үшін 

бұрын атқарған лауазымында көзделген пилоттық органның түзетілген бонус қоры;
bp1 – бұрын атқарған лауазымдағы ТНИ/басымдықтарға қол жеткізудің орташа 

қорытынды бағасы;
ORbaf1 – пилоттық органның «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің 

бұрын атқарған лауазымындағы есепті кезеңдегі нысаналы бонусы; 
n – «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің бұрын атқарған 

лауазымындағы саны;
Tf1 – «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің бұрын атқарған 

лауазымындағы пайызбен есептегендегі нақты еңбегі сіңген уақыты;
Cfa2 – пилоттық органның «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері 

үшін жаңадан орналасатын лауазымында көзделген пилоттық органның түзетілген 
бонус қоры;

bp2 – жаңадан орналасатын лауазымдағы ТНИ/басымдықтарға қол жеткізудің ор-
таша қорытынды бағасы;

ORbaf2 – пилоттық органның «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің 
жаңадан орналасатын лауазымындағы есепті кезеңдегі нысаналы бонусы;

n – «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің жаңадан орналасатын 
лауазымындағы саны;

Tf2 – «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жаңадан орналасатын 
лауазымындағы пайызбен есептегендегі нақты еңбегі сіңген уақыты.

Аталған тұлғаларға бонустар төлеуді ол жұмыс істеген пилоттық орган, пилоттық 
орган қызметін бағалау нəтижелері бекітілгеннен кейін бір ай ішінде жүргізеді.

14. Егер «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісі есепті кезеңнің бір 
бөлігінде пилоттық органның бір лауазымында, ал осы есепті кезеңнің басқа бөлігінде 
осы немесе басқа пилоттық органның не өзге мемлекеттік органның басқа лауазы-
мында жұмыс істесе, онда бонус мөлшері осы лауазымда нақты еңбегі сіңген уақыты 
ескеріле отырып, пилоттық органның əрбір лауазымында есептелген бонустарының 
сомасы ретінде мына формула бойынша есептеледі:

мұнда:
Cgsf – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің түзетілген бонусы;
Cspf1 – бұрын атқарған лауазымындағы тиісті құрылымдық бөлімшенің түзетілген 

бонус қоры;
Ogsf1 – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің бұрын атқарған 

лауазымындағы нысаналы бонусы;
Dgsf1 – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің бұрын атқарған лауа-

зымында есепті кезеңде қойылған ТНИ-ді орындау пайызы (нақты пайызы);
n – бұрын атқарған лауазымындағы тиісті құрылымдық бөлімшенің «Б» корпусының 

мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің саны; 
Tf1 – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің бұрын атқарған 

лауазымындағы пайызбен есептегендегі нақты еңбегі сіңген уақыты;
Cspf2 – жаңадан орналасатын лауазымындағы тиісті құрылымдық бөлімшенің 

түзетілген бонус қоры;
Ogsf2 – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жаңадан орналасатын 

лауазымындағы нысаналы бонусы; 
Dgsf2 – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жаңадан орналаса-

тын лауазымында есепті кезеңде қойылған ТНИ-ді орындау пайызы (нақты пайызы);
n – жаңадан орналасатын лауазымындағы тиісті құрылымдық бөлімшенің «Б» 

корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің саны;
Tf2 – «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жаңадан орналасатын 

лауазымындағы пайызбен есептегендегі нақты еңбегі сіңген уақыты.
Аталған тұлғаларға бонустар төлеуді ол жұмыс істеген пилоттық орган, пилоттық 

орган қызметін бағалау нəтижелері бекітілгеннен кейін бір ай ішінде жүргізеді.
15. Мемлекеттік əкімшілік қызметшінің нақты еңбегі сіңген уақыты (Tf) мына фор-

мула бойынша айқындалады:

мұнда: 
Ai – есепті кезеңде еңбек сіңген нақты жұмыс күндерінің саны;
W– өндірістік күнтізбеге сəйкес бір жылдағы жұмыс күндерінің саны.
Есепті кезеңде еңбек сіңген нақты жұмыс күндерінің санына: 
1) жыл сайынғы кезекті ақы төленетін демалыста болу уақыты; 
2) қайта даярлау жəне біліктілігін арттыру курстарында болған кезеңі;
3) іссапарда болған кезеңі;
4) мемлекеттік əкімшілік қызметші еңбекке уақытша жарамсыздығына байланысты, 

бірақ есепті кезеңдегі күнтізбелік 20 күннен аспайтын нақты жұмыс істемеген уақыт; 
5) жалақысы сақталмайтын демалыста болу, бірақ есепті кезеңдегі күнтізбелік 5 

күннен аспайтын уақыт кіреді.
Мемлекеттік əкімшілік қызметшінің нақты еңбегі сіңген уақытын есептеуді пилоттық 

органның персоналды басқару қызметі жүзеге асырады.
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Бонустар мөлшерін есептеу əдістемесіне 1-қосымша 

нысан
«А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері

бонустарының мөлшерін есептеу кестесі 
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*Ескертпе: «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінде тəртіптік жаза 
болған жағдайда пилоттық органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы оған «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің түзетілген бонусының 50% мөлшерінде 
бонус белгілейді. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
5 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №16998 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 11 сәуір           №147             Астана қаласы 

«Қалаларда кредит беру/микрокредит беру қағидаларын 
және Қалаларда микроқаржы ұйымдары/екінші 

деңгейдегі банктер беретін кредиттер/микрокредиттер 
бойынша кепілдік беру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 31 қаңтардағы № 33 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қалаларда кредит беру/микрокредит беру қағидаларын жəне Қалаларда 

микроқаржы ұйымдары/екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер/микрокредиттер 
бойынша кепілдік беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2017 жылғы 31 қаңтардағы № 33 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14856 болып тіркелген, 2017 жылғы 
9 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қалаларда кредит беру/микрокредит беру 
қағидаларында:

2-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Бағдарламаға қатысушылар – кредит/микрокредит беру туралы шарт бой-

ынша кредит/микрокредит алушылар болып табылатын халықты жұмыспен қамту 
орталықтарында тіркелуіне қарамастан жұмыссыздар жəне кəсіпкерлік əлеуеті бар өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар, ісін жаңа бастаған жəне жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлер, 
ауыл шаруашылығы кооперативтері жəне олардың мүшелері, шаруашылық жəне 
фермерлік қожалықтар, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағымен бекітілген 
зейнеткерлік жасқа толмаған қысқартылған жұмыскер;»;

 4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жұмыс істеп тұрған кəсіпкер – дара кəсіпкер немесе заңды тұлға ретінде кредит/

микрокредит алу үшін екінші деңгейдегі банктерге/микроқаржы ұйымдарына жүгінген 
кезде мемлекеттік тіркеу мерзімі үш жылдан асатын кəсіпкер;»;

14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«14) бастапқы бизнес (стартап жобалар) – заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу/

дара кəсіпкер мəртебесін ресімдеу мерзімі кредиторға кредит/микрокредит алу үшін 
жүгінген кезде бір жылдан кем уақытты құрайтын Бағдарламаға қатысушылардың 
бизнес-жобалары;»;

3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) бюджеттік кредиттің нысаналы мақсаты – Қазақстан Республикасының қалала-

рында, моноқалаларында жобаларды іске асыратын немесе іске асыруды жоспарлай-
тын Бағдарламаға қатысушыларды одан əрі қаржыландыруға арналған қаражатты 
кредиторларға орналастыру;»;

4-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) қарыз Бағдарламаға қатысушылардың жобаларын, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының қалаларында, моноқалаларында іске асыруға жоспарланатын 
жəне/немесе іске асырылатын ісін жаңа бастаған кəсіпкерлердің, жұмыс істеп тұрған 
кəсіпкерлердің жобаларын нысаналы мақсатпен қаржыландыру жылдық 1%-бен 7 
(жеті) жылдан астам мерзімге беріледі;»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) кредиторлардың орналастырылған қаражатты игеру мерзімі кредиттік келісім 

жасалған күннен бастап 6 (алты) ай;»
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) кредиторлар орналастырылатын қаражатты мақсатты пайдаланбаған, толық 

немесе жартылай игермеген жағдайларда, жəне/немесе кредиттік келісімде көзделген 
өзге де жағдайлар орын алған кезде, микрокредит беру ұйымы кредиттік келісім шарт-
тарына сəйкес кредиторларға қатысты шаралар қолданады, оның ішішде кредиттік 
келісімді мерзімінен бұрын бұзу жəне (немесе) оларды одан əрі басқа кредиторлар 
арасында қайта бөле отырып, орналастырылған қаражатты қайтарып алу мəселесіне 
бастамашылық жасауға құқылы. Қайтарылған, сондай-ақ кредиторлар мерзімінен бұрын 
өтеген қаражатты қайта бөлу қайта бөлінетін қаражат бастапқыда қаражат бөлінген 
өңірлерде пайдалануға тиіс болған жағдайда микрокредит беру ұйымының шешімі 
негізінде кредиторлар арасында жүзеге асырылады;»;

5, 6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Кредиттер/микрокредиттерді шағын қалалардан басқа, Қазақстан Республика-

сының қалаларында, моноқалаларында жобаларын іске асырып жатқан немесе іске 
асыруды жоспарлап отырған Бағдарламаға қатысушыларға, оның ішінде ісін жаңа 
бастаған кəсіпкерлерге, жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлерге олардың шағын кəсіпкерлік 
субъектісі ретінде тіркелген жерін есепке алмай, кредиторлар береді.

6. Ісін жаңа бастаған кəсіпкерлерге арналған кредиттер/микрокредиттер «Бастау 
Бизнес» жобасы шеңберінде кəсіпкерлік негіздеріне не Бағдарламаның бірінші бағыты 
шеңберінде кəсіпкерлік негіздеріне оқыту курстарынан өту шеңберінде бизнес-жоба-
ларды қорғағаннан кейін не Бағдарламаға қатысушылар кредит/микрокредит алуға 
жүгінген күннің алдында сертификат алған күннен бастап соңғы 24 ай ішінде басқа 
бағдарламалар шеңберінде кəсіпкерлік негіздеріне оқыту курстарынан өткендігі тура-
лы сертификаты бар болған кезде беріледі.

7. Бағдарламаға қатысушыларға (ісін жаңа бастаған кəсіпкерлерді қоспағанда) 
арналған кредиттер/микрокредиттер жаңа тұрақты жұмыс орындары құрылған жағдайда 
беріледі. Кредиторлар кредит/микрокредит беру туралы шартта Бағдарламаға 
қатысушының жаңа тұрақты жұмыс орындарын құруы жөніндегі шартты міндетті 
түрде көрсетеді.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Кредиторлар кредиттік келісім сомасының кемінде 20%-ын бастапқы бизнесті 

(стартап жобаны) қаржыландыруға жібереді.»;
11-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) құрылтайшылары (оның ішінде қатысушылары, акционерлері) мемлекеттік 

кəсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық компаниялар жəне 
акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайы-
зы мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға 
(əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорацияны, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
туралы шарт шеңберінде құрылған кəсіпкерлерді қоспағанда) тікелей немесе жа-
нама түрде тиесілі ұйымдар болып табылатын ұйымдар, сондай-ақ коммерциялық 
емес ұйымдар;»;

2) тармақша алып тасталсын;
12-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Бағдарламаға қатысушы жер учаскелерінің/жылжымайтын тұрғын үй мүлкінің 

нысаналы бағыты кредит/микрокредит беру туралы шарт жасасқан күннен бастап бір 
жыл ішінде бизнес мақсаттарға өзгертетін жағдайларды қоспағанда, жылжымайтын 
тұрғын үйді, жер учаскелерін (нысаналы бағыты кəсіпкерлік қызметпен байланысты 
емес) сатып алуға жəне салуға.»;

17 жəне 18-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Халықты жұмыспен қамту орталығы берген жолдаманың болуы Бағдарламаға 

қатысушылардың (жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлерді қоспағанда) кредит/микрокредит 
алуы үшін міндетті шарт болып табылады. Бағдарламаға қатысушылар жолдама алу 
үшін мынадай құжаттарды: жеке басты куəландыратын құжаттың көшірмесін, болған 
жағдайда кəсіпкерлік негіздеріне оқығаны (куəлік, сертификат) туралы құжаттың 
көшірмесін ұсынады.

Бұл ретте «Еңбек нарығы» автоматтандырылған ақпараттық жүйсіндегі 
тексерулердің нəтижелері бойынша халықты жұмыспен қамту орталықтары 2 жұмыс 
күні ішінде Бағдарламаға қатысушыларға кəсіпкерлік бастамаларды қолдау шарала-
рына қатысу үшін жолдама береді.

Бағдарламаға қатысушылар жобаның бизнес-жоспарын əзірлейді жəне кредитті/
микрокредитті алуға арналған өтініммен халықты жұмыспен қамту орталығының жол-
дамасы мен кəсіпкерлік негіздеріне оқыған (ісін жаңа бастаған кəсіпкерлерге арналған) 
сертификаттарын қоса бере отырып, кредиторға жүгінеді.

18. Кредиторлар əлеуетті бизнес-жобаға бағалау жүргізеді, қорытынды береді 

жəне кредитті/микрокредитті берудің мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы 
шешім қабылдайды. Бұл ретте өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, жұмыссыздар, ауыл 
шаруашылығы кооперативтері жəне олардың мүшелері, «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 
1-тармағымен белгіленген зейнеткерлік жасқа толмаған қысқартылған жұмыскер 
кредитті/микрокредитті алуға өтініш бергенге дейін шағын кəсіпкерлік, оның ішінде 
микрокəсіпкерлік субъектісінің мəртебесіне ие болады.»;

20 жəне 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Кредиторлар ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырма) күніне дейін 

берілген кредиттер/микрокредиттер бойынша ақпаратты микрокредит беру ұйымына 
ұсынады.

21. Микрокредит беру ұйымы ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 25 (жиырма бес) 
күніне дейінгі мерзімде жергілікті атқарушы органдарға жəне уəкілетті органға берілген 
кредиттер/микрокредиттер бойынша ақпарат береді.

Уəкілетті орган халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі уəкілетті органға 
берілген кредиттер/микрокредиттер бойынша ақпаратты ай сайын есепті айдан кейінгі 
айдың 5 (бес) күніне дейін береді.»;

22-тармақ алып тасталсын;
23-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Кредиторлар қаражаттың игерілуі туралы есептерді ай сайын есепті айдан 

кейінгі айдың 20 (жиырма) күніне дейінгі мерзімде микрокредит беру ұйымдарына 
жібереді. Есепті берудің нысаны мен мерзімдері тиісті кредиттік келісімде көрсетіледі.».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кəсіпкерлікті дамыту 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 
күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне 
электрондық түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдары-
на, сондай-ақ ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк
қорғау министрі _____________ М. Əбілқасымова
« » 2018 жылғы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы      
4 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16861 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 28 сәуір            №166           Астана қаласы

«Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 20 наурыздағы № 245 бұйрығына 

толықтырулар енгізу туралы

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

1. «Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 245 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11019 болып тіркелген, 2015 жылғы 20 ма-
мырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай толықтырулар 
енгізілсін:

1-тармақтың 7-1) тармақшасындағы «Табиғи монополиялар субъектілерін 
Мемлекеттік тіркелімге енгізу жəне одан шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттары бекітілсін» деген сөздер «Табиғи монополиялар субъектілерін 
Мемлекеттік тіркелімге енгізу жəне одан шығару» деген сөздермен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 7-2) тармақшамен толықтырылсын:

«7-2) осы бұйрыққа 7-2-қосымшаға сəйкес «Табиғи монополиялар субъектілерінің 
реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (баға-
ларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды бекіту» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттары бекітілсін.»;

осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 7-2-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-

ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрі ____________ Д. Абаев
2018 жылғы 2 мамыр 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 28 сəуірдегі №166 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 20 наурыздағы №245 бұйрығына 7-2-қосымша

 «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар 

мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды бекіту» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
«Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тау-

арларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне 
тарифтік сметаларды бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

Мемлекеттік қызметті Министрліктің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті 
жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің аумақтық органдары (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру көрсе-
тілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсырған күннен бастап мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін), инвестициялық тарифтерді 

(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне оларға тарифтік сметаларды, оның 
ішінде сараланған тарифтерді бекітуге өтінім берген кезде – күнтізбелік 55 (елу бес) 
күн ішінде;

төтенше реттеуші шара ретінде тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) 
жəне тарифтік сметаларды бекітуге өтінім берген кезде – күнтізбелік 10 (он) күннен 
асырмай;

есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар санының азаюына байланысты көрсетілген 
қызметтердің көлемі өзгерген кезде, жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі реттеліп 
көрсетілетін қызметтерге есептеу аспаптарының болуына немесе болмауына қарай 
сараланған тарифтерді, оның ішінде тарифтер деңгейін өзгертпей бекітуге – күнтізбелік 
20 (жиырма) күннен асырмай.

2) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік смета-
ларды оңайлатылған тəртiппен бекітуге өтінім берген кезде – күнтізбелік 30 (отыз) 
күннен асырмай;

3) қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілері тарифтерді (бағаларды, 
алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды бекітуге өтінім берген кезде 
– күнтізбелік 30 (отыз) күннен асырмай;

қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілері төтенше реттеуші шара ретінде 
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды 
бекітуге өтінім берген кезде – күнтізбелік 10 (он) күннен асырмай;

Көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
етілетін ең ұзақ уақыты – 15 минут;

Көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты 
– 15 минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – табиғи монополиялар субъектілерінің 

реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (баға-
ларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды бекіту туралы бұйрық 
немесе табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тау-
арларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне 
тарифтік сметаларды бекітуден бас тарту туралы бұйрық.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі – қызметті алушы) тегін 

көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
Көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес сенбі, жексенбі жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса 
алғанда, сағат 13.00-ден – 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден – 17.30-ға 
дейін. Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз 
кезек күту тəртібімен көрсетіледі.

9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін), инвестициялық тарифтерді 

(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне оларға тарифттік сметаларды, оның 
ішінде сараланған тарифтерді, төтенше реттеуші шара ретінде тарифтерді (бағаларды, 
алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды бекітуге өтінімге осы 
стандартқа 1-қосымшаға сəйкес құжаттар қоса беріледі;

2) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік смета-
ларды оңайлатылған тəртiппен бекітуге өтінімге осы стандартқа 2-қосымшаға сəйкес 
құжаттар қоса беріледі;

3) қуаттылығы аз табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызмет-
теріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерле-
мелерін) жəне тарифтік сметаларды төтенше реттеуші шара ретінде бекітуге өтінімге 
осы стандартқа 3-қосымшаға сəйкес құжаттар қоса беріледі;

10. Мемлекеттік қызметті көрсетулен бас тарту үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 

ұсынған құжаттардың жəне (немесе) ондағы деректердің (мəліметтердің) анық 
еместігін анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған, мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажет 
материалдардың Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар саласындағы 
заңнамасында 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 негіз болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың 
лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері 
бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адам-

дарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымданған жағдайда, шағым 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына не Министрліктің Табиғи монопо-
лияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті 
(бұдан əрі – Комитет) басшысының атына осы Стандарттың 13-тармағында көрсетілген 
мекенжай бойынша беріледі.

Шағымның қабылданғанын растау шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-
жөнін, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін 
қызметті берушінің немесе Комитеттің немесе Министрліктің кеңсесінде оның тіркелуі 
(мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен 
күні көрсетіледі, өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюға тиіс.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Комитеттің немесе Министрліктің атына 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы ол тіркелген күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді 
жауап пошта арқылы көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі не көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Комитеттің немесе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген жағдайда, шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай 
байланыс орталығының 1414, 88000807777 телефондары бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен», көрсетілетін Комитетпен өтінішті өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы 
белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылатын 
өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады.

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

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

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының заңнамада белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар. 

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

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
economy.gov.kz интернет-ресурсында «Комитеттер» бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсетудің мəртебесі 
жөніндегі ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің анықтама қызметі, мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде алуға мүмкіндігі бар.

15. Анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары Министрліктің www.
economy.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 88000807777.

«Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 

(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды бекіту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін), инвестициялық 
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін), оның ішінде сараланған 
тарифтерді, төтенше реттеуші шара ретінде тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды бекітуге өтініміне қоса берілетін 

құжаттардың тізбесі

1. Тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемлерін) бекітуге өтінімдерге келесі 
құжаттар қоса беріледі:

1) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекiту қажеттiгi туралы 
түсiндiрме жазба;

2) тарифтің (баға, алым мөлшерлемесінің) жобасы;
3) «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауар-

ларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) жəне тарифтік 
сметаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи 
монополияларды реттеу агенттiгi төрағасының 2013 жылғы 19 шілдедегі № 215-НҚ 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
8642 болып тіркелген) (бұдан əрі – Тарифтерді бекіту қағидалары) 3-33-қосымшаларда 
көрсетілген нысандар бойынша Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды рет-
теу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 болып тіркелген) 
Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарлары-
на, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде 
қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібінің (бұдан əрі – Ерекше 
тəртіп) 6-тармағының талаптарына сəйкес тарифтік сметалардың жобасы;

4) «Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялау үшін жылдық 
қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15384 болып тіркелген) (бұдан əрі – Жылдық 
қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандары) 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
бухгалтерлік баланс (бұдан əрі – Жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандары);

5) Жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарына 3-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша кірістер жəне шығындар туралы есеп ;

6) Жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарына 4 жəне 5-қосымшаларға 
сəйкес нысан бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп (тікелей жəне 
жанама əдіс);

7) Жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарына 6-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша капиталдағы өзгерістер туралы есеп;

8) осы тармағының 4)-7) тармақшаларында көзделген қаржылық есептiлiкке 
түсiндiрме жазба;

9) «Еңбек жəне жұмыспен қамту статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру 
жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 171 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16052 
болып тіркелген) 3-қосымшаға сəйкес статистикалық нысан бойынша еңбек бойынша 
есеп (коды 251103139, индексі 1-Т, мерзімділігі тоқсандық);

10) «Құрылымдық статистика бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 165 бұйрығына 1-қосымшаға 
сəйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16038 болып 
тіркелген) нысан бойынша кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп 
(коды 271112130, индексі 1-ПФ мерзімділігі жылдық);

11) Тарифтерді бекіту қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес табиғи монополиялар 
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) 
тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерін) жобасын есептеу арналған 
жиынтық деректер;

12) тарифтік смета бойынша өзге жəне басқа шығыстардың толық жазылуы (табиғи 
монополия субъектілер қызметін жүзеге асыру үшін талап етілетін осы шығындардың 
қажеттілігін негіздей отырып тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің сатып алы-
нуын растайтын құжаттар);

13) қабылданған шешімнің нөмірі мен күнін көрсете отырып, бекітілген 
инвестициялық бағдарламаның (жобаның) болуын растайтын құжат;

14) негiзгi құралдар құнының өсуіне алып келмейтін, ағымдағы жəне күрделі 
жөндеулерге жəне басқа да жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына бағытталған 
шығындардың жылдық сметасы;

15) есепке алу саясаты (ол болған жағдайда);
16) тиісті салада (аяда) қолданылатын үлгілік нормалар мен нормативтердің негізінде 

жасалған персонал саны, шикізат, материалдар, отын, энергия қажеттіліктерінің 
есептеулері мен техникалық шығындардың есептеулері;

17) пайдалану мерзiмдерi көрсетiлген, инвестициялық бағдарлама (жоба) іске асы-
рылғанға дейін пайдаланылатын жəне жылдар бойынша бөле отырып, инвестициялық 
бағдарлама (жоба) ұзақ мерзімді кезеңде іске асырылған кезде пайдалануға берілетін 
негiзгi құралдарға арналған амортизациялық аударымдардың есептеулері;

18) реттеліп көрсетiлетiн қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарланған 
көлемін растайтын құжаттар (ниет хаттамалары, шарттар, табиғи монополия субъек-
тісінің жалпыға бірдей сапалы қызмет көрсету мiндетi мен мүмкіндіктеріне, тарифтердің 
(бағалардың, алымдар мөлшерлемелеріның) деңгейін сақтау немесе өсіру мақсатында 
көлемдердің төмендеуіне жол берілмеуін негізге ала отырып, тауар өндіру көлемінің 
есептеулері), тұтынушы сұранысын маркетингтік зерттеулер материалдары);

19) табиғи монополия субъектiсiнiң жобалық қуаты туралы жəне оның іс жүзінде 
пайдаланылуы туралы деректер;

20) амортизациялық аударымдардың пайдаланылуы туралы ақпарат.
2. Инвестициялық тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) бекітуге өтінімге мы-

налар:
1) қабылданған шешімінің нөмірі мен күнін көрсете отырып бекітілген инвестициялық 

бағдарламаның (жобаның) болуын растайтын құжат;
2) қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасына пайданың есебі;
3) пайданы бөлу туралы ақпарат;
4) құзыретті орган растаған ұсынылатын қызметтердің жоспарланып отырған 

көлемдері;
5) табиғи монополия субъектісінің жобалық қуаты туралы деректер;
6) ақша ағысын бөлу туралы ақпарат;
7) инвестициялық тарифтің (бағаның, алым ставкасының) жобасы;
8) Ерекше тəртіптің талаптарына сəйкес Тарифтерді бекіту қағидаларына 

3-33-қосым шаларға сай нысан бойынша тарифтік сметаның жобасы қоса беріледі.
3. Тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) жəне тарифтік сметаны төтенше реттеуші 

шаралар ретінде бекітуге арналған өтінімге:
1) табиғи монополия субъектісінің қызметін тұрақтандыру жəне азаматтардың өмірін, 

денсаулығын, жеке жəне заңды тұлғалардың мүлкін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау 
мақсатында төтенше реттеуші шаралар ретінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) 
жəне тарифтік сметаны бекітудің себептері көрсетілген түсіндірме жазба;

2) Ерекше тəртіптің талаптарына сəйкес Тарифтерді бекіту қағидаларына 
34-қосым шаға сай нысан бойынша тарифтік сметаның жобасы қоса беріледі. Бұл 
ретте стратегиялық тауарлардың құнын арттырған жағдайда, тарифтік сметадағы 
стратегиялық тауарларды пайдалануды қамтитын шығын бабы ғана түзетіледі;

3) табиғи монополия субъектісінің қызметін тұрақтандыру жəне азаматтардың өмірін, 
денсаулығын, жеке жəне заңды тұлғалардың мүлкін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау 
мақсатында төтенше реттеуші шаралар ретінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) 
жəне тарифтік сметаны бекіту қажеттігін растайтын құжаттар қоса беріледі.

Стратегиялық тауарлардың құнын арттырған жағдайда, төтенше реттеуші шара-
лар ретінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) жəне тарифтік сметаны бекіту 
қажеттігін растайтын құжаттар ретінде өтінімге конкурстық құжаттама, конкурстық 
(тендерлік) комиссиялардың тауарларды сатып алу жөніндегі шешімдері, шарттар, 
шот-фактуралар, шығындар деңгейінің есептері, сондай-ақ тиісті салада (аяда) 
қолданылатын үлгі нормалар мен нормативтердің негізінде жасалған техникалық 
ысыраптардың есептері, құнының өзгеруі төтенше реттеуші шара ретінде тарифті 
бекітуге өтінімді ұсынуға себеп болып табылатын стратегиялық тауар шығысының 
нормалары қоса беріледі.

Сумен жабдықтау саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге тұтынушылардың 
топтары бойынша сараланған тарифтерді бекітуге өтінімге:

1) осы Тізбенің 9-тармағында көрсетілген құжаттар;
2) өтінім берер алдындағы төрт тоқсанда немесе өткен күнтізбелік жылда 

тұтынушылар топтарының бөлінісінде (оның ішінде халық, бюджеттік ұйымдар, жылу 
энергетика саласындағы кəсіпорындар, өзге заңды тұлғалар) текше метрде (м3) суды 
тұтыну көлемі бойынша ақпарат;

3) өтінім берер алдындағы төрт тоқсанда немесе өткен күнтізбелік жылда текше мет-
рде (м3) суды тұтыну көлемі жəне азаматтарды тіркеу кітабында тіркелген адамдар саны 
бойынша, жеке есепке алу аспабы жоқ абонент үшін – əрбір абонент бойынша ақпарат;

4) өтінім берер алдындағы төрт тоқсанда немесе өткен күнтізбелік жылда текше 
метрде (м3) суды тұтыну көлемі жəне азаматтарды тіркеу кітабында тіркелген адамдар 
саны бойынша, жеке есепке алу аспабы бар абонент үшін – əрбір абонент бойынша 
ақпарат қоса беріледі.

Есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар санының азаюына байланысты көрсетілген 
қызметтер көлемінің өзгеруі кезінде табиғи монополия субъектісі жылу энергиясымен 
жабдықтау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге есепке алу аспаптарының бо-
луына немесе болмауына байланысты, оның ішінде Тарифтерді бекіту қағидаларының 
8-10-тармақтарына сəйкес бекітілген тарифтердің деңгейлерін өзгертпей сараланған 
тарифті бекітуге өтінімге мыналарды қоса береді:

1) есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына байланысты, оның ішінде 
Тарифтерді бекіту қағидаларының 8-10-тармақтарына сəйкес бекітілген тарифтердің 
деңгейлерін өзгертпей сараланған тарифтерді бекіту қажеттілігі туралы түсіндірме 
жазба;

2) есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына байланысты сараланған 
тарифтердің есебі;

3) негіздейтін материалдарды қоса бере отырып, халықтың тобына жататын 
тұтынушылардың, оның ішінде үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар 
жəне аспаптары жоқ (үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптарын орнатудың 
техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайларда, барак үлгідегі 
үйлерде тұрып жатқан халық тобына жататын жеке тұлға тұтынушыларды қоспағанда) 
тұтынушыларды бөліп көрсете отырып, жылу энергиясын тұтынуының жоспарланған 
жылдық көлемі туралы ақпарат;

4) басқа да тұтынушылардың, оның ішінде үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу 
аспаптары бар жəне аспаптары жоқ (үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспапта-
рын орнатудың техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық үй-жайларда, барак үлгідегі 
үйлерде орналасқан халық тобына жататын жеке тұлға тұтынушыларды қоспағанда) 
тұтынушыларды көрсете отырып, жылу энергиясын тұтынуының жоспарланған жылдық 
көлемі туралы ақпарат;

5) үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптарын орнатудың техникалық 
мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайларда, барак үлгідегі үйлерде тұрып 
жатқан немесе орналасқан тұтынушылардың (оның ішінде жеке тұлғаларға жəне басқа 
тұтынушыларға бөліп көрсете отырып) жылу энергиясын тұтынуының жоспарланған 
жылдық көлемі туралы ақпарат;

6) үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптарын орнатудың техникалық 
мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық үй-жайлардың, барак үлгідегі үйлердің тізбесі.

 «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 

(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды бекіту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік 
сметаларды оңайлатылған тəртiппен бекітуге өтінімге қоса берілетін 

құжаттардың тізбесі

1. Тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды 
оңайлатылған тəртiппен бекітуге өтінімге мынадай құжаттар қоса беріледі: 

1) прейскурант түрiндегi тарифтiң (бағаның, алым мөлшерлемесінің) жəне тарифтік 
сметаның жобасы;

2) жобалық қуат туралы деректер;
3) таратып жазу қосымшасымен несиелiк жəне дебиторлық берешектiң бары не-

месе жоқтығы туралы деректер;
4) сан нормативiнiң есебi;
5) салалық техникалық жəне технологиялық нормалардың, сондай-ақ нормативтік 

техникалық ысыраптардың есебi;
6) негiзгi құралдарды пайдалану мерзiмiн көрсетiп амортизациялық аударымдар 

есебi;
7) негiзгi өндiрiстiк қорларды жұмыс жағдайында ұстау үшiн қажеттi шығын 

сметасының жобасы;
8) «Тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) оңайлатылған тəртіппен бекіту 

ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу 
жəне бəсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігі төрағасының 2003 жылғы 19 наурыздағы 
№ 80-НҚ бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 2237 болып тіркелген) нысандар бойынша тарифтің (бағаның, алым 
мөлшерлемесінің) жəне тарифтік сметаның жобасын есептеу үшін тарифтік сметаның 
жобасы;

9) еңбек ақы қорын жəне басшылардың лауазымдық қызметақысын белгiлеу туралы 
мемлекеттiк мүлiктi немесе мемлекеттiк кəсiпорынды басқару жөнiндегi орган шешiмi 
(мемлекеттiк кəсiпорындарға немесе мемлекеттiң үлесiн иеленушi кəсiпорындарға);

10) реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) мемлекеттік органдар 
өз құзыретінің шегінде белгілеген ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, 

жұмыстардың) сапасына қойылатын талаптарға сəйкес жалпыға бірдей қызмет көрсету 
міндеттерден жəне табиғи монополиялар субъектісінің мүмкіндіктерінен шыға отырып 
жоспарланған көлемін растайтын құжаттар (ниеттер хаттамалары, шарттар, тауарлар-
ды өндіру көлемдерінің есептері).

«Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 

(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды бекіту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін), тарифтік сметаны тұтынушылық 
бағалар индексінен асып түсетін шамаға өзгертуге, тарифтерді (бағаларды, 
алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды қуаттылығы аз 
табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 

(тауарларына, жұмыстарына) төтенше реттеуші шара ретінде бекітуге 
арналған өтінімге қоса берілетін құжаттардың тізбесі

1. Реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифті (бағаны, 
алым мөлшерлемесін), тарифтік сметаны тұтынушылық бағалар индексінен асып 
түсетін шамаға өзгертуге* арналған өтінімге мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту қажеттілігін аша-
тын жəне реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша жылдар бөлінісінде тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) соңғы бекіту сəтінен өткен кезең ішіндегі 
субъектінің қызметіне қаржы-шаруашылық талдауды қамтитын түсіндірме жазба;

2) «Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін оңайлатылған 
мемлекеттік реттеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 176 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10512 болып тіркелген) (бұдан əрі 
– Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу қағидалары) 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сме-
таны орындау туралы есеп;

3) Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу қағидала-
рына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) 
жəне тарифтік сметаның жобасы;

4) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы 
заңнамасына сəйкес қаржылық есептілік;

5) персонал саны, шикізат, материалдар, отын, энергия қажеттілігінің есептері 
жəне тиісті салада (аяда) қолданылатын үлгі нормалар мен нормативтердің негізінде 
жасалған техникалық ысыраптардың есептері;

6) субъектінің негізгі құралдар құнының өсуіне əкелмейтін ағымдағы жəне күрделі 
жөндеуге жəне басқа да жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына бағытталатын 
шығындардың жылдық сметаларының жобасы;

7) негізгі құралдар құнының өсуіне əкелетін күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
бағытталатын шығындардың жылдық сметалары;

8) негізгі құралдарды пайдалану мерзімдерін көрсете отырып, амортизациялық 
аударымдардың есебі;

9) субъекіт желілерінің (жабдығының) жобалық қуаты жəне оны іс жүзінде пайда-
лану туралы деректер;

10) реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы көлемін растайтын құжаттар 
(ниет хаттамалары, шарттар);

11) тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді сатып алу бағаларын 
растайтын құжаттар (болған жағдайда);

12) негізгі құралдарды соңғы қайта бағалау (болған жағдайда) нəтижелері туралы 
мəліметтер қоса беріледі.

2. Тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) жəне тарифтік сметаны төтенше реттеуші 
шара ретінде бекітуге өтінімге мыналар қоса беріледі:

1) табиғи монополия субъектісінің қызметін тұрақтандыру жəне азаматтардың өмірін, 
денсаулығын, жеке жəне заңды тұлғалардың мүлкін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау 
мақсатында төтенше реттеуші шара ретінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) 
жəне тарифтік сметаны бекіту себептерін көрсете отырып, түсіндірме жазба;

2) Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу қағида-
ларына 2-қосымшада көрсетілген нысан бойынша шығындарды қалыптас тырудын ерек-
ше тəртібінің талаптарына сəйкес тарифтік сметаның жобасы. Бұл ретте стратегиялық 
тауарлардың құны ұлғайған жағдайда, тарифтік сметада стратегиялық тауарларды 
пайдалануды қамтитын шығындардың баптары ғана түзетіледі;

3) табиғи монополия субъектісінің қызметін тұрақтандыру жəне азаматтардың өмірін, 
денсаулығын, жеке жəне заңды тұлғалардың мүлкін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау 
мақсатында төтенше реттеуші шара ретінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) 
жəне тарифтік сметаны бекіту қажеттілігін растайтын құжаттар.

Стратегиялық тауарлардың құны ұлғайған жағдайда төтенше реттеуші шара ретінде 
тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) жəне тарифтік сметаны бекіту қажеттілігін рас-
тайтын құжаттар ретінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) бекітуге арналған 
өтінімге конкурстық құжаттама, тауарларды сатып алу жөніндегі конкурстық (тендерлік) 
комиссиялардың шешімдері, шарттар, шот-фактуралар, шығындар деңгейінің, сондай-
ақ тиісті салада (аяда) қолданылатын үлгі нормалар мен нормативтердің негізінде 
жасалған есептемелері, нормативтік техникалық ысыраптардың, құнының өзгеруі 
тарифті төтенше реттеуші шара ретінде бекітуге өтінім беруге себеп болып табылатын 
стратегиялық тауар шығысының нормалары қоса беріледі.

Ескертпе:
* «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 15-бабы 3-тармағына сəйкес қуаттылығы аз табиғи монополиялар 
субъектiлерiнiң қызметiне уəкілетті орган бекiтетiн мемлекеттiк реттеудiң оңайлатылған 
тəртiбi қолданылады.

Бұл ретте, қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілері реттелiп көрсетiлетiн 
қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алым мөлшерлеме-
лерін), тарифтік сметаларды алдыңғы күнтізбелік жылдағы факт бойынша тұтынушылық 
бағалар индексінен аспайтын шамаға жылына бір рет дербес өзгертуге құқылы.

Реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифті (бағаны, алым 
мөлшерлемесін), тарифтік сметаны тұтыну бағаларының индексінен асып түсетін 
шамаға өзгерту қажет болған кезде, қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектісі 
уəкілетті органның ведомствосына тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін), тарифтік 
сметаны Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу қағида-
ларында белгіленген тəртіппен қайта қарау үшін ол қолданысқа енгізілгенге дейін 
күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей өтініммен жүгінеді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
16 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16889 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 4 мамыр            №172            Астана қаласы 

«Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге 
асыратын уәкілетті органның кейбір кемсітпейтін 

әдістемелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 

2014 жылғы 20 қаңтардағы №13-НҚ бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН: 
1. «Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 

органның кейбір кемсітпейтін əдістемелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2014 жылғы 20 қаңтардағы № 
13-НҚ бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
9302 болып тіркелген, 2014 жылғы 23 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің мұнайды 

магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің 
кемсітпейтін əдістемесі;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің 
тауарлық газды сақтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің 
тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп 
көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) 
есептеудің кемсітпейтін əдістемесі;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің суды 
магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп 
көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) 
есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi бекітілсін.»;

4 жəне 5-қосымшалардың жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:
 

«Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды 
реттеу агенттігі төрағасының 2014 жылғы

 20 қаңтардағы № 13-НҚ бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды 
реттеу агенттігі төрағасының 2014 жылғы 

20 қаңтардағы № 13-НҚ бұйрығына 3-қосымша»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің суды 
магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп 
көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) 
есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің орынбасары – Энергетика министрі
Қазақстан Республикасының _______________ Қ. Бозымбаев
Ауыл шаруашылығы министрі 2018 жылғы 5 мамыр
_______________ Ө. Шөкеев
2018 жылғы 15 мамыр 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 4 мамырдағы №172 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі 
төрағасының 2014 жылғы 20 қаңтардағы №13-НҚ бұйрығына 4-қосымша

Табиғи монополиялар субъектілерінің суды магистральдық құбыржолдары 
жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)

есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Табиғи монополиялар субъектілерінің суды магистральдық құбыржолдары 
жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін 
əдiстемесi (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына, «Табиғи монополиялар субъектілерінің 
реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды 
қалыптастырудың ерекше тəртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи 
монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ 
бұйрығына (бұдан əрі – Ерекше тəртіп) (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8480 болып тіркелген) сəйкес əзірленген.

2. Осы Əдістеме табиғи монополиялар субъектілерінің суды магистральдық 
құбыржолдары арқылы беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу тетігін анықтайды. 

3. Осы Əдістеменің мақсаты үшін мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
арна – су ресурстарын басқару, су ресурстарын пайдалану, су тұтынушыларға су 

беру, сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын жасанды гидротехникалық құрылыс; 
магистральдық құбыржолы – суды бас тоғаннан таратушыларға дейін тартуға 

(магистральдық құбыржолынан жəне (немесе) арнадан су пайдаланушылары топта-
рына суды тартуға) арналған гидротехникалық құрылыстар кешені; 

су берудің механикаландырылған тəсілі – су көздерінен су көтеру механизмдері 
(сорғылар) немесе машиналық (механикалық көтеру) арқылы су берілетін тəсіл; 

су берудің өзағар тəсілі – су көтеру (сорғыларды) немесе машиналық механизмдерін 
(механикалық көтеру) қолданусыз гравитациялық күштерді пайдалану негізінде су алу 
мен таратуға мүмкіндік беретін жүйелер бойынша су беру;

суармалау нормалары – вегетациялық кезеңде суармалау алаңының гектарына 
берілетін су көлемі (текше метр/га);

су беру тəсілі – өзағар, механикаландырылған; 
тарифтік учаске – шекарасында тұтынушылардың бір тобының шегінде суды 

беруге арналған бірыңғай тариф бекітілетін жəне қолданылатын магистральдық 
құбыржолының жəне (немесе) арнаның учаскесі;
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(Соңы. Басы 18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 

тұтынушылар топтары – осы Əдістемені қолдану мақсатында суды пайдалану 
қажеттілігіне байланысты топтастырылған, магистральдық жəне (немесе) арналар 
арқылы су беру қызметтерінің тұтынушылары; 

Осы Əдістемеде қолданылатын өзге ұғымдар мен терминдер 2003 жылғы 9 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне жəне Қазақстан Республикасының 
табиғи монополиялар туралы заңнамасына сəйкес қолданылады. 

4. Егер суды магистральдық құбыржолдары арқылы беру қызметтерін көрсету 
кезінде магистральдық құбыржолдарының жүйесінде жекелеген тарифтік учаскелері 
белгіленбеген жəне қызметтер екі жəне одан да көп облыстардың аумағына көрсетілген 
жағдайда, бірыңғай тариф жəне тарифтік смета тұтастай барлық жүйеге есептеледі.

5. Егер магистральдық құбыржолдарының жəне (немесе) арналарының жүйесінде 
жекелеген тарифтік учаскелер белгіленген жағдайда, тариф əрбір тарифтік учаскеге 
есептеледі. 

6. Егер суды арналар арқылы беру қызметтерін көрсету кезінде қызметтер 
бірнеше облыстардың аумағында көрсетілген жағдайда, тариф жəне тарифтік сме-
та тұтынушылар топтарына жəне осы Əдістемеге сəйкес арналар арқылы су беру 
тəсіліне саралауды қолданумен тұтастай алғанда көрсетілетін қызметке есептеледі. 

7. Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
қызметтерін көрсету көлемі нормативтік техникалық ысыраптардың жəне субъектінің 
өзінің мұқтаждарына суды жеткізу көлемінің (суды беру қызметтерін көрсету үшін 
қажетті) минусімен суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы 
беру көлеміне сүйене отырып айқындалады.

Ауыл шаруашылығын суландыру үшін тұтынылатын судың көлемі аумақтардың 
ылғалдылығын, биоклиматтық жағдайларын, су шаруашылығы бассейндері бойын-
ша топырақты-мелиоративтік жəне гидрогеологиялық жағдайларын, суарылатын 
ауыл шаруашылығы дақылдарының түрлерін, ауыл шаруашылығы дақылдарының 
суарылатын алаңын жəне басқаларды ескере отырып Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 545 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімінде № 14827 болып тіркелген) Су 
тұтынудың жəне су бұрудың үлестік нормаларын əзірлеу жөніндегі əдістемеге сəйкес 
есептелетін су тұтынудың үлестік нормаларынан шыға келе анықталады. 

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру бойын-
ша көрсетілетін қызметтердің көлемін субъекті негіздеуші құжаттармен (субъектінің 
сапалық қызмет көрсету міндеттерінен жəне мүмкіндіктерінен шыға келе ниет хатта-
малары, шарттар, көлемді есептеу) растайды.

Көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуін субъекті төмендеуді негіздейтін 
құжаттармен (шарттар, шот-фактуралар, орындалған жұмыстар/көрсетілген қызметтер/
суды қабылдау-беру) растайды.

8. Суды беру қызметтерін ұсынуға қажетті экономикалық негізделген шығындар 
Ерекше тəртіптің талаптарына сəйкес қалыптастырылады. 

Экономикалық негізделген шығындар егер субъект қызметтерді бірнеше облыс 
немесе учаске аумағында көрсетсе, субъектінің аумақтық филиалдарының неме-
се егер субъект қызметтерді облыс/қала/аудан аумағында көрсетсе учаскелердің 
шығындарынан қалыптастырылады. 

Табиғи монополиялар субъектісінің құрамында екіден астам өндірістік аумақтық 
филиал болған жағдайда, жиынтық шығындар мына формула бойынша есептеледі: 

Зобщ = Зфил + Зцентр,
мұндағы:
Зобщ – субъектінің жалпы экономикалық негізделген шығындары, теңге;
Зфил – қызметтер көлеміне есептелген субъектінің аумақтық филиалдарының
           жиынтық экономикалық негізделген шығындары, теңге;
Зцентр – субъектінің орталық аппаратының шығындары, теңге. 

2-тарау. Суды магистральдық құбыржолдары арқылы беру қызметтеріне 
тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) есептеу

9. Суды магистральдық құбыржолдары арқылы беру қызметтеріне тариф мына 
формула бойынша есептеледі:

мұндағы:
n –тарифтің қолданылу кезеңі (бір жылға немесе барлық кезеңге);
Тn – тарифтің қолданылу кезеңіне 1 текше мерт үшін суды магистральдық 

құбыржолдары арқылы беру қызметтеріне тариф, теңге;
Zn – Ерекше тəртіптің талаптарын ескере отырып қабылданған, тарифтің қолданылу 

кезеңіне экономикалық негізделген шығындар, мың теңге;
ДУПn – тарифтің қолданылу кезеңіне салық салынғанға дейін пайданың ұйғарынды 

деңгейі, мың теңге;
Vn – тарифтің қолданылу кезеңіне көрсетілген қызметтердің көлемі, мың текше метр. 
10. Егер магистральдық құбыржолдары жүйесінің бірнеше тарифтік учаскелері 

болған жағдайда, су беру қызметтеріне əрбір тарифтік учаскеде беруге арналған та-
риф мына формула бойынша есептеледі:

мұндағы:
i – тарифтік учаскенің нөмірі;
Тin – тарифтің қолданылу кезеңіне су беру қызметтеріне i тарифтік учаске бойынша 

беруге арналған тариф, 1 текше метр үшін теңге;
Zin – тарифтің қолданылу кезеңіне і тарифтік учаске бойынша экономикалық 

негізделген шығындар, теңге;
ДУПin – тарифтің қолданылу кезеңіне i тарифтік учаске бойынша салық салынғанға 

дейін пайданың ұйғарынды деңгейі, теңге;
Vin – тарифтің қолданылу кезеңіне i тарифтік учаске бойынша суды беру жөнінде 

көрсетілетін қызметтердің көлемі, текше метр.
11. Тарифтерді тарифтік учаске бойынша саралау қажет болған жағдайда, саралау 

тұтынушылардың топтары бойынша жүргізіледі.
12. Жеке тұтынушы үшін суды магистральдық құбыржолдары арқылы беру құны 

мына формула бойынша есептеледі:

 innn T*VC
,

мұндағы:
Сn – тарифтің қолданылу кезеңіне жеке тұтынушы үшін суды магистральдық 

құбыржолдары арқылы беру құны,теңге;
i – олар арқылы осы тұтынушы үшін су бірізділікпен берілетін тарифтік учаскелердің 

нөмірлері;
Vn– тарифтің қолданылу кезеңіне осы тұтынушы үшін суды беру жөнінде көрсетілетін 

қызметтердің көлемі, текше метр;
Тin – тарифтің қолданылу кезеңіне су беру қызметтеріне i тарифтік учаске бойынша 

беруге арналған тариф, 1 текше метр үшін теңге.

3-тарау. Суды магистральдық құбыржолдары арқылы 
беру кезінде жекелеген учаскелер бойынша тұтынушылардың топтары 

бойынша тарифтерді есептеу
13. Тұтынушылардың топтары бойынша тарифтерді саралау тұтынушылардың 

өндірістік-технологиялық процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында табиғи 
монополия субъектісінің негізгі құралдарын жөндеуге жəне оларды жаңғыртуға, 
реконструкциялауға мен жаңартуға күрделі салымдарға қажеттілік дəрежесінің 
негізінде жүргізіледі.

14. Тұтынушылар мынадай топтарға жіктеледі:
1) халық, бюджеттік жəне коммерциялық емес, ұйымдарға коммуналдық қызметтер 

көрсететін басқа да кəсіпорындар;
2) ауыл шаруашылығының тауар өндірушілері;
3) өнеркəсіптік кəсіпорындар мен басқа да коммерциялық ұйымдар;
4) мұнай-газ өндіруші кəсіпорындар.
15. і учаскесіндегі тұтынушылардың тобы «халық, бюджеттік жəне коммерциялық 

емес ұйымдарға коммуналдық қызметтер көрсететін басқа да кəсіпорындар» (1-топ) 
үшін тариф мына формула бойынша есептеледі:

мұндағы:
n – тарифтің қолданылу кезеңі (бір жылға немесе барлық кезеңге);
Тin1 - тарифтің қолданылу кезеңіне i учаскесінде тұтынушылардың 1-тобы үшін
        тариф, 1 текше метр үшін теңге;
Zin – тарифтің қолданылу кезеңіне i учаскесінде экономикалық негізделген
        шығындар, теңге;
Min – тарифтің қолданылу кезеңіне i учаскесіндегі амортизациялық аударымдар,
         теңге;
Рin – тарифтің қолданылу кезеңіне i учаскесіндегі жөндеу шығыстары, теңге;
Vin – тарифтің қолданылу кезеңіне і учаскесіндегі тұтынушылардың барлық топ-

тары үшін суды магистральдық құбыржолдары арқылы беру жөнінде көрсетілетін 
қызметтердің жиынтық көлемі, текше метр. 

16. і учаскесінде жөндеуге арналған шығыстар учаскелер бойынша негізгі 
құралдардың құнындағы əрбір учаскенің үлесіне барабар бөлінген магистральдық 
құбыржолдарының тұтастай барлық жүйесі бойынша жөндеудің жалпы жиынтығына 
сүйене отырып есептеледі.

17. і учаскесіндегі тұтынушылардың тобы «ауыл шаруашылығының тауар 
өндірушілері» (2-топ) үшін тариф мына формула бойынша есептеледі:
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мұндағы:
Тin2 – тарифтің қолданылу кезеңіне i учаскесіндегі тұтынушылардың 2-тобы үшін
         тариф, 1 текше метр үшін теңге;
Zin – тарифтің қолданылу кезеңіне і учаскесіндегі экономикалық негізделген
        шығындар, теңге;
Vin – тарифтің қолданылу кезеңіне і учаскесіндегі тұтынушылардың барлық топ-

тары үшін суды магистральдық құбыржолдары арқылы беру жөнінде көрсетілетін 
қызметтердің жиынтық көлемі, текше метр.

18. і учаскесіндегі тұтынушылардың тобы «өнеркəсіптік кəсіпорындар мен басқа 
да коммерциялық ұйымдар» (3-топ) үшін тариф мына формула бойынша есептеледі: 

мұндағы:
Тin3 – тарифтің қолданылу кезеңіне i учаскесіндегі тұтынушылардың 3-тобы үшін
         тариф, 1 текше метр үшін теңге;
Zin – тарифтің қолданылу кезеңіне і учаскесіндегі экономикалық негізделген
        шығындар, теңге;
ДУПin – тарифтің қолданылу кезеңіне і учаскесіндегі салық салынғанға дейін
             пайданың ұйғарынды деңгейі, теңге;
Vin – тарифтің қолданылу кезеңіне і учаскесіндегі тұтынушылардың барлық 

топтары үшін суды магистральдық құбыржолдары арқылы беру жөнінде көрсетілетін 
қызметтердің жиынтық көлемі, текше метр.

19. і учаскесіндегі тұтынушылардың тобы «мұнай-газ өндіруші кəсіпорындар» (4-
топ) үшін тариф мына формула бойынша есептеледі:

  
мұндағы:
Тin4 - тарифтің қолданылу кезеңіне i учаскесіндегі тұтынушылардың 4-тобы үшін
        тариф, 1 текше метр үшін теңге;
Vin1 – тарифтің қолданылу кезеңіне i учаскесіндегі тұтынушылардың 1-тобы үшін
         суды беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің көлемі, текше метр;
Vin2 – тарифтің қолданылу кезеңіне i учаскесіндегі тұтынушылардың 2-тобы үшін
         суды беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің көлемі, текше метр;
Vin4 – тарифтің қолданылу кезеңіне i учаскесіндегі тұтынушылардың 4-тобы үшін
         суды беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің көлемі, текше метр.
Ескертпе. і учаскесіндегі 1-топтың тұтынушыларына суды беру жөнінде көрсетілетін 

қызметтердің Vin1 көлеміне халық, бюджеттік жəне коммерциялық емес ұйымдар, 
сондай-ақ халыққа, бюджеттік жəне коммерциялық емес ұйымдарға коммуналдық 
қызметтер көрсететін басқа да кəсіпорындар тікелей тұтынатын көлемдер ғана жатады.

4-тарау. Суды арналар арқылы беру қызметтеріне тарифті
(бағаны, алым мөлшерлемесін) есептеу

20. Суды арналар арқылы беру қызметтеріне тариф мына формула бойынша 
есептеледі:

мұндағы:
n – тарифтің қолданылу кезеңі (бір жылға немесе барлық кезеңге);
Тn – тарифтің қолданылу кезеңіне 1 текше метр үшін су беру қызметтеріне та-

риф, теңге; 
Zn – тарифтің қолданылу кезеңіне Ерекше тəртіптің талаптарын ескере отырып, 

қабылданған экономикалық негізделген шығындар, мың теңге; 
ДУПn – тарифтің қолданылу кезеңіне салық салынғанға дейін пайданың ұйғарынды 

деңгейі, мың теңге; 
Vn – тарифтің қолданылу кезеңіне көрсетілген қызметтер көлемі, мың текше метр. 
21. Егер бірнеше тарифтік учаске болған жағдайда, суды арналар арқылы беру 

қызметтерін тұтынушылар үшін тариф мына формула бойынша есептеледі:

мұндағы:
і – тарифтік учаскенің нөмірі; 
Tin – тарифтің қолданылу кезеңіне і тарифтік учаске бойынша су беру қызметтеріне 

тариф, 1 текше метр үшін теңге; 
Zin – тарифтің қолданылу кезеңіне і тарифтік учаске бойынша экономикалық 

негізделген шығындар, мың теңге; 
ДУПin – тарифтің қолданылу кезеңіне і тарифтік учаске бойынша салық салынғанға 

дейін пайданың ұйғарынды деңгейі, мың теңге;
Vin – тарифтің қолданылу кезеңіне і тарифтік учаскесіндегі су беру жөнінде 

көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың текше метр. 
22. Тарифтерді тарифтік учаскелер бойынша саралау қажет болған жағдайда, са-

ралау тұтынушылар тобы бойынша жүргізіледі.
 5-тарау. Суды арналар арқылы беру жөнінде көрсетілетін қызметтерге 

су беру тəсілдері жəне тұтынушылар топтары бойынша сараланған тарифті 
(бағаны, алым мөлшерлемесін) есептеу

23. Тарифтерді тұтынушылар топтары бойынша саралау суды арналар арқылы 

беру бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсету кезінде суды тұтынушыға 
дейін беру екі тəсілмен (механикаландырылған жəне өзағар) жүзеге асырылатын 
технологиялық ерекшеліктің негізінде жəне судың қандай мұқтаждарға пайдаланы-
луына қарай жүргізіледі. 

24. Тұтынушылар мынадай топтарға жіктеледі: 
1) ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері;
2) су арналары, бюджеттік ұйымдар;
3) электр энергиясын өндіретін кəсіпорындар;
4) су бөлу орны (табиғат қорғау, өтемдік, санитарлық-экологиялық);
5) өнеркəсіптік кəсіпорындар, өзге де коммерциялық жəне коммерциялық емес 

ұйымдар. 
25. Тарифтің қолданылу кезеңіне суды арналар арқылы беру жөніндегі қызметтерге 

орташа босату есептеу тарифі мына формула бойынша есептеледі: 

мұндағы :
n – тарифтің қолданылу кезеңі (бір жылға немесе барлық кезеңге);
Tn – тарифтің қолданылу кезеңіне орташа босату есептеу тарифі, 1 текше метр 

үшін теңге; 
Zn – тарифтің қолданылу кезеңіне Ерекше тəртіптің талаптарын ескере отырып 

қабылданған экономикалық негізделген шығындар, мың теңге;
ДУПn – тарифтің қолданылу кезеңіне салық салынғанға дейін пайданың ұйғарынды 

деңгейі, мың теңге; 
Vn – тарифтің қолданылу кезеңіне көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың текше метр. 
26. Су беру тəсіліне қарай тұтынушылардың əрбір тобы үшін суды арналар 

арқылы беру жөнінде көрсетілетін қызметтерге есептік тариф мына формула бой-
ынша есептеледі: 

1) Су берудің механикаландырылған тəсілі үшін: 

Tnмi расчет =Tn*Vфакт /Dфакт *(Dмi факт/Vмi факт),

мұндағы:
i – тұтынушылар тобы;
Tnмi расчет – тарифтің қолданылу кезеңіне тұтынушылардың і тобы үшін су берудің 

механикаландырылған тəсілі үшін есепті тариф, текше метр үшін теңге; 
Dфакт – өткен аяқталған күнтізбелік жыл үшін көрсетілген қызметтердің іс жүзіндегі 

кірісі, мың теңге;
Vфакт – өткен аяқталған күнтізбелік жыл үшін көрсетілген қызметтердің іс жүзіндегі 

көлемі, мың текше метр; 
Dмi факт – өткен аяқталған күнтізбелік жыл үшін тұтынушылардың і тобы үшін 

механикаландырылған су беруден іс жүзіндегі кіріс, мың теңге; 
Vмi факт – өткен аяқталған күнтізбелік жыл үшін тұтынушылардың і тобы үшін 

механикаландырылған су берудің іс жүзіндегі көлемі, мың текше метр;
2) Суды өзағар тəсілімен беру үшін: 

Tnсi расчет = Tn*Vфакт/Dфакт*(Dсi факт/Vсi факт),
мұндағы:
i – тұтынушылар тобы;
Tnсi расчет – тарифтің қолданылу кезеңіне тұтынушылардың і тобы үшін су берудің 

өзағар тəсілі үшін есептік тариф, 1 текше метр үшін теңге; 
Dфакт – өткен аяқталған күнтізбелік жыл үшін көрсетілген қызметтердің іс жүзіндегі 

кірісі, мың теңге;
Vфакт – өткен аяқталған күнтізбелік жыл үшін көрсетілген қызметтердің іс жүзіндегі 

көлемі, мың текше метр;
Dсi факт – өткен аяқталған күнтізбелік жыл үшін тұтынушылардың і тобы үшін су берудің 

өзағар тəсілінен іс жүзіндегі кіріс, мың теңге; 
Vсi факт – өткен аяқталған күнтізбелік жыл үшін тұтынушылардың і тобы үшін суды 

өзағар тəсілімен берудің іс жүзіндегі көлемі, мың текше метр;
27. Тұтынушылардың əрбір тобы үшін есептік тарифтерді жəне тарифтің қолданылу 

кезеңіне көрсетілетін қызметтердің болжамды көлемін ескере отырып, орташа өлшенген 
есептік тариф мына формула бойынша есептеледі:

  
мұндағы:
n – тарифтің қолданылу кезеңі (бір жылға немесе барлық кезеңге);
i – тұтынушылар тобы;
Tn ср.расчет – тарифтің қолданылу кезеңіне орташа өлшенген есептік тариф,
                 1 текше метр үшін теңге; 
Vnсi – тарифтің қолданылу кезеңіне тұтынушылардың і тобы үшін суды өзағар
        тəсілімен беру көлемі, мың текше метр; 
Vnмi – тарифтің қолданылу кезеңіне тұтынушылардың і тобы үшін
          механикаландырылған су беру көлемі, мың текше метр; 
∑ci – тарифтің қолданылу кезеңіне тұтынушылардың і тобы үшін суды өзағар 

тəсілімен беру көлеміне тариф көбейтіндісінің сомасы, мың теңге; 
∑мi – тарифтің қолданылу кезеңіне тұтынушылардың і тобы үшін суды механикалық 

тəсілмен беру бойынша көлемге тариф көбейтіндісінің сомасы, мың теңге. 
28. Көрсетілетін қызметтердің болжамды көлемдері өзгерген кезде орташа босату 

есептік тарифтен орташа өлшенген есептік тарифтің ауытқуын анықтау үшін мына 
формула бойынша есептелетін түзету коэффициенті қолданылады:

Kn поправ = Tn /(Tn ср.расчет),

мұндағы:
Kn поправ – тарифтің қолданылу кезеңіне кірістің жинамдылық дəрежесін сипаттайтын 

түзету коэффициенті, бұл ретте коэффициенттің мəні мынаны білдіреді:
 Kn поправ < 1– тарифтің қолданылу кезеңіне есептік кіріс тарифтің қолданылу кезеңіне 
тарифтік кірістен асып түседі; Kn поправ = 1 – тарифтің қолданылу кезеңіне есептік жəне 
тарифтік кірістер тең; Kn поправ > 1 – тарифтің қолданылу кезеңіне есептік кіріс тарифтің 
қолданылу кезеңіне қажетті тарифтік кірістен аз; 

29. Тарифтің қолданылу кезеңіне су беру тəсіліне қарай əрбір тұтынушылар тобы 
үшін тариф мына формулалар бойынша анықталады: 

1) Суды механикаландырылған тəсілмен беру үшін:
Tnмi = Tnмi расчет*Kn поправ

2) Суды өзағар тəсілімен беру үшін:

Tnci = Tnci расчет*Kn поправ

мұндағы:
Tnmi – тарифтің қолданылу кезеңіне суды механикаландырылған тəсілмен берген 

кезде тұтынушылардың і тобы үшін тариф, 1 текше метр үшін теңге; 
Tnci – тарифтің қолданылу кезеңіне суды өзағар тəсілімен берген кезде 

тұтынушылардың і тобы үшін тариф, 1 текше метр үшін теңге.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
31 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16974 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 4 мамыр           №173            Астана қаласы 

Монополиялық жоғары (төмен) бағаны анықтау жөніндегі 
әдістемені бекіту туралы

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабы-
ның 19) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Монополиялық жоғары (төмен) бағаны анықтау жөніндегі 
əдістеме бекітілсін.

2. Мыналардың: 
1) «Монополиялық жоғары бағаны анықтау жөніндегі əдістемені бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 24 қарашадағы № 
486 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14552 
болып тіркелген, 2017 жылғы 12 қаңтарда Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған);

2) «Монополиялық төмен бағаны анықтау жөніндегі əдістемені бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 2 сəуірдегі № 302 
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10719 
болып тіркелген, 2015 жылғы 29 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 4 мамырдағы №173 бұйрығымен бекітілген

Монополиялық жоғары (төмен) бағаны анықтау жөніндегі əдістемесі 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Əдістеме 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік 
кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 90-6-бабының 19) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне уəкілетті органның ведомствосы мен уəкілетті орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесі тауар нарығында үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектісі 
(бұдан əрі – Субъект) белгілейтін монополиялық жоғары (монополиялық төмен) бағаны 
анықтау кезінде қолданады. 

2. Осы Əдістемеде Қазақстан Республикасының Кодексі мен заңдарында 
айқындалатын ұғымдар, сондай-ақ мыналарды білдіретін ұғымдар пайдаланылады:

1) салыстырмалы тауар нарығы – тауарды сатып алу немесе сату мақсаттары негізге 
алына отырып айқындалатын сатылатын тауар көлемі, тауарды сатып алушылар не-
месе сатушылар (берушілер) құрамы жəне тауар нарығына кіру шарттары бойынша 
салыстырылатын басқа тауар нарығы;

2) тауар – азаматтық айналым объектісі болып табылатын тауар, жұмыс, 
көрсетілетін қызмет;

3) уəкілетті орган – бəсекелестікті қорғау жəне монополистік қызметті шектеу са-
ласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

4) уəкілетті органның ведомствосы – бəсекелестікті қорғау жəне монополистік 
қызметті шектеу саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның 
ведомствосы;

5) уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі – бəсекелестікті қорғау жəне 
монополистік қызметті шектеу саласында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті орган 
ведомствосының аумақтық бөлімшесі.

3. Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектісі белгілеген баға, егер:
1) осы баға нақ сол тауар нарығында бəсекелестік жағдайында үстем жағдайға 

ие нарық субъектісімен бір тұлғалар тобына кірмейтін нарық субъектісі белгілейтін 
ең жоғары бағадан асып кетсе немесе салыстырмалы тауар нарығында бəсекелестік 
жағдайында қалыптасқан бағадан асып кетсе;

2) осы баға осындай тауарды өндіру жəне өткізу үшін қажет шығыстар мен пайда 
сомасынан асып кетсе, тауардың монополиялық жоғары бағасы деп түсіндіріледі. 

Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес нарық субъектісіне белгіленген 
тауардың бағасы монополиялық жоғары болып танылмайды.

4. Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектісі белгілеген баға, егер:
1) осы баға нақ сол тауар нарығында бəсекелестік жағдайында үстем жағдайға 

ие нарық субъектісімен бір тұлғалар тобына кірмейтін нарық субъектісі белгілейтін 
ең жоғары бағадан асып кетсе немесе салыстырмалы тауар нарығында бəсекелестік 
жағдайында қалыптасқан бағадан асып кетсе;

 2) осы баға осындай тауарды өндіру жəне өткізу үшін қажет шығыстар мен пайда 
сомасынан асып кетсе, тауардың монополиялық жоғары бағасы болып табылады. 

Егер тауар бағасы осы тармақта көрсетілген өлшемшарттардың ең кемінде біріне 
сəйкес келмесе монополиялық төмен болып танылмайды. Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес нарық субъектісіне белгіленген тауардың бағасы монополиялық 
төмен болып танылмайды.

2-тарау. Монополиялық жоғары (төмен) бағаны анықтау
5. Нарық субъектісінің үстем немесе монополиялық жағдайын анықтау мақсатында 

уəкілетті органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесі тергеп-тексеруді жүргізгенге дейін Кодекстің 90-6-бабының 11) тармақшасына 
сəйкес тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізеді. 

6. Монополияға қарсы органның ведомствосы немесе уəкілетті орган 
ведомствосының аумақтық бөлімшесі үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық 
субъектісінің тауарға монополиялық жоғары бағаны белгілеуінен көрінетін, Кодекстің 
174-бабының 1) тармақшасында көзделген бұзушылық белгілерінің болуын көрсететін 
деректерді анықтау мақсатында тауар нарығындағы тауар өндіру (өткізу) бағасының 
жəне көлемдерінің серпініне, оның ішінде: 

1) Субъектінің жағдайы үстем деп танылған тауардың бағасын Субъектінің тиісті 
немесе салыстырмалы тауар нарығында басқа нарық субъектілерінің сондай тауар 
бағасынан асатын етіп белгілеуіне;

2) тиісті немесе салыстырмалы тауар нарығында баға өсуінің тиісті қарқындарымен 
салыстырғанда Субъектінің жағдайы үстем деп танылған тауар бағасының өсу 
қарқынының артуына;

3) физикалық сипатын (мысалы, тауар бірлігінің салмағын) төмендету арқылы 
Субъектінің жағдайы үстем деп танылған тауар бағасының көтерілуіне;

4) өндіру немесе беру мүмкіндігі болған кезде тұтынушылардың сұранысы немесе 
тапсырыстары бар тауарларды өндіру жəне (немесе) беру көлемін негізсіз қысқартуға 
немесе өндіруді жəне (немесе) беруді тоқтатуға талдау жүргізеді.

7. Монополияға қарсы органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомство-
сының аумақтық бөлімшесі үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық 
субъектісінің тауарға монополиялық төмен бағаны белгілеуінен көрінетін Кодекстің 
174-бабының 1) тармақшасында көзделген бұзушылық белгілерінің болуын көрсететін 
деректерді анықтау мақсатында тауар нарығындағы тауар өндіру (өткізу) бағасының 
жəне көлемдерінің серпініне, оның ішінде: 

1) Субъектінің жағдайы үстем деп танылған тауардың бағасын Субъектінің тиісті 
немесе салыстырмалы тауар нарығында басқа нарық субъектілерінің сондай тауар 
бағасынан төмен етіп белгілеуіне;

2) тиісті немесе салыстырмалы тауар нарығында баға өсуінің тиісті қарқындарымен 
салыстырғанда Субъектінің жағдайы үстем деп танылған тауар бағасының төмендеу 
қарқынының артуына талдау жүргізеді.

8. Нарық субъектісінің іс-əрекеттерінде (əрекетсіздігінде) үстем немесе монополия-
лық жағдайға ие нарық субъектісінің тауарға монополиялық жоғары (төмен) баға 
белгілеуінен көрінетін Кодекстің 174-бабының 1) тармақшасында көзделген 
бұзушылықтардың белгілері болған жағдайда, монополияға қарсы органның ведом-
ствосы жəне (немесе) уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі тергеп-
тексеру жүргізу туралы бұйрық шығарады. Тергеп-тексеру жүргізу кезінде Субъектінің 
монополиялық жоғары (төмен) бағаны белгілеу жөніндегі əрекеттерін растайтын 
фактілердің болуы анықталады.

9. Монополиялық жоғары бағаны анықтау үшін монополияға қарсы органның 
ведомствосы тиісті тауар нарығындағы тауардың бəсекелес бағасын айқындайды.

Тауардың бəсекелес бағасы Субъектімен бір тұлғалар тобына кірмейтін нарық 
субъектісі белгілейтін бəсекелестік жағдайдағы осы жəне салыстырмалы тауар 
нарығына арналған тауардың ең жоғары бағасы болып табылады. Бұл ретте, дербес 
жасаған əрекеттері тиісті тауар нарығындағы тауарлар айналысының жалпы жағдайына 
олардың əрқайсысының біржақты ықпал ету мүмкіндігін тиімді шектейтін нарық 
субъектілерінің жарыспалылығы шартына сəйкес келетін нарық субъектілері ескеріледі. 

Бəсекелестік бағаны айқындау кезінде тауардың сапалық параметрлері ескеріледі.
Нақ сол тауар нарығындағы бəсекелестік бағаны белгілеу мүмкін болмаған 

жағдайда, салыстырмалы тауар нарығындағы, оның ішінде Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс жерлердегі салыстырмалы тауар нарығындағы тауар бағасымен салы-
стыру жүргізіледі.

Салыстырмалы тауар нарығын анықтау Кодекстің 175-бабы 3-тармағының бірінші 
бөлігінде көзделген өлшемшарттар бойынша жүзеге асырылады. Тергеп-тексеру 
объектісі тауарының бағасына Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі 
салыстырмалы тауар нарығындағы бəсекелестік жағдайында қалыптасқан тауардың 
бағасымен салыстыру жүргізу монополияға қарсы орган басшысының немесе оның 
орынбасарының тапсырмасы бойынша жүргізіледі.

Салыстырмалы тауар нарығында бəсекелестік жағдайында қалыптасқан бағаны не 
салыстырмалы тауар нарығын, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерлерде айқындау мүмкін болмаған жағдайда, нарық субъектісінің шығыстары мен 
пайдасына талдау жүргізіледі жəне негізделген баға айқындалады.

Егер Субъект белгілеген баға бəсекелестік бағадан асып түсетін болса немесе 
бəсекелестік бағаны анықтау мүмкін болмаса, монополияға қарсы органның ведом-
ствосы осындай тауарды өндіру мен өткізу қажеттілігін, шығыстар мен пайданы бағалау 
мақсатында Субъектінің шығыстары мен пайдасына талдау жүргізеді. 

10. Монополиялық төмен бағаны анықтау үшін монополияға қарсы органның ве-
домствосы тиісті тауар нарығында Субъектімен бір тұлғалар тобына кірмейтін нарық 
субъектілері белгілейтін тауар бағасының деңгейін талдайды. Бағаларды талдау кезінде 
тауардың сапалық параметрлері ескеріледі.

Субъект белгілеген баға нақ сол тауар нарығында Субъектімен бір тұлғалар то-
бына кірмейтін нарық субъектілері белгілеген бағадан жоғары болған жағдайда, онда 
Субъектінің бағасы монополиялық төмен болып табылмайды.

Егер Субъект белгілеген баға нақ сол тауар нарығында Субъектімен бір тұлғалар 
тобына кірмейтін, нарық субъектілері белгілейтін бағадан төмен болса, монополияға 
қарсы орган ведомствосы Субъектінің осындай тауарды өндіру жəне өткізудің нақты 
шығыстарына талдау жүргізеді жəне Субъектінің жағдайы үстем деп танылған тауарға 
Субъектінің төмен баға белгілеуінің мəн-жайын анықтайды.

11. Монополиялық жоғары бағаны анықтау кезінде шешім қабылдау үшін 
монополияға қарсы органның ведомствосы мыналарға:

1) субъектінің қаржылық-шаруашылық қызметін;
2) тауардың өндірістік жəне толық өзіндік құнының серпінін, сондай-ақ тауар 

бағасының серпінін (оның ішінде өндірістік жəне толық өзіндік өсу (төмендеу) қарқынын 
бағаның өсуі (төмендеуі) қарқынымен салыстыру);

3) өндірістік қуаттарды есепке ала отырып тауарды өндіру (өткізу) көлемінің серпінін;
4) нəтижесінде тауар бағасы тікелей немесе жанама қалыптастырылатын шарт-

тарды;
5) бағалардың əртүрлі түрлерінің серпінін (мысалы, орташа өлшенген, тұтынушы-

лардың əртүрлі топтары үшін);
6) кезең жəне өндірістік өзіндік құнның шығыстарын, оның ішінде əкімшілік 

персоналдың жалақысының өсуі (төмендеуі) қарқынын өндірістік персоналдың 
жалақысының өсуі (төмендеуі) қарқынымен салыстыруды;

7) субъектінің жағдайы үстем деп танылатын тауардан субъект алған пайданы;
8) субъектінің инвестициялық бағдарламасына;
9) кредиторлар мен қаржы ұйымдары алдындағы міндеттемелерін талдауды 

қолданады;
Монополиялық төмен бағаны анықтау кезінде шешім қабылдау үшін монополияға 

қарсы органның ведомствосы осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5), 6) тармақшаларын тал-
дауды қолданады.

12. Монополиялық жоғары бағаны анықтау кезінде тауар өндірумен (өткізумен) 
байланысты қажетті шығындар мен пайда мыналар ескеріле отырып айқындалады:

1) өзіндік құнға кіретін материалдық шығыстар растайтын құжаттарда (шарттар, 
шот-фактуралар) көзделген бағаларды жəне материалдық ресурстардың физикалық 
көлемін негізге ала отырып, тауардың бір бірлігін шығаруға арналған шикізат, матери-
алдар, отын, материалдық ресурстар энергиясы шығысының қолданылатын нормала-
рынан жəне жылдық нормаларынан шыға келе айқындалады;

2) еңбек жағдайлары үшін 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексіне (бұдан əрі – Еңбек кодексі) сəйкес еңбекақы төлеу жүйесінде көзделген 
қосымша ақылар мен үстемеақылар төлеуді қоса алғанда, персоналға еңбекақы 
төлеуге жұмсалған шығыстар;

3) субъектінің есепке алу саясатында көзделген əдісті пайдалана отырып 
айқындалатын амортизациялық аударымдар;

4) қарыз қаражаттары үшін сыйақы төлеуге арналған шығыстар;
5) Субъектінің тауар өндіруіне (өткізуіне) тікелей қатысты басқа да шығыстар;
6) кəсіпорынның тиімді жұмыс істеуін жəне дамуын қамтамасыз ететін пайда деңгейі.
Субъектінің тауардың бір бірлігіне қажетті шығындары мен пайдасын бағалау 

кезінде қажет болған кезде тиісті немесе салыстырмалы тауар нарығындағы басқа 
нарық субъектілерінің ұқсас шығындары мен пайдасын салыстырмалы талдау əдісі 
қолданылады.

Монополиялық төмен бағаны анықтау кезінде осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5) 
тармақшаларын ескере отырып, тауарды өндірумен (өткізумен) байланысты нақты 
шығыстар айқындалады.

13. Пайда тауарды өндіруден (өткізуден) алынған табыс жəне тауарды өндіру жəне 
өткізу үшін қажетті негізделген шығыстар мен нақты төленген салықтар арасындағы 
айырма ретінде айқындалады.

Субъектінің дамуы үшін талап етілетін қажетті пайданың шамасы өндірілетін 
(өткізілетін) тауардың өзгешелігін, тауар нарығының ерекшелігін жəне Субъектінің 
жұмыс істеу шарттарын көрсетеді, сондай-ақ:

жаңа активтерді құруға, қолда бар активтерді кеңейтуге, жаңартуға, реконструк-
циялауға жəне техникалық қайта жарақтандыруға инвестицияларды;

тəуекел деңгейін (өндірудің немесе тұтынудың маусымдық сипаты, климаттық 
факторларға жоғары тəуелділік);

Еңбек кодексіне сəйкес ұжымдық шарттарда, Бас, салалық жəне өңірлік келісімдерде 
көзделген міндеттемелерді;

жекешелендіру жəне концессия шарттарында, лицензиялық келісімдерде, 
инвестициялық шарттарда жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары-
мен, оның ішінде əлеуметтік жауапкершілік бойынша өзге де келісімдерде көзделген 
міндеттемелерді;

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін айыппұл санкциялары-
нан басқа, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 
төлемдерді ескереді.

14. Монополиялық жоғары бағаны анықтау кезінде қосымша негіздеме қажет болған 
кезде Субъектінің жағдайы үстем деп танылған тауар бағасының, өзіндік құнының 
(шығындардың жекелеген баптары) жəне рентабельділік деңгейінің өсу қарқыны басқа 
нарық субъектілерімен салыстырылады.

Айталық, егер осы бойынша Субъектінің жағдайы үстем деп танылған тауар 
бағасының, өзіндік құнының, пайдасы мен рентабельділіктің өсу қарқыны басқа нарық 
субъектілерінің осы көрсеткіштерінің өсу қарқынынан айтарлықтай асатын болса, бұл 
монополиялық жоғары бағаларды белгілеу бөлігінде үстем жағдайды ықтимал теріс 
пайдалану қосымша растайды.

15. Субъектінің өндірілетін (өткізілетін) тауарға төмен бағаны белгілеуінің мəн-
жайын талдау кезінде монополиялық төмен бағаны белгілеуден көрінетін, Субъектінің 
іс-əрекеттері үстем немесе монополиялық жағдайды теріс пайдалану деп танылмайтын 
мынадай мəн-жайлар ескеріледі:

1) тез бұзылатын тауарларды өткізу;
2) тауарды сақтау мүмкіндігінің болмауы;
3) тауар өндірудің (өткізудің) маусымдылығы;
4) ақауы немесе бүлінуі салдарынан тауар бағасын арзандату;
5) бəсекелестікті шектеуге əкеп соқпайтын жарнамалық немесе қайырымдылық 

акцияларын өткізу;
6) Субъектінің осы тауарды өндіруді (өткізуді) тоқтатуына байланысты жаппай 

сатуды жүргізу;
7) сыртқы факторлардан туындаған нарықта бағаның жалпы төмендеуі.
16. Уəкілетті орган ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық 

бөлімшесі: 
1) бұл ретте мынадай шарттар орындалса: 
тауарды өндіру жəне өткізу үшін қажетті шығыстар өзгеріссіз қалса немесе оларды 

өзгерту тауардың бағасын өзгертуге сəйкес келмесе;
тауарды сатушылар немесе сатып алушылардың құрамы өзгеріссіз қалса немесе та-

уарды сатушылар немесе сатып алушылар құрамының өзгеруі елеусіз болып табылса;
салық салуды, кедендік-тарифтік реттеуді қоса алғанда, тауар нарығындағы, оның 

ішінде мемлекеттік реттеу шараларымен негізделген тауар айналымының жағдайлары 
өзгеріссіз қалса немесе оларды өзгерту тауардың бағасының өзгертуімен сəйкес кел-
месе, тауардың бұрын белгіленген бағасын өсіру;

2) егер бұл ретте мынадай шарттар орындалса:
тауарды өндіру жəне өткізу үшін қажетті шығыстар айтарлықтай төмендесе;
тауарды сатушылар немесе сатып алушылар құрамы тауар бағасын азаю жағына 

өзгерту мүмкіндігіне негізделсе;
салық салуды, кедендік-тарифтік реттеуді қоса алғанда, тауар нарығындағы, 

оның ішінде мемлекеттік реттеу шараларымен негізделген тауар айналымының 
жағдай лары тауар бағасын азаю жағына өзгерту мүмкіндігін қамтамасыз етсе, 
тауардың бұрын белгіленген бағасын ұстап тұру немесе төмендетпеу арқылы үстем 
немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектісі белгілейтін бағаны тауардың 
монополиялық жоғары бағасы деп таниды.

17. Уəкілетті орган ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесі:

1) бұл ретте мынадай шарттар орындалса: 
тауарды өндіру жəне өткізу үшін қажетті шығыстар өзгеріссіз қалса немесе оларды 

өзгерту тауардың бағасын өзгертуге сəйкес келмесе;
тауарды сатушылар немесе сатып алушылардың құрамы өзгеріссіз қалса немесе та-

уарды сатушылар немесе сатып алушылар құрамының өзгеруі елеусіз болып табылса;
салық салуды, кедендік-тарифтік реттеуді қоса алғанда, тауар нарығындағы, оның 

ішінде мемлекеттік реттеу шараларымен негізделген тауар айналымының жағдайлары 
өзгеріссіз қалса немесе оларды өзгерту тауардың бағасының өзгертуімен сəйкес кел-
месе, тауардың бұрын белгіленген бағасын төмендету;

2) егер бұл ретте мынадай шарттар орындалса:
тауарды өндіру жəне өткізу үшін қажетті шығыстар айтарлықтай өссе;
тауарды сатушылар немесе сатып алушылар құрамы тауар бағасын ұлғаю жағына 

өзгерту мүмкіндігіне негізделсе;
салық салуды, кедендік-тарифтік реттеуді қоса алғанда, тауар нарығындағы, 

оның ішінде мемлекеттік реттеу шараларымен негізделген тауар айналымының 
жағдайлары тауар бағасын ұлғаю жағына өзгерту мүмкіндігін қамтамасыз етсе, 
тауардың бұрын белгіленген бағасын ұстап тұру немесе төмендетпеу арқылы үстем 
немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектісі белгілейтін бағаны тауардың 
монополиялық төмен бағасы деп таниды.

18. Егер қаралатын тауар нарығында үстем немесе монополиялық жағдайға 
ие нарық субъектісінде талданатын тауарлар бөлінісінде шығындар баптары мен 
пайданың есебі болмаған жағдайда, уəкілетті органның ведомствосы немесе оның 
аумақтық бөлімшесі нақ сол тауар нарығында бəсекелестік жағдайында үстем жағдайға 
ие нарық субъектісімен бір тұлғалар тобына кірмейтін нарық субъектісі белгілейтін, 
бəсекелестік жағдайда қалыптасқан ең жоғары (ең төмен) бағаны негізделген баға 
ретінде таниды.

19. Тергеп-тексеру нəтижелері бойынша тергеп-тексеру жүргізуге уəкілеттік берілген 
уəкілетті орган ведомствосының немесе уəкілетті орган ведомствосы аумақтық 
бөлімшесінің лауазымды адамы (лауазымды адамдары) Кодекстің 221-бабына сəйкес 
қорытынды əзірлейді. 

20. Монополиялық жоғары (төмен) баға белгіленген жағдайда, монополияға қарсы 
органның ведомствосы Кодекстің 225-бабына сəйкес монополиялық кірісті айқындайды.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы     
23 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16916 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 4 мамыр             №175           Астана қаласы

Сумен жабдықтаудың және (немесе) суды бұрудың 
реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, 

жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) немесе олардың шектi деңгейлерiн 

есептеудің кемсітпейтін әдістемесін бекіту туралы

«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 13-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса берілген Сумен жабдықтаудың жəне (немесе) суды бұрудың реттеліп 
көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алым-
дар мөлшерлемелерін) немесе олардың шектi деңгейлерін есептеудің кемсітпейтін 
əдістемесі бекітілсін.

2. «Сумен жабдықтаудың жəне (немесе) суды бұрудың реттеліп көрсетілетін 

қызметтеріне сараланған тарифтерді есептеу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы        
1 қа зандағы 297-НҚ бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізі лімінде № 8886 болып тіркелген, 2014 жылғы 22 сəуірдегі № 77 (28301) «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 4 мамырдағы №175 бұйрығына қосымша

Сумен жабдықтаудың жəне (немесе) суды бұрудың реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді

(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шектi деңгейлерiн 
есептеудің кемсітпейтін əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Сумен жабдықтаудың жəне (немесе) суды бұрудың реттеліп көрсетілетін 

қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін есептеудің кемсітпейтін 
əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 13-бабы 1-тармағының 
4) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі 
төрағасының 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 болып тіркелген) бекітілген Табиғи 
монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, 
жұмыстарына) тарифтер (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде 
қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібіне (бұдан əрі – Ерекше 
тəртіп) жəне сумен жабдықтаудың жəне (немесе) суды бұрудың реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне сараланған тарифтерді есептеу қағидаттары мен тетіктерін айқындайды.

2. Əдістеменің қағидаттары мыналар:
1) тұтынушыларды ауыз суды үнемдеп пайдалануға жəне ресурс үнемдеуші тех-

нологияларды пайдалануға ынталандыру;
2) сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтерін көрсетуге байланысты 

шығындарды өтеу болып табылады. 
3. Əдістемеде мынадай ұғымдар қолданылады:
су шаруашылығы ұйымдары – қызметі суларды реттеумен, жеткізумен, ұдайы 

молайтумен, сумен жабдықтаумен, су бұрумен жəне су объектілерін пайдаланумен 
байланысты заңды тұлғалар;

сумен жабдықтау – суды тұтынушыларға сумен жабдықтау жүйелері арқылы суды 
алуды, сақтауды, дайындауды, беру мен таратуды қамтамасыз ететін іс-шаралардың 
жиынтығы;

суды бұру – сарқынды суларды суды бұру жүйелері арқылы су объектілеріне 
жəне (немесе) жердің бедерлеріне алуды, тасымалдауды, тазалауды жəне бұруды 
қамтамасыз ететін іс-шаралардың жиынтығы;

тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шығын бөлігі – тарифтi (бағаны, алым 
мөлшерлемесін) жəне тарифтiк сметаларды бекiту кезінде ескерілетін, өндірістік 
шығыстар мен кезең шығыстарынан тұратын табиғи монополия субъектісінің 
қызметтерді (жұмыстарды) көрсетуіне байланысты шығындарының жиынтығы.

Осы Əдістемеде пайдаланылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан 
Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына жəне Су кодексіне 
сəйкес қолданылады.

4. Тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшермелерін) қалыптастыру реттеліп 
көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) əрбір түрі бойынша кірістердің, 
шығындар мен қолданысқа енгізілген активтердің бөлек есебінің негізінде жүзеге 
асырылады.

сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтердің сараланған тарифтерін 
қалыптастыру кезінде шығындар Ерекше тəртіптің талаптары ескеріле отырып 
енгізіледі.

сумен жабдықтау жəне суды бұру қызметтеріне арналған тарифтерді тұтынушы-
лардың топтары бойынша саралау кезінде тұтынушылардың топтары үшін тарифтер:

сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру қызметтерін көрсетуге байланысты 
шығындарды өтеу;

тиісті өңір халқының төлем қабілеттілігінің деңгейі;
инфляцияға əсері;
сумен жабдықтауды жəне суды бұруды тұтыну құрылымдары;
кəсіпкерлік субъектілерін дамытудың деңгейі.

2-тарау. Тұтынушылардың топтарын айқындау
5. Сараланған тарифтерді белгілеу мақсатында тұтынушылар мынадай топтарға 

бөлінеді:
1-топ:
жеке тұлғалар (халық);
2-топ:
ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде (ыстық сумен жабдықтау 

жүйесі анық болған кезде) үстемелеп толтыру көлемдерінің жəне жылу энергиясын 
өндіру процесінде өз мұқтажына суды тұтыну көлемдерінің шегінде жылу энергиясын 
өндірумен айналысатын кəсіпорындар;

бекітілген нормативтік техникалық ысыраптар көлемдерінің шегінде жылу энерги-
ясын берумен жəне таратумен айналысатын кəсіпорындар.

3-топ:
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар;
тұтынушылардың бірінші жəне екінші топтарына кірмейтін өзге де тұтынушылар.

3-тарау. Тұтынушылардың əрбір тобы үшін тарифтерді есептеу тəртібі
6. Сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтеріне тарифтерді уəкілетті 

органның ведомствосы жəне қажетті шығындар мен пайданың негізінде сумен 
жабдықтайтын жəне (немесе) суды бұратын əрбір ұйым үшін бөлек бекітеді.

7. Бірінші топ үшін сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтеріне 
тарифтердің деңгейі пайдалану шығындарының деңгейінде белгіленеді, олар мына-
дай шығыстарды қамтиды:

1) материалдық шығындар, оның ішінде:
шикізат пен материалдар;  сатып алынатын су (суды өндіру);
отын;  энергия;  жанар-жағар май материалдары;
2) өндіріс персоналының еңбегіне ақы төлеу шығыстары, оның ішінде:
өндіріс персоналының жалақысы;   əлеуметтік аударымдар;
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары.
3) жөндеу, оның ішінде негізгі құралдар құнының ұлғаюына алып келмейтін ағымдағы 

жəне күрделі жөндеулер.
8. Сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтеріне тарифті есептеу үшін 

мына формула қолданылады:

мұндағы:
Р1 – тұтынушылардың бірінші тобына арналған бір текше метр (м3) үшін сумен 

жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтерінің тарифі, теңгемен;

 – шығындар осы əдістеменің 7-тармағына сəйкес;
 – барлық тұтынушылардың сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру 

қызметтерін тұтыну көлемі, текше метрмен (м3).
9. Екінші топ үшін тарифтің деңгейі қарыз қаражаттары бойынша сыйақы төлеу шы-

ғыстары мен амортизациялық аударымдардан басқа барлық шығыстарды жабады (оның 
ішінде осы Əдістеменің 7-тармағында көрсетілген пайдалануға арналған шығындар):

мұндағы:
Р2 – тұтынушылардың екінші тобына арналған бір текше метр (м3) үшін сумен 

жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтерінің тарифі, теңгемен;
Z  – тарифтің шығын бөлігі (бағалар, алымдар мөлшерлемелер);
Zсыйақы,амор – қарыз қаражаттары бойынша сыйақы төлеуге арналған шығыстар мен 

амортизациялық аударымдар, теңгемен;

 – барлық тұтынушылардың сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру 
қызметтерін тұтыну көлемі, текше метрмен (м3).

10. Үшінші топқа арналған тарифтің деңгейі бүкіл шығыстарды жабады (оның ішінде 
тұтынушылардың бірінші жəне екінші топтары жаппаған шығындардың бір бөлігін 
өтейді) жəне инвестициялық қажеттіліктерді жабу үшін жеткілікті болатын пайданың 
қолжетімді деңгейін қамтамасыз етеді:

мұндағы:
Р3– тұтынушылардың үшінші тобына арналған бір текше метр (м3) үшін сумен 

жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтерінің тарифі, теңгемен;
Z – тарифтің шығын бөлігі (бағалар, алымдар мөлшерлемелер);

– шығындар осы əдістеменің 7-тармағына сəйкес;
Zсыйақы,амор – қарыз қаражаттары бойынша сыйақы төлеу мен амортизациялық ауда-

рымдар шығыстары, теңгемен;

 – барлық тұтынушылардың сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру 
қызметтерін тұтыну көлемі, текше метр (м3);

V1– тұтынушылардың бірінші тобының сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру 
қызметтерін тұтыну көлемі, текше метр (м3);

V2– тұтынушылардың екінші тобының сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру 
қызметтерін тұтыну көлемі, текше метр (м3);

V3– тұтынушылардың үшінші тобының сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру 
қызметтерін тұтыну көлемі, текше метр (м3);

I – Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу жəне бəсеке лестікті 
қорғау жөніндегі агенттігі төрағасының 2003 жылғы 27 қаңтардағы № 17-НҚ бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2154 болып тіркелген) 
бекітілген Су шаруашылығы жəне (немесе) канализациялық жүйелерге жəне энергетика 
секторындағы табиғи монополия субъектілеріне қызмет көрсететін табиғи монополия 
субъектілері үшін іске қосылған активтердің реттелетін базасына арналған пайда (таза 
табыс) ставкаларын есептеу жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес есептелген пайданың жол 
берілетін деңгейі, теңгемен.

11. Егер сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтерін көрсеткен кезде 
бірнеше кəсіпорындар таратылған жағдайда, топтар бойынша тарифтер деңгейін есеп-
теген кезде тиісті шығындар қызмет көрсетуге тартылған əр кəсіпорынның тарифтік 
сметаларынан қалыптасады.

Сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтеріне тұтынушылар топта-
ры бойынша сараланған тарифтерді есептеудің жəне төлеудің бақылау үлгісі осы 
Əдістемеге қосымшада келтірілген.

Сумен жабдықтаудың жəне (немесе) суды бұрудың реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді

(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шектi деңгейлерiн 
есептеудің кемсітпейтін əдістемесіне қосымша

Сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтеріне тұтынушылар топта-
ры бойынша сараланған тарифтерді есептеу мен төлеудің бақылау үлгісі

Тарифтерді есептеу үшін мынадай ақпарат сұратылды:

1. – шығындар осы əдістеменің 7-тармағына сəйкес.
2. Z  – тарифтің шығын бөлігі (бағалар, алымдар мөлшерлемелер).
3. I – сумен жабдықтау қызметі бойынша пайданың рұқсат етілген деңгейі.
4. V – соңғы аяқталған күнтізбелік жылдағы барлық тұтынушылардың қызметті 

тұтыну көлемі, текше метрмен (м3).
5. Тұтынушылар топтарының бөлінісінде соңғы аяқталған күнтізбелік жылғы су 

тұтыну көлемі туралы ақпарат.

Суды тұтыну көлемі туралы деректер 1-кестеге сəйкес ұсынылған.
1-кесте

№ Барлық тұтынушылардың тұтыну көлемі, м3 31 105 996
1 1-топтың тұтыну көлемі: жеке тұлғалар (халық) 4 620 978
2 2-топтың тұтыну көлемі, оның ішінде: 5 914 408

ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде (ыстық су-
мен жабдықтау жүйесі анық болған кезде) үстемелеп толты-
ру көлемдерінің жəне жылу энергиясын өндіру процесінде өз 
мұқтажына суды тұтыну көлемдерінің шегінде жылу энергиясын 
өндірумен айналысатын кəсіпорындар

2 345 126

бекітілген нормативтік техникалық ысырап көлемдері шегінде жылу 
энергиясын берумен жəне таратумен айналысатын кəсіпорындар

3 569 282

3 3-топтың тұтыну көлемі, оның ішінде: 20 570 610
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар 8 965 230
тұтынушылардың 1 жəне 2-топтарына кірмейтін өзге де 
тұтынушылар

11 605 380
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Нəтижесінде, тұтынушылар топтары бойынша суды тұтыну көлемдері 2-кестеге 
сəйкес ұсынылған.

2-кесте
Тұтынудың жалпы көлемі (м3), оның ішінде: 31 105 996
1 - топтың тұтыну көлемдері (V1) 4 620 978
2 - топтың тұтыну көлемдері (V2) 5 914 408
3 - топтың тұтыну көлемдері (V3) 20 570 610

Сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру ұйымдарының шығындары бойынша 
деректер 3-кестеге сəйкес ұсынылған.

3-кесте
Z1
№ Көрсеткіштер атауы Өлшем 

бірлігі, мың 
теңге

Тарифтік сметаның 
нақты көрсеткіштері, 
барлығы

1 Материалдық шығындар: мың теңге 270 237
1.1 шикізат жəне материалдар мың теңге 151 084
1.2 сатып алынатын су мың теңге 6 388
1.3 отын мың теңге 1 056
1.4 энергия мың теңге 98 610
1.5 жанар – жағармай материалдары мың теңге 13 099
2 Өндірістік персоналдың еңбегіне ақы 

төлеу шығыстары:
мың теңге 353 196

2.1 өндіріс персоналының жалақысы мың теңге 325 740
2.2 əлеуметтік салық мың теңге 19 544
2.3 міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары 7 912
3 Жөндеу, оның ішінде мың теңге 14 200
3.1 ағымдағы жөндеулер мың теңге 4 200
3.2 негізгі құралдар құнының өсуіне алып 

келмейтін күрделі жөндеулер
мың теңге 10 000

шығындар сомасының ЖИЫНЫ (Z1) мың теңге 637 633

1 Ерекше тəртіптің талаптары ескеріле отырып 
қабылданған қарыз қаражаттары бойынша сыйақы 
төлеу шығыстары мен амортизациялық аударымдар-
ды есептемегендегі толық өзіндік құн, мың теңге

828 078

2 Қарыз қаражаттары бойынша сыйақы төлеу мен 
амортизациялық аударымдарға арналған шығыстар, 
мың теңге

65 615,6

3 Сумен жабдықтау қызметі бойынша пайданың қажетті 
көлемі, мың теңге.

100 000

Əдістемеге сəйкес:

мұндағы:
Р1 – тұтынушылардың бірінші тобына арналған бір текше метр (м3) үшін сумен 

жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтеріне тарифі, теңгемен;

 – шығындар осы əдістеменің 7-тармағына сəйкес;
V – барлық тұтынушылардың сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтерін 

тұтыну көлемі, текше метрмен (м3).
Осылайша,

Екінші топқа арналған тариф деңгейі барлық шығыстарды жабады (оның ішінде осы 
Əдістеменің 8-тармағында көрсетілген пайдалануға арналған шығындар):

Р2 – тұтынушылардың екінші тобына арналған бір текше метр (м3) үшін сумен 
жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтерінің тарифі, теңгемен;

Z  – тарифтің шығын бөлігі (бағалар, алымдар мөлшерлемелер);
Zсыйақы,амор – қарыз қаражаттары бойынша сыйақы төлеуге арналған шығыстар мен 

амортизациялық аударымдар, теңгемен;
V – барлық тұтынушылардың сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтерін 

тұтыну көлемі, текше метрмен (м3).
Осылайша,

Үшінші топқа арналған тариф деңгейі барлық шығыстарды жабады (оның ішінде 
тұтынушылардың бірінші жəне екінші топтары жаппаған шығындардың бір бөлігін 
өтеуге) жəне инвестициялық қажеттіліктерді жабу үшін жеткілікті болатын пайданың 
қажетті деңгейін қамтамасыз етеді:

мұндағы:
Р3 – тұтынушылардың үшінші тобына арналған бір текше метр (м3) үшін сумен 

жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтеріне арналған тариф, теңгемен;
Z – тарифтің шығын бөлігі (бағалар, алымдар мөлшерлемелер);

– шығындар осы əдістеменің 7-тармағына сəйкес;
Zсыйақы,амор – қарыз қаражаттары бойынша сыйақы төлеуге арналған шығыстар мен 

амортизациялық аударымдар, теңгемен;
V – барлық тұтынушылардың сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтерін 

тұтыну көлемі, текше метрмен (м3);
I – пайданың рұқсат етілген деңгейі, теңгемен;
V1 – тұтынушылардың бірінші тобының сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру 

қызметтерін тұтыну көлемі, текше метрмен (м3);
V2 – тұтынушылардың екінші тобының сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру 

қызметтерін тұтыну көлемі, текше метрмен (м3);
V3 – тұтынушылардың үшінші тобының сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру 

қызметтерін тұтыну көлемі, текше метр (м3).
Осылайша,

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
24 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16921 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 4 мамыр              №176           Астана қаласы

Суды магистральдық труба құбырлары және (немесе) 
арналар арқылы беру жөніндегі қызметтердің тарифтеріне 
(бағаларына, алым мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету 

коэффициенттерін бекіту қағидаларын және Суды 
магистральдық труба құбырлары және (немесе) арналар 

арқылы беру жөніндегі қызметтердің тарифтеріне 
(бағаларына, алым мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету 

коэффициентінің деңгейін есептеу әдістемесін
бекіту туралы

«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 14-1-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына жəне 13-бабы 1-тармағының 4-11) 
тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Бекітілсін:
1) Суды магистральдық труба құбырлары жəне (немесе) арналар арқылы беру 

жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алым мөлшерлемелеріне) уақытша 
төмендету коэффициенттерін бекіту ережесі осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;

2) Суды магистральдық труба құбырлары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алым мөлшерлемелеріне) уақытша 
төмендету коэффициентінің деңгейін есептеу əдістемесі осы бұйрыққа 2-қосымшаға 
сəйкес бекітілсін.

2. Күші жойылды деп танылсын:
1) «Суды магистральдық труба құбырлары жəне (немесе) арналар арқылы тасы-

малдау жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алым мөлшерлемелеріне) 
уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 23 
наурыздағы № 93-НҚ бұйрығының (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3536 болып тіркелген);

2) «Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы тасымалдау 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алым мөлшерлемелеріне) уақытша 
төмендету коэффициенттерін бекіту ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 23 наурыздағы № 
93-НҚ бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2010 жылғы 28 сəуірдегі №127-
НҚ бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6264 болып тіркелген, 2011 жылғы 31 наурыздағы № 116-119 
(26521) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған).

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсына орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігінің Заң департаментіне бұйрықтың осы тармағының 1), 2) жəне 3) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді беруді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
_____________ Ө. Шөкеев
2018 жылғы 17 мамыр

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 4 мамырдағы №176 бұйрығына 1-қосымша

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы 
беру жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар 

мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) 
уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі – Заң) 14-1-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі 
қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) уақытша 
төмендету коэффициенттерін бекітудің тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады:
1) құзыретті орган – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

Су ресурстары комитеті;
2) мерзімі өткен кредиттік берешек – тұтынушының су жүргізу ұйымының алдын-

дағы белгіленген мерзімде атқарылмаған қаржылық міндеттемелерінің, ақшалай 
қарыздарының сомасы;

3) өтеу кестесі – тұтынушының жəне су жүргізу ұйымы басшысының қолдарымен 
расталған, тұтынушының су жүргізу ұйымының алдындағы мерзімі өткен кредиттік 
берешегін өтеу кестесі;

4) өтінім – су жүргізу ұйымының не тұтынушының уəкілетті органның ведомство-
сына немесе оның аумақтық бөлімшесіне суды магистральдық құбыржолдары жəне 
(немесе) арналар арқылы беру жөніндегі қызметтердің тарифіне (бағасына, алым 
мөлшерлемесіне) уақытша төмендету коэффициенттерін оның жоспарланған деңгейін 
көрсете отырып бекітуге (еркін нысандағы) жазбаша өтініші;

5) өтініш беруші – су жүргізу ұйымы, тұтынушы;
6) салалық мемлекеттік орган – уəкілетті жəне құзыретті органдарды қоспағанда 

тұтынушы қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік басқару саласына (аясына) 
басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы;

7) су жүргізу ұйымы – суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар 
арқылы беру жөнінде қызмет көрсететін табиғи монополия субъектісі;

8) тұтынушы – табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерін 
(тауарларын, жұмыстарын) пайдаланатын немесе пайдалануға ниеті бар жеке не-
месе заңды тұлға;

9) уəкілетті органның ведомствосы – табиғи монополиялар салаларындағы 
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы.

Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер қолданыстағы 
Заңға жəне 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне сəйкес 
қолданылады.

2-тарау. Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар 
арқылы беру жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар 
мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету коэффициенттерін бекітудің 

қағидаттары
3. Уақытша төмендету коэффициенттерін, оны мемлекет, су жүргізу ұйымы мен 

тұтынушы үшін қолданудың экономикалық тиімділігі мен мақсаттылығын есептеудің 
негізінде өтініш берушінің берген өтінімі бойынша уəкілетті органның ведомствосы 
немесе оның аумақтық бөлімшесі бекітеді.

Уақытша төмендету коэффициенттерін бекітудің экономикалық тиімділігі суды 
магистралдық жəне (немесе) арналар арқылы беру жөнінде су жүргізу ұйымы көрсететін 
қызметтердің көлемін арттырумен, оның ішінде су жүргізу ұйымының іске қосылмаған 
өндірістік қуаттарын пайдалану мүмкіндігімен айқындалады.

4. Уақытша төмендету коэффициенттері өткен жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы 
беру жөніндегі қызметтерді тұтыну көлемдерін арттырған кезде, егер өтінімде 
көрсетілген жоспарланған жылдық көлем мыналардан:

1) өткен жылдың осындай кезеңінде суды магистральдық құбыржолдары жəне 
(немесе) арналар арқылы беру жөніндегі қызметтерді осы тұтынушының тұтыну іс 
жүзіндегі көлемінен;

2) көрсетілген қызметтерді су жүргізу ұйымының қолданыстағы тарифінде 
(бағасында, алым мөлшерлемесінде) көзделген осы тұтынушының тұтыну көлемінен 
асып түскен жағдайда бекітіледі.

5. Су жүргізу ұйымының уақытша төмендету коэффициенттерін қолдану кезінде 
алған табысы тұтынушыға суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) ар-
налар арқылы беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге қажетті шығындарды жабуды 
қамтамасыз етеді.

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушы үшін уақытша төмендету 
коэффициенттерін бекіту ағымдағы міндеттемелерді 100 (бір жүз) пайыз төлеген, су 
жүргізу ұйымының алдында мерзімі өткен кредиторлық берешегі болмаған жағдайда 
жəне кредиттік берешекті өтеу кестесіне сəйкес өтеген жағдайда жүргізіледі.

7. Уақытша төмендету коэффициенттері белгілі бір, бірақ күнтізбелік 1 (бір) жыл-
дан аспайтын кезеңге бекітіледі жəне олар бекітілгеннен кейінгі айдың бірінші күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.

8. Су жүргізу ұйымы су жүргізу ұйымы мен тұтынушының арасында жасалған шартқа 
өзгерістің жəне (немесе) толықтырудың негізінде уəкілетті органның ведомствосы 
немесе оның аумақтық бөлімшесі бекіткен уақытша төмендету коэффициенттерін 
қолданады, онда уақытша төмендету коэффициенттерінің қолданылу кезеңі жəне 
тұтынушының көрсетілетін қызметті тұтынуының іс жүзінде орындалған көлемінің 
тарифін (бағасын, алым мөлшерлемесін) уақыттың тиісті кезеңі үшін уақытша төмендету 
коэффициенттерін қолданбастан қайта есептеу түріндегі су жүргізу ұйымының 
реттеліп көрсетілетін қызметін тұтынудың мəлімделген көлемінің орындалмағаны 
үшін жауапкершілігі көзделеді.

Шартқа жоғарыда көрсетілген өзгеріс жəне (немесе) толықтыру уақытша төмендету 
коэффициенттерін бекіту туралы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күнінен кешіктірілмей жасалады.

3-тарау. Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар 
арқылы беру жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар 
мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту тəртібі
9. Уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту осы Қағидаларға 1-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша өтініш берушінің өтінімі бойынша осы Қағидаларға 
2-қосымшаға сəйкес суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар 
арқылы беру жөніндегі қызметтердің тарифіне (бағасына, алым мөлшерлемесіне) 
уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту үшін өтініш беруші ұсынатын негіздеуші 
құжаттарды қоса бере отырып жүргізіледі. 

Бұл ретте, негіздеуші құжаттардың əрбір парағына су жүргізу ұйымының бірінші 
басшысы немесе тұтынушы, ал қаржы құжаттарына бірінші басшы мен бас бухгалтер 
(бар болған жағдайда) қол қояды. Факсимильді қол қоюды пайдалануға жол берілмейді.

10. Уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексеруді уақытша төмендету коэффициенттерін бекітуге 
берілген өтінім түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады жəне 
өтініш берушіні өтінімнің қарауға қабылданғаны немесе қабылдаудан бас тартылғаны 
туралы жазбаша нысанда хабардар етеді.

11. Осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес тиісті құжаттарды ұсынбау немесе толық 
емес көлемде ұсыну, сондай-ақ өтініш беруші ұсынған құжаттардың осы Қағидалардың 
9-тармағының талаптарына сəйкес келмеуі өтінімді қарауға қабылдаудан бас тарту 
үшін негіз болып табылады.

Уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі өтінімді қарауға 
қабылдаудан бас тартқан жағдайда, табиғи монополия субъектісі осы Қағидалардың 
9-тармағына сəйкес өтінімді қайта ұсына алады.

12. Өтінімнің қарауға қабылданғаны туралы уəкілетті орган ведомствосының не-
месе оның аумақтық бөлімшесінің хабарламасын алғаннан кейін, өтініш беруші 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі 
ұсынған өтінімнің көшірмесін хабарламаны қоса бере отырып, құзыретті органға жəне 
салалық мемлекеттік органға қарау үшін жібереді.

Егер өтініш беруші тұтынушы болған жағдайда, өтінім осы тармақтың бірінші 
бөлігінде көрсетілген мерзімде су жүргізу ұйымына да жіберіледі.

13. Уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі өтініш 
берушіден Заңның 14-бабының 9) тармақшасына сəйкес қосымша ақпаратты, бірақ 
10 (он) жұмыс күнінен аспайтын оны ұсыну мерзімдерін көрсете отырып сұрата алады.

Уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі қосымша ақпарат 
беру туралы сұрау салуды жіберген жағдайда, шешім қабылдау мерзімі талап етілетін 
ақпарат берілгенге дейін тоқтатыла тұрады. 

Уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі, құзыретті ор-
ган, салалық орган, су жүргізу ұйымы жəне тұтынушы Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген тəртіппен коммерциялық жəне заңмен қорғалатын өзге 
құпияларды құрайтын мəліметтердің жарияланбауын қамтамасыз етеді.

14. Құзыретті орган, салалық мемлекеттік орган, сондай-ақ егер өтініш беруші 
тұтынушы болып табылған жағдайда су жүргізу ұйымы өтініш берушіден өтінім алған 
күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде уəкілетті органның ведомствосына немесе оның 
аумақтық бөлімшесіне уақытша төмендету коэффициенттерін бекітудің мақсаттылығы 
не мақсатсыздығы туралы қорытындыны осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша ұсынады. 

Су жүргізу ұйымы, құзыретті орган, салалық мемлекеттік орган тұтынушының 
өтініміне негіздей отырып, уақытша төмендету коэффициенттерін бекітудің мақсатты-
лығы не мақсатсыздығы туралы қорытындыға:

1) өтінімге сəйкес кезеңдер бөлінісінде тұтынылатын қызметтердің жоспарлы 
көлемдерін;

2) уақытша төмендету коэффициенттерінің ұсынылып отырған деңгейінің есептеу-
негіздемесін;

3) түсіндірме жазбаны қоса береді.
15. Тұтынушының бастамасы бойынша немесе мемлекеттік органдардың өтініші 

бойынша берілген қосымша ақпарат алынған жағдайда, уəкілетті органның ведом-
ствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі өтінімді қарауды бес жұмыс күніне ұзартады.

16. Уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі өтініш 
беруші ұсынған құжаттарға жəне құзыретті орган, салалық мемлекеттік орган, су 
жүргізу ұйымы ұсынған қорытындыларға, егер өтініш беруші тұтынушы болып табылған 
жағдайда, өтінім қарауға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде 
сараптама жүргізеді. 

Уақытша төмендету коэффициенттерін есептеу осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 
Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі 
қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) уақытша 
төмендету коэффициентінің деңгейін есептеу əдістемесінің негізінде жүргізіледі.

17. Жүргізілген сараптама нəтижелері бойынша уəкілетті органның ведомствосы 
немесе оның аумақтық бөлімшесі уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту не оны 
бекітуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Құзыретті органның, салалық мемлекеттік органның, су жүргізу ұйымының уақытша 
төмендету коэффициенттерін бекітудің мақсаттылығы туралы қорытындылары алынған 
жағдайда, уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту туралы шешім тұтынушының 
өтінімінің мерзіміне байланысты көрсетілетін қызметтердің көлемі айлар, немесе тоқсан, 
немесе жартыжылдық, немесе тұтас бір жыл бөлігінде көрсетіле отырып қабылданады.

Уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту туралы бұйрықтың көшірмесі 
тұтынушыға, су жүргізу ұйымына, құзыретті органға жəне салалық мемлекеттік органға, 
оған қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.

18. Уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі уақытша 
төмендету коэффициенттерін бекітуден мына жағдайларда:

1) құзыретті органнан, салалық мемлекеттік органнан, сондай-ақ егер өтініш беруші 
тұтынушы болған жағдайда су жүргізу ұйымының уақытша төмендету коэффициенттерін 
бекітудің мақсатсыздығы туралы бір немесе одан көп қорытындылары алынған;

2) құзыретті орган, салалық мемлекеттік орган, сондай-ақ егер өтініш беруші 
тұтынушы болған жағдайда су жүргізу ұйымы уақытша төмендету коэффициенттерін 
бекіту дің мақсаттылығы не мақсатсыздығы туралы қорытындыны белгіленген 
мерзімдерде бермеген;

3) егер су жүргізу ұйымының реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тариф (баға, алып 
мөлшерлемесін) бекіту кезінде уақытша төмендету коэффициенттерін алуға ниет 
ететін жəне Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген талаптарға сəйкес тұтынушы 
суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі 
қызметтердің тұтыну көлемін негізсіз төмендеткені анықталса;

4) өтініш беруші талап етілетін ақпаратты осы Қағидалардың 13-тармағында 
белгіленген мерзімде бермеген немесе оны толық көлемде бермеген жағдайда бас 
тартады. 

Уақытша төмендету коэффициенттерін бекітуден бас тартылған жағдайда, уəкілетті 
органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі тиісті дəлелді қорытынды 
шығарады, ол 3 (үш) жұмыс күні ішінде тұтынушыға, су жүргізу ұйымына, құзыретті 
органға жəне салалық мемлекеттік органға жіберіледі.

19. Уақытша төмендету коэффициенттерінің қолданылуы белгіленген мерзім 
аяқталғаннан кейін, сондай-ақ уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық 
бөлімшесі су жүргізу ұйымы суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арна-
лар арқылы беру жөніндегі қызметке жаңа тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) 
бекіткен кезден бастап тоқтатылады.

20. Бекітілген уақытша төмендету коэффициентін белгіленген мерзім аяқталғанға 
дейін уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі мынадай 
жағдайлардың бірі болған жағдайда:

1) уақытша төмендету коэффициенттерін одан əрі қолданудың экономикалық 
мақсаттылығы болмаған;

2) тұтынушының су жүргізу ұйымының алдында мерзімі өткен кредиторлық берешегі 
туындаған немесе өтеу кестесі орындалмаған;

3) уəкілетті орган ведомствосының немесе оның аумақтық бөлімшесінің уақытша 
төмендету коэффициенттерін бекіту туралы бұйрығында, сондай-ақ осы Қағидалардың 
8-тармағына сəйкес жасалған шартқа өзгерісте жəне (немесе) толықтыруда көзделген 
талаптар орындалмаған;

4) осы Қағидалардың 4-тармағына тұтынушы сəйкес келмеген жағдайда алып 
тастайды.

21. Осы Қағидалардың 20-тармағында көрсетілген талаптар туындаған жағдайда, су 
жүргізу ұйымы уəкілетті органның ведомствосына немесе оның аумақтық бөлімшесіне 
жəне тұтынушыға уақытша төмендету коэффициенттерінің қолданылуын жою туралы 
ұсыныспен тиісті ақпаратты ұсынады.

Уақытша төмендету коэффициенттерін алып тастау туралы шешімді қабылдау 
үшін уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі су жүргізу 
ұйымының тиісті ақпараты келіп түскен кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
құзыретті органға, салалық мемлекеттік органға жəне су жүргізу ұйымына уақытша 
төмендету коэффициенттерін алып тастаудың мақсаттылығы не мақсатсыздығы 
туралы қорытындыларды жіберуге сұрау салу жолдайды, сондай-ақ тұтынушыдан 
ақпарат сұратады.

Құзыретті орган, салалық мемлекеттік орган жəне су жүргізу ұйымы 10 (он) жұмыс 
күні ішінде осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша негіздеуші матери-
алдарды қоса бере отырып, уақытша төмендету коэффициенттерін алып тастаудың 
мақсаттылығы не мақсатсыздығы туралы қорытындыларды жібереді.

22. Құзыретті орган, салалық мемлекеттік орган, су жүргізу ұйымы уақытша 
төмендету коэффициенттерін алып тастаудың мақсаттылығы не мақсатсыздығы 
туралы қорытындыларды белгіленген мерзімдерде ұсынбаған жағдайда, уəкілетті 
органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі бекітілген уақытша 
төмендету коэффициенттерін алып тастау жөніндегі негіздеуші құжаттарға қолда бар 
қорытындыларды ескере отырып сараптама жүргізеді.

23. Уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі уақытша 
төмендету коэффициенттерін алып тастау туралы шешімді су жүргізу ұйымы ақпаратты 
енгізген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қабылдайды.

24. Уақытша төмендету коэффициенттерін алып тастау туралы шешім тұтынушыға, 
су жүргізу ұйымына, құзыретті органға, салалық мемлекеттік органға шешім қабылдаған 
сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.

25. Қағидалардың 20-тармағында көрсетілген шарттар расталмаған жағдайда 
уəкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі уақытша төмендету 
коэффициенттерінің қолданылуын жою туралы ұсынысты қабылдамайды жəне осын-
дай ұсыныспен өтініш жасаған адамға осындай шешім қабылданғаннан кейін 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде жолданатын қорытынды шығарады.

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) 

уақытша төмендету коэффициентін бекіту ережесіне 1-қосымша

Нысан 

Кімге ___________________________________
(уəкілетті органның ведомствосы немесе 

оның аумақтық бөлімшесі, салалық мемлекеттік
орган жəне (немесе) су жүргізу ұйымы)

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерле-
мелеріне) уақытша төмендету коэффициентін бекітуге арналған өтінім

1. Өтініш берушінің толық атауы немесе тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда): 
_____________________________________________________________________
2. Қағидалардың 4-тармағына сəйкес уақытша төмендету коэффициенттерін
бекітудің негіздемесі:
_____________________________________________________________________
3. Өтініш жасалған уақытша төмендету коэффициенттерінің деңгейі:
_____________________________________________________________________
4. Өтініш жасалған уақытша төмендету коэффициенттерінің қолданылу кезеңі:
_______________________________________________________________

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) 

уақытша төмендету коэффициентін бекіту ережесіне 2-қосымша

Өтініш беруші суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) 
арналар арқылы беру жөніндегі қызметтердің тарифіне (бағасына, алым 
мөлшерлемесіне) уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту үшін 

ұсынатын құжаттар

1) суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөнін-
дегі əрбір қызметке уақытша төмендету коэффициенттерінің деңгейі мен бекіту мерзімін 
көрсете отырып уақытша төмендету коэффициенттерін бекітуге арналған өтінім;

2) құрылтай құжаттардың нотариалдық куəландырылған көшірмелері;
3) экономикалық мақсаттылығын есептеуді қоса алғанда, уақытша төмендету 

коэффициентін бекіту қажеттілігінің анықтама-негіздемесі жəне уақытша төмендету 
коэффициенттерін қолданудан күтілетін нəтижелерді көрсете отырып жəне оның 
сұралатын деңгейін есептеу. Экономикалық мақсаттылықты жəне уақытша төмендету 
коэффициенттерінің сұралатын деңгейін есептеу мəтіндік түрдегі түсіндірулермен 
қоса беріледі;

4) суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифіне (бағасына, алым мөлшерлемелеріне) уақытша 
төмендету коэффициенттері нəтижесінде бюджет алдында салық міндеттемелерінің 
сақталуы немесе артуы туралы анықтама-негіздеме.

5) өтінім берудің күнтізбелік жыл, өткен жыл үшін қаржылық есептілігі (бухгалтерлік 
теңгерім, табыстар мен шығындар туралы есеп, ақшалай қаражаттың қозғалысы 
туралы есеп, түсіндірме жазба, еңбек жөніндегі есеп), сондай-ақ өткен кезең үшін 
қаржылық-шаруашылық қызметті талдау (тоқсан, жартыжылдық, 9 ай, немесе жыл – 
өтінімнің берілген уақытына байланысты), сондай-ақ оларға мəтіндік нысанда берілген 
түсіндірме жазба;

6) су жүргізу ұйымының алдындағы берешектің жай-күйі (ағымдағы айдың бірінші 
күніне арналған өзара есеп айырысулардың салыстыру актісі, берешек болған жағдайда 
тұтынушы мен су жүргізу ұйымы басшысының қолдары қойылған су жүргізу ұйымы 
алдындағы тұтынушының берешегін өтеу кестесі); 

7) суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің нақты (өткен төрт тоқсан жəне өткен күнтізбелік жыл үшін) 
жəне өтініш жасалған көлемі жəне төлем сомасы; 

8) шығарылатын өнімнің атауы, шығындар баптары бойынша бөле отырып 
шығары латын өнімнің өзіндік құны (оның ішінде су сатып алуға, суды магистральдық 
құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі қызметті төлеуге 
арналған шығындар).

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) 

уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту ережесіне 3-қосымша
Нысан

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы 
беру жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар 

мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету коэффициенттерін бекітудің 
мақсаттылығы не мақсатсыздығы туралы қорытынды

1. Тұтынушы: 
_______________________________________________________________

2. Тұтынушы қызметін жүзеге асыратын сала:
_______________________________________________________________

3. Уақытша төмендету коэффициенттерін бекіту ұсынылып отырған реттеліп 
көрсетілетін қызметтің атауы:

_______________________________________________________________

4. Ұсынылып отырған уақытша төмендету коэффициенттерінің деңгейі (жоспарлық 
көлемдер жəне есеп негіздемелер осы Қағидалардың 14-тармағына сəйкес қоса 
беріледі):

_______________________________________________________________

5. Уақытша төмендету коэффициенттерін бекітудің мақсаттылығы не мақсатсыздығы 
(негіздеуші материалдар қоса беріледі):

_______________________________________________________________

6. Өтінім берген тұтынушы немесе өтініш беруші үшін уақытша төмендету 
коэффициентін бекітудің тиімділігін бағалау (бағалауды салалық орган жүргізеді):

_______________________________________________________________

7. Уақытша төмендету коэффициенттерін бекітудің тұтынушы қызметін жүзеге 
асыратын салаға əсерін бағалау (бағалауды салалық мемлекеттік орган жүргізеді):

______________________________________________________________
8. Мемлекет үшін уақытша төмендету коэффициенттерін бекітудің тиімділігін 

бағалау (бағалауды салалық мемлекеттік орган жүргізеді):
_______________________________________________________________

9. Уақытша төмендету коэффициенттері бекітілмеген жағдайда салдарларды 
бағалау (салалық мемлекеттік орган толтырады):

_______________________________________________________________

10. Уақытша төмендету коэффициенттерін бекітудің су жүргізу ұйымының қызметіне 
əсерін бағалау (құзыретті мемлекеттік орган толтырады):

_______________________________________________________________

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) 

уақытша төмендету коэффициентін бекіту қағидаларына 4-қосымша
Нысан

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы 
беру жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар 

мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету коэффициенттерін алып тастаудың 
мақсаттылығы не мақсатсыздығы туралы қорытынды

1. Тұтынушы: 
_______________________________________________________________

2. Тұтынушы қызметін жүзеге асыратын сала:
_______________________________________________________________

3. Уақытша төмендету коэффициенттерін алып тастау ұсынылып отырған реттеліп 
көрсетілетін қызметтің атауы: 

_______________________________________________________________

4. Уақытша төмендету коэффициенттерінің бекітілген деңгейі:
_______________________________________________________________

5. Уақытша төмендету коэффициенттерін алып тастаудың мақсаттылығы не 
мақсатсыздығының негіздемесі (негіздеуші материалдар қоса беріледі):

_______________________________________________________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 4 мамырдағы №176 бұйрығына 2-қосымша

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерле-

мелеріне) уақытша төмендету коэффициентінің деңгейін есептеу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) 
уақытша төмендету коэффициентінің деңгейін есептеу əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) 
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңының (бұдан əрі – Заң) 13-бабы 1-тармағының 4-11) тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. Əдістеме суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы 
беру жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) 
уақытша төмендету коэффициентінің деңгейін есептеудің тетігін анықтайды.

3. Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) 
уақытша төмендету коэффициентінің деңгейін есептеуді уəкілетті органның ведомство-
сы немесе оның аумақтық бөлімшесі мəлімделген мерзімге жүргізеді, бірақ күнтізбелік 
1 (бір) жылдан аспауға тиіс.

4. Əдістемеде мынадай ұғымдар қолданылады:
1) қызметті тұтынудың мəлімделген көлемі – тұтынушының немесе су жүргізу 

ұйымының уақытша төмендету коэффициентін бекітуге арналған өтінімінде көрсетілген 
су жүргізу ұйымы қызметінің тұтыну көлемі;

2) қызметті тұтынудың нақты көлемі – өтінім берілген кезеңге ұқсас өткен жыл 
кезеңіндегі су жүргізу ұйымы қызметінің тұтыну көлемі;

3) өтінім берілген кезең – тұтынушының немесе су жүргізу ұйымының өтінімінде 
көрсетілген уақытша төмендету коэффициентін бекіту кезеңі;

4) су жүргізу ұйымы – суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар 
арқылы беру жөнінде қызмет көрсететін табиғи монополия субъектісі;

5) тұтынушы – табиғи монополия жəне реттелетін нарық субъектілерінің 
реттеліп көрсетілетін қызметтерін (тауарларын, жұмыстарын) пайдаланатын немесе 
пайдалануға ниеті бар жеке немесе заңды тұлға;

6) шартты-айнымалы шығындар – қызмет тұтынудың өтінім берілген көлемінің 
қызметті нақты қолданумен салыстырғандағы өсімімен байланысты шығындар.

Əдістемеде пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер қолданыстағы 
Заңға жəне 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне сəйкес 
қолданылады.

2-тарау. Уақытша төмендету коэффициентінің деңгейін есептеу 
5. Су жүргізу ұйымының қызметтерінің тарифтеріне (бағаларына, алымдар 

мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету коэффициентінің деңгейін есептеу мына 
формула бойынша жүргізіледі:

, (1)

мұндағы: 

 – қызметке уақытша төмендету коэффициенті; 

 – қызметтің бірлігіне уəкілетті органның ведомствосы бекіткен тариф (баға, 
алым мөлшерлемесі);

 – қызмет тұтынудың өтінім берілген көлем бірлігіне есептік тариф (баға, алым 
мөлшерлемесі), ол мына формуламен анықталады:

, (2)
мұндағы: 

 – қызмет тұтынудың нақты көлемі; 
 – қызмет тұтынудың өтінім берілген көлемі; 
 – қызмет тұтынудың өтінім берілген көлемінің қызметті нақты қолданумен 

салыстырғандағы өсімі бірлігіне есептік тариф (баға, алым мөлшерлемесі), ол мына 
формуламен анықталады:

 (3)
мұндағы: 

 – қолданыстағы тарифтегі (бағадағы, алым мөлшерлемесіндегі) қызметтің 
бірлігіне шаққандағы пайда;

 – шартты-айнымалы шығындар.
6. Су жүргізу ұйымының қызметтерінің тарифтеріне (бағаларына, алымдар 

мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету коэффициентінің деңгейін есептеудің мысалы 
осы Əдістемеге қосымшада келтірілген.

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алымдар мөлшерлемелеріне) 
уақытша төмендету коэффициентінің деңгейін есептеу əдістемесіне қосымша

Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне уақытша төмендету коэффициентінің 

деңгейін есептеудің мысалы

1. Суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру 
жөніндегі қызметтердің тарифтеріне уақытша төмендету коэффициентінің деңгейін 
есептеуде қолданылатын шартты мəндер:

тұтынушы – «Адал су» коммуналдық мемлекеттік кəсіпорын;
көрсетілетін қызмет түрі – суды магистральдық құбыржолдары (немесе) арналар 

арқылы беру;
су жүргізу ұйымы қызметінің бірлігіне бекітілген тариф (Т) – 1 кубтық метрге (бұдан 

əрі – м3) 28,42 теңге;
қолданыстағы тарифтегі су жүргізу ұйымы қызметінің бірлігіне шаққандағы пайда 

( ) – 2,1 тенге/м3;
көрсетілетін қызметті тұтынудың мəлімделген көлемі  – 49651 м3;

көрсетілетін қызметті тұтынудың нақты көлемі ( ) – 45000 м3; 
шартты-айнымалы шығындар ( ) – 32623,63 тенге.
2. Көрсетілетін қызметті тұтынудың өтінім берілген көлемінің қызметті нақты 

қолданумен салыстырғандағы өсімі бірлігіне есептік тариф айқындалады (3):

.

3. Көрсетілетін қызметті тұтынудың мəлімделген көлем бірлігіне есептік тариф 
айқындалады (2):

4. Көрсетілетін қызмет тарифіне уақытша төмендету коэффициентінің деңгейі 
айқындалады (1):

.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы     

31 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16968 болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 4 мамыр             №184           Астана қаласы

«Жануарлар дүниесін пайдалануға арналған биологиялық 
негіздеме дайындау қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су 

ресурстары министрінің 2014 жылғы 4 сәуірдегі №104-Ө 
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Жануарлар дүниесін пайдалануға арналған биологиялық негіздеме дайындау 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресур-
стары министрінің 2014 жылғы 4 сəуірдегі № 104-Ө бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9307 болып тіркелген, 2014 жылғы 14 
сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жануарлар дүниесін пайдалануға арналған 
биологиялық негіздеме дайындау қағидаларында:

көрсетілген Қағидаларға Балық ресурстары мен басқа да су жануарларын есепке 
алу жəне аулауға жол берілетін көлемін есептеу əдістемесінде:

2-тармақ мынадай мазмұндағы 35) жəне 36) тармақшалармен толықтырылсын:
«35) МSY тұжырымдамасы – бұл қорды басқару жəне оның жабайы гидробионттар 

таралымдарын кəсіпшілік пайдаланудағы негізгі мақсаты орташа көпжылдық ауланым-
ды барынша арттыру болып табылады;

36) LC50 – таралымдағы балықтардың 50 пайызы кəсіпшілікпен алынатын балық 
ұзындығы.

LM50 – таралымдағы балықтардың 50 пайызы жыныстық жасқа жететін ұзындық.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Жануарларды алудың шекті жол берілетін көлемін есептеу жануарлар дүниесін 

пайдаланушы үшін жануарлардың санын есепке ала отыра, таралым серпіні үрдісін 
зерттеудің объективті көпжылдық деректері жəне биологиялық əртүрлілікке тигізетін 
ықтимал залалын ескере отырып, тіршілік ету ортасының өзгерісі негізінде бөлек 
жүргізіледі.

Жануарлар дүниесі объектілерін алудың шекті жол берілетін көлемін есептеу 
кезінде қорларының жай-күйі қауіпті дəрежеде деп бағаланатын балықтар тара-
лымдары (түрлері) үшін балықтардың биологиялық көрсеткіштері бойынша қордың 
шекті бағдарлары пайдаланылады, жалпы өлім-жітім коэффициентінің 0,5 қорды алу 
коэффициенті қолданылады.»; 

37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«37. Биологиялық талдауды жəне жас мөлшерін анықтау мақсатында кездейсоқ 

емес, стратифицирленген іріктеу алынады. Кездейсоқ іріктеу балық денесінің ұзындығы 
ғана тіркелетін оны жаппай өлшеу кезінде таңдалады. Жаппай өлшеу деректері бой-
ынша өлшемдік құрамды жас құрамына ауыстыру үшін осы əдістеме пайдаланылады. 
Матрица құрылып, оған 12 кестедегі деректер бойынша алынған өлшемдік топтар пай-
ыздар бойынша жас топтарына бөлініп қойылады. Таралымның шынайы жас құрамына 
барынша жақын табылады (13-кесте).

Кіші жас топтарындағы (жыныстық жасқа толғандардан кіші) балықтардың санын 
анықтау үшін деректер қатарын теңестіру нəтижесінде алынған функция (құрылған 
тренд қатары) пайдаланылады. Осылай алынған деректер балықтардың тиісті жас 
топтары санының кестесіне енгізіледі.»;

112-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«112. Жылдың соңында балықтардың абсолютті санының, ихтиомассаның, ата-

ана үйірінің абсолютті санының мəндері кəсіпшілік ұтымды пайдаланып отырған 
таралым үшін негізінде жыл басындағы осы мəндерден кем болмауға тиіс. Бірақ түр 
таралымының биологиялық жай-күйіне, кəсіпшіліктің осының алдындағы жылдардағы 
қарқындылығына, перспективада кəсіпшілік ихтиофауна қалыптастырудың мақсатты 
бағдарларына байланысты бұл мəндер əртүрлі болуы мүмкін. 

Табиғи өлім-жітім шамасы туралы деректер болмаған жағдайда, кəсіпшіліктің 
қарқындылығы бойынша мақсатты бағдардың жақын мəнін таралымның өсімталдығының 
əртүрлі сапада болу тұжырымдамасының негізінде есептеп шығаруға болады, оған 
сəйкес балықтар таралымдары санының көбею жылдамдығы олардың пісіп-жетілу 
жасына жəне өмір сүруі кезінде қайталама ұрпақ беру санына байланысты болады.

Бұл ретте жеке өсімталдықтың екінші дəрежелі маңызы болады. Кəсіпшілік 
өлім-жітімді жылдық шығын коэффициентінің терминдерімен білдіре отырып, 
аналықтарының жыныстық жетілу жасымен ерекшеленетін түрлер үшін осы 
коэффициенттің биологиялық қолайлы мəндерін алады. 

Жылдық шығынды бағалауды дұрыс түсіндіру үшін ескеру керек мынадай екі 
маңызды мəселе бар: 

1) кəсіпшілік алудың рұқсат етілетін үлесі қор санына пайызбен көрсетілген, 
сондықтан ауланымды бағалау да сан бірліктерімен беріледі, масса бірліктерінде 
рұқсат етілетін ауланым көлемін табу үшін алынған бағалауды қордың жас құрамын 
жəне орташа салмағын ескере отырып қайта есептеу қажет;

2) кəсіпшілік алудың рұқсат етілген үлесі болжамды жылдың бас кезіндегі қордың 
кəсіпшілік бөлігіне жатады.

Балық аулауды басқару барынша орнықты ауланым тұжырымдамасына (MSY) 
негізделуі тиіс. Кəсіпшілік қорды алу коэффициенттері МSY өлшемшарттарына сəйкес 
келуі тұрғысынан тексеріледі. Сəйкес келмеген жағдайда, кəсіпшілік қорды алудың 
басқа коэффициенттерінің есептемесі жасалады.»;

2 тарауы мынадай мазмұндағы 6 жəне 7-параграфтармен толықтырылсын: 
«6-параграф. Балықтардың биологиялық көрсеткіштері бойынша қорларды 

сақтықпен басқару стратегиясын əзірлеу үшін қордың шекті бағдарларын анықтау əдісі
208. Балық түрі таралымдарының қоры жай-күйінің көрсеткіштері LC50 жəне LM50 

өлшемшарттары болып табылады.
LC50=LM50 өлшемшарттары мəндерінің тепе-теңдігі су айдынындағы белгілі бір балық 

түрі қоры жай-күйінің шекті бағдары болып табылады.
LC50≤LM50 жағдайында осы түрдің ШАМ-ын есептеу кезінде осы балық түріне 

төмендетілген алу коэффициенттері пайдаланылады, келесі күнтізбелік жылы алу 
коэффициенттері ағымдағы жылғыдан кем болуы тиіс.

LC50≥LM50 жағдайында ШАМ-ды есептеу кезіне балық қорларын басқару шараларын 
(алу коэффициентін төмендету) қолдану қажет емес. 

7-параграф. Балық аулауға сақтықпен қарау кезінде балық алу коэффициенттерін 
есептеу əдісі

209. Таралымның жай-күйі орнықты болған кезде есептеме жалпыға ортақ əдістерге 
сəйкес жүргізіледі, бұл орайда «Тюрин, Зыков əдістері, Малкин таралымдардың 
əртектілігі тұжырымдамасы» жəне басқалар пайдаланылады. 

Балықтардың биологиялық көрсеткіштері бойынша қордың LM50 = LC50 шекті 
бағдарларына қол жеткізілгенде Z = 2F формуласы қолданылады, яғни F алу 
коэффициенті Z жалпы өлім-жітім коэффициентінен 0,5 коэффициентпен есептеледі.

Балықтардың нақты түрі бойынша қордың шекті бағдарларына қол жеткізілгенде 
осы түр үшін алу коэффициенті ауланымдағы (іріктелген) осы балық түрінің Т шекті 
жасына сүйене отырып белгіленеді.

210. 60-кестеде жалпы өлім-жітім коэффициентінің (Z) жəне жағдайлардың əртүрлі 
мəндері кезінде балықтардың шекті жасының теориялық мəндерінің есептемелері 
келтірілген, онда балықтардың ең аз саны шамамен 0,01 (1%) мөлшерді құрайды. 

Ауланымдағы балықтардың шекті жасы бойынша аулау коэффициентін есептеу 
үшін қосалқы 61-кестені пайдалану қажет. Мысалы, ауланымдағы (іріктелген) осы 
түр балықтарының шекті жасы 5 жас болған жағдайда, алу коэффициенті F = 0,3 бо-
лып белгіленеді. Шекті жасы 13 жыл болған кезде алу коэффициенті F = 0,15 болып 
белгіленеді.»;

көрсетілген Əдістемеге 1-қосымшада:
мынадай мазмұндағы 60 жəне 61-кестелермен толықтырылсын:
«60-кесте – Жалпы өлім-жітім (жылдық шығын) коэффициентіне байланысты 

балықтар таралымының саны (мəні 0-ден 1-ге дейін)

Ж
ас
ы,

 
жы

л Z жылдық шығын коэффициенті 

0,275 0,3 0,325 0,35 0,375 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6
0+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0,725 0,7 0,675 0,65 0,625 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4
2 0,526 0,49 0,456 0,423 0,391 0,36 0,303 0,25 0,203 0,16
3 0,381 0,343 0,308 0,275 0,244 0,216 0,166 0,125 0,091 0,064
4 0,276 0,24 0,208 0,179 0,153 0,13 0,092 0,0625 0,041 0,0256
5 0,2 0,168 0,14 0,116 0,095 0,078 0,05 0,031 0,018 0,01
6 0,145 0,118 0,095 0,075 0,059 0,047 0,028 0,016 0,008
7 0,105 0,082 0,064 0,049 0,037 0,028 0,015 0,008
8 0,076 0,057 0,043 0,032 0,023 0,017 0,008
9 0,055 0,04 0,029 0,021 0,014 0,01
10 0,04 0,028 0,02 0,013 0,009
11 0,029 0,02 0,013 0,009
12 0,021 0,014 0,009
13 0,015 0,01
14 0,011

61-кесте – Ауланымдардағы (іріктеудегі) балықтардың шекті жасының бақыланып 
жүрген мəндеріне сүйене отырып, Z жалпы өлім-жітім (жылдық шығын) коэффициенттері 
жəне қордың шекті бағдарларына қол жеткізілгенде ұсынылатын F алу коэффиценттері 

Коэф-
фициент-

тер

Т (ауланымдағы шекті жас)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Z 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,375 0,35 0,325 0,3 0,275
F 0,3 0,275 0,25 0,225 0,2 0,188 0,175 0,163 0,15 0,138

 ».
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашы-

лығы 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 жария-
лау 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 он күнтізбелік 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 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 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы      
4 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16924 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 15 мамыр           №199              Астана қаласы

«Балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама нысанын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 8 шілдедегі 

№304 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама нысанын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 8 шілдедегі № 304 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14117 болып тіркелген, 
2016 жылғы тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мына-
дай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама 
нысаны осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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 күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау 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 Республикасы 
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 _____ __________

 «КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Ұлттық экономика министрі 
_____________Ж. Қасымбек  ____________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы ______ __________ 2018 жылғы ______ ___________
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(Соңы. Басы 20-бетте) 

(Соңы 22-бетте) 

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

2018 жылғы 15 мамырдағы №199 бұйрығына қосымша

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

2016 жылғы 8 шілдедегі №304 бұйрығымен бекiтiлген
 Нысан

 _________________________________________________________________
   (уəкілетті органның ведомствосы)
 _________________________________________________________________
  (уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің атауы)
 
 Балықтың қайдан ауланғаны туралы №______ анықтама 
 ____________________________________________________________________ 
 (жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда),
                   тегі немесе заңды тұлғаның атауы)
 __________________________________________________________ берілді
          (басшысының аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі) 
Табиғи мекендеу ортасынан ауланған/жасанды жағдайларда өсірілген балықтар/

басқа да су жануарлары үшін (қажеттінің астын сызу керек)
№ Аулану 

орнының 
(су айды-
нының, 

учаскенің) 
атауы

Балық-
тардың 
немесе 
басқа су 
жануар-
ларының 
түрлері

20_ жылғы 15 
ақпаннан 20_ жылғы 

15 ақпанға дейін 
белгіленген кво-
та/лимит (тонна) 
(табиғи ортадағы 
балықтар немесе 
басқа су жануарла-

ры үшін)

Жасанды 
өсірумен 
айналы-
сатын 

ұйымның 
жобалық 
қуаты 

(тонна)

20__ жылғы 
«__» ______ 
жағдай бой-
ынша өтініш 
жасалған 

күнге мəлім-
делген аула-
натын көлем 

(тонна)

20__ 
жылғы 
«__» 

______ 
жағдай 
бойынша 
қалған 
қалдық 
(тонна)

1 2 3 4 5 6 7

Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану саласындағы уəкілетті 
орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі балықтардың/басқа су жануарларының 
табиғи ортадан ауланғанын/жасанды жағдайларда өсірілгенін растайды (қажеттінің 
астын сызу керек):
№ Балықтардың немесе басқа 

су жануарларының түрі
Балықтардың жəне басқа су жануарларының рас-

талатын көлемі (тонна)

Жиыны:

Ескертпе* Қайдан ауланғаны туралы анықтама берілген күнінен бастап бір жыл 
бойы қолданылады

Берілген күні 20 ___ жылғы «____» _______________
__________________________________________________________________
        (уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі басшысының,
         аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі, қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
13 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17047 болып енгізілді.

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ 

2018 жылғы 16 мамыр                №266              Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 28 сәуір                №287                Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ 

2018 жылғы 2 мамыр               №500              Астана қаласы

Техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестікті 
растау, шартты түрде шығарылған тауарларға қатысты 

техникалық реттеу бөлігінде тыйым салулар мен 
шектеулерді сақтау қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 202-бабының 10-тармағына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫЗ:

1. Техникалық регламенттердің талаптарына сəйкестікті растау, шартты түрде 
шығарылған тауарларға қатысты техникалық реттеу бөлігінде тыйым салулар мен 
шектеулерді сақтау қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Техникалық 
реттеу жəне метрология комитеті:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық 
нысандағы көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Инвестициялар жəне даму министрі
________________ Е. Біртанов _______________ Ж.Қасымбек

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
________________ Б. Сұлтанов

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2018 жылғы 16 мамырдағы №266, Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

жəне даму министрінің 2018 жылғы 28 сəуірдегі №287 жəне 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 2 мамырдағы 

№500 бірлескен бұйрығымен бекітілген

Техникалық регламенттердің талаптарына сəйкестікті растау, шартты түрде 
шығарылған тауарларға қатысты техникалық реттеу бөлігінде тыйым салулар 

мен шектеулерді сақтау қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Техникалық регламенттердің талаптарына сəйкестікті растау, шартты түрде 
шығарылған тауарларға қатысты техникалық реттеу бөлігінде тыйым салулар мен 
шектеулерді сақтау қағидалары мен мерзімдері (бұдан əрі - Қағидалар), «Қазақстан 
Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 202-бабының 10-тармағына сəйкес əзірленді жəне техникалық 
регламенттердің талаптарына сəйкестікті растау, шартты түрде шығарылған тауарларға 
қатысты техникалық реттеу бөлігінде тыйым салулар мен шектеулерді сақтау тəртібі 
мен мерзімдерін айқындайды.

2-тарау. Техникалық регламенттердің талаптарына сəйкестікті растау,
шартты түрде шығарылған тауарларға қатысты техникалық реттеу бөлігінде 

тыйым салулар мен шектеулерді сақтау тəртібі
2. Шартты түрде шығаруға тауарларға арналған декларацияны тіркеген күні техника-

лық регламенттердің талаптарына тауарлардың сəйкестігін растайтын құжаттары жоқ, 
ішкі тұтыну үшін шығарылған кедендік рəсімнен өтуге орналастыруға мəлімделген 
төмендегі тауарлар орналастырылады: 

Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 7 сəуірдегі № 620 шешімімен бекітілген 
бірыңғай құжаттарды бере отырып, Кеден одағы шеңберінде сəйкестікті міндетті түрде 
бағалауға (растауға) жататын өнімдердің бірыңғай тізбесіндегі өнімдер (тауарлар);

«Қазақстан Республикасында өнiмдердiң сəйкестiгiн мiндетті түрде растау тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 сəуірдегі № 367 қаулысымен 
бекітілген міндетті түрде сертификаттауға жататын өнімдер мен қызметтердің 
тізбесіндегі өнімдер (тауарлар);

Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің талаптары 
қолданылатын тауарлар;

Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерінің талаптары қолданылатын 
тауарлар.

3. Шартты түрде шығарылған тауарлардың техникалық регламенттері талаптарына 
сəйкестігін растау үшін декларант сəйкестікті растау жөніндегі органдарға жəне (немесе) 
сынақ зертханаларына Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы 
№ 90 қаулысымен бекітілген «Сəйкестікті растау рəсімдері» техникалық регламентіне 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сертификаттау жүргізуге арналған өтінімді береді.

Шартты түрде шығарылған тауардың сəйкестігін растау рəсімінің нəтижелері бой-
ынша сəйкестікті растау жөніндегі органдар жəне (немесе) сынақ зертханалары шартты 
түрде шығарылған тауардың сəйкестігі туралы құжатты (бұдан əрі - құжат) беру туралы 
немесе оны беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Құжатты беру туралы шешім қабылданған жағдайда, аккредиттелген сəйкестікті рас-
тау жөніндегі органдар жəне (немесе) сынақ зертханалары Еуразиялық экономикалық 
комиссия Алқасының 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 294 шешімімен бекітілген Кеден 
одағы шеңберінде оларға қатысты міндетті талаптар белгіленетін Кеден одағының 
кедендік аумағына өнімді (тауарды) əкелу тəртібі туралы ереженің 3-тармағына 
сəйкес құжатты береді.

4. Техникалық регалементтер талаптарына сəйкестікті, техникалық реттеу бөлігіндегі 
тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растау оларға қатысты тыйым салу-
лар мен шектеулер 2014 жылғы 14 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңымен 
ратификацияланған Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа жəне (немесе) 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тауарлар шығарылғаннан кейін раста-
латын, тауарларды ішкі тұтыну үшін шығаруға (шартты түрде шығару) кедендік рəсімнен 
өтуге орналастырған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде жүзеге асырылады. 

5. Техникалық регалементтер талаптарына сəйкестікті, техникалық реттеу бөлігінде 
шартты түрде шығарылған тауарларға тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын 
растау үшін декларант кеден ісі саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне 
(бұдан əрі - аумақтық бөлімше) құжаттарды ұсынады.

Құжаттарды тіркегеннен кейін аумақтық бөлімше декларант ұсынған құжатты осы 
Қағидалардың 2-тармағының екінші жəне төртінші абзацтарында көрсетілген тауарлар 
үшін Сəйкестік сертификаттарының жəне тіркелген сəйкестік туралы декларациялардың 
бірыңғай тізілімімен (Еуразиялық экономикалық комиссиясы Алқасының 2017 жылғы 
26 қыркүйектегі №127 шешімімен бекітілген Берілген сəйкестік сертификаттары мен 
тіркелген сəйкестік туралы декларациялардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру жəне 
жүргізу тəртібінің талаптары бойынша қалыптастырылған) жəне осы Қағидалардың 
2-тармағының үшінші жəне бесінші абзацтарында белгіленген тауарлар үшін Қазақстан 
Республикасының сəйкестік сертификаттарының жəне сəйкестік туралы деклара-
циялар тізілімімен (нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 
№6396 болып тiркелген Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары 
– Индустрия жəне жаңа технологиялар министрінің 2010 жылғы 19 шілдедегі № 169 
бұйрығымен бекітілген Сəйкестік туралы тіркелген декларациялар, берілген сəйкестік 
сертификаттары туралы, сертификаттаудан бас тарту туралы деректердің электрондық 
есебін жəне оларды беруді жүзеге асыру қағидаларынының талаптары бойынша 
қалыптастырылған) салыстырады.

Тізілімдегі осындай құжаттар туралы (дан) мəліметтер болған кезде аумақтық 
бөлімше көрсетілген тауарларға арналған декларацияға мəліметтерді өзгертуді жəне 
(немесе) толықтыруды енгізу жолымен шартты түрде шығарылған тауарларға қатысты 
техникалық реттеу бөлігінде тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растайды. 
Шартты түрде шығарылған тауарлар тауарға арналған декларацияға түзетулерді 
тіркеген күннен бастап Еуразиялық экономикалық одақтың тауары мəртебесін алады.

6. Осы Қағидалардың 2-тармағында көрсетілген тауарлар шартты түрде шығаруға 
орналастырылған жағдайда, декларант осы Қағидалардың 4-тармағында белгіленген 
мерзімде шартты түрде шығарылған тауарларға арналған сəйкестікті растау туралы 
құжатты ұсыну туралы міндеттемені еркін нысанда аумақтық бөлімшеге ұсынады.

7. Сəйкестікті растау жөніндегі органдар жəне (немесе) сынақ зертханалары шартты 
түрде шығарылған тауарлардың түрлерін ескере отырып, техникалық регламенттерде 
белгіленген мерзімдерде сəйкестікті растау рəсімдерін жүргізеді.

8. Аумақтық бөлімше техникалық регалементтер талаптарына сəйкестігін 
техникалық реттеу бөлігінде тауарларды шығарғаннан кейін тыйым салулар мен 
шектеулердің сақталуын растайтын құжаттардың ұсыну мерзімін ұзартады.

Осы үшін декларант осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген мерзім 
аяқталғанға дейін аумақтық бөлімшеге тауарларды сəйкестікке бағалауды жүзеге 
асыратын сəйкестікті растау жөніндегі органдардан жəне (немесе) сынақ зертхана-
ларынан техникалық ретету бөлігінде тауарларды шығарғаннан кейін тыйым салулар 
мен шектеулердің сақталуын растайтын құжаттарды ұсыну мерзімінің күнтізеблік 
күнінің санын жəне/немесе аяқталған күнін көрсете отырып, мерзімін ұзарту қажеттілігі 
туралы хатты жолдайды.

Аумақтық бөлімше ұсынған хаттардың деректерін кеден ісі саласындағы уəкілетті 
органға жібереді.

9. Кеден ісі саласындағы уəкілетті орган одан əрі техникалық реттеу саласындағы 
уəкілетті органға жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органға техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға 
сəйкестікті бағалау мерзімдерін ұзарту туралы хаттар ұсынған адамдар туралы 
мəліметтерді, сондай-ақ осы Қағидалардың 4-тармағында белгіленген мерзімдерді 
бұзған адамдар туралы мəліметтерді жібереді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
4 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16977 болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 26 сәуір            №141           Астана қаласы 

Көмірсутектерді барлау мен өндіру және уран өндіру 
кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану 
бойынша талаптардың бұзылуы салдарынан келтірілген 

залалдың мөлшерін айқындау қағидаларын бекіту туралы
  
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсан-

дағы Қазақстан Республикасының Кодексі 122-бабының 5-тармағына жəне 
174-бабының 5-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Көмірсутектерді барлау мен өндіру жəне уран өндіру кезінде 
жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану бойынша талаптардың бұзылуы 
салдарынан келтірілген залалдың мөлшерін айқындау қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі 
мемлекеттік инспекция департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министр-
лігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

 
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы
министрі ______________Ө. Шөкеев
2018 жылғы 28 мамыр

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
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Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің

2018 жылғы 26 сəуірдегі №141 бұйрығымен бекітілген

 Көмірсутектерді барлау мен өндіру жəне уран өндіру кезінде жер қойнауын 
ұтымды жəне кешенді пайдалану бойынша талаптардың бұзылуы салдарынан 

келтірілген залалдың мөлшерін айқындау қағидалары
 1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы Көмірсутектерді барлау мен өндіру жəне уран өндіру кезінде жер қойнауын 
ұтымды жəне кешенді пайдалану бойынша талаптардың бұзылуы салдарынан 
келтірілген залалдың мөлшерін айқындау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Жер 
қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексі 122-бабының 5-тармағына жəне 174-бабының 
5-тармағына сəйкес əзірленген жəне көмірсутектерді барлау мен өндіру жəне уран 
өндіру кезінде жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану бойынша талаптардың 
бұзылуы салдарынан келтірілген залалдың мөлшерін айқындау тəртібін анықтайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) залал – көмірсутектердің немесе уранның нормаланған ысыраптарынан асатын 

көмірсутектердің қорларын игеру жəне бастапқы өңдеу кезінде нақты ысырап көлемін 
негізге ала отырып, айқындалатын мемлекет шеккен залал;

2) көмірсутектердің немесе уранның нормаланған ысыраптары – деңгейі Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен бекітілген жер қойнауын 
пайдалану бойынша операцияларды жүргізу үшін жобалық құжаттардағы техникалық-
экономикалық есептеулермен негізделген көмірсутектер немесе уран өндіру бойынша 
жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу жүйелерімен жəне 
қабылданған тəсілдерімен технологиялық жағынан байланысты көмірсутектер немесе 
уранның ысыраптары;

3) нақты ысыраптар – залалды есептеу сəтіндегі айқындалған ысырыптар.
3. Осы Қағидалар меншік нысанына қарамастан, көмірсутектер жəне (немесе) уран 

өндіру бойынша барлық жер қойнауын пайдаланушыларға, соның ішінде жер қойнауын 
пайдалану келісімшарты бойынша операторларға, сенімгерлік басқарушыларға (бұдан 
əрі – жер қойнауын пайдаланушы) қолданылады.

4. Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану бойынша талаптарды бұзу 
салдарынан келтірілген залал мөлшерін айқындауды:

көмірсутектерді барлау мен өндіру кезінде көмірсутектер саласындағы уəкілетті 
органы;

уран өндіру кезінде уран өндіру саласындағы уəкілетті органы залалды анықтау 
фактісі бойынша жүзеге асырады.

5. Залалдың мөлшерін айқындауға байланысты туындайтын даулар Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен шешіледі.

 2-тарау. Көмірсутектерді барлау мен өндіру жəне уранды өндіру кезінде жер 
қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану бойынша талаптардың бұзылуы 

салдарынан келтірілген залалдың мөлшерін айқындау тəртібі
 6. Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану бойынша талаптардың бұзылуы 

салдарынан келтірілген залалдың мөлшері нормаланған ысыраптан асып түсетін 
көмірсутектер немесе уран қорларын игеру жəне (немесе) бастапқы өңдеу кезіндегі 
нақты ысыраптың көлемін негізге ала отырып айқындалады жəне жер қойнауын 
пайдаланушының тексеру кезеңіне өнімді сатудың орташа бағасы бойынша құндық 
мəнде белгіленеді.

7. Жер қойнауын пайдаланушы есепті кезеңде өнімді сатпаған жағдайда, өнімнің 
құны мұндай сату орын алған өткен жыл сатуының орташа бағасы негізге алынып 
айқындалады. Бағаның ресми белгіленімі бар болған жағдайда, осы белгіленімдерге 
сəйкес есепті кезеңдегі олардың орташа құны қолданылады. 

8. Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану бойынша талаптардың бұзылуы 
салдарынан келтірілген залал мөлшері осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес нормадан 
тыс ысырабы үшін залал мөлшерін айқындау мысалдарына сай белгіленеді.

9. Көмірсутектер немесе уран қорларын игеру жəне (немесе) бастапқы өңдеу 
кезіндегі нақты ысыраптың нормаланған ысыраптан асып түсуі (бұдан əрі - нормадан 
тыс ысыраптар) мынадай көлемдерден туындайды:

көмірсутектердің немесе уранның баланстық қорлары дұрыс есептелген жəне 
оларды жер қойнауынан өндіру толықтығын бастапқы есепке алу мүмкін болатын 
біртектес тау-кен-геологиялық жағдайлармен бір жүйеде игерілетін көмірсутектердің 
баланстық қорлары жер қойнауының əрбір бөлігі бойынша белгіленген ысыраптардан 
немесе уранның баланстық қорларының кен орын бойынша белгіленген ысыраптардан 
тыс ысыраптар, сондай-ақ кез келген негізсіз ысыраптар;

базалық жобалау құжатын, əзірлеуді талдау немесе жер қойнауын ұтымды 
пайдалануды жəне бұзылулардан туындаған аварияларды ескере отырып, уран кен 
орындарын экономикалық рентабельді игеруді көздейтін Кодекс қолданысқа енгізілгенге 
дейін бекітілген базалық жобалау құжатын бұзудың нəтижесінде туындаған уранның 
баланстық қорының ысыраптары;

алудың коэффициентіне, қорларды уақтылы есептен шығармауға, көмірсутек 
қорларын алдын ала өтеуге қол жеткізбей, жер қойнауында қалған көмірсутектер 
немесе уран қорлары;

жер қойнауында суланудың, жанудың салдарынан туындаған көмірсутектердің 
баланстық қорларының немесе игеру (өндіру) бойынша талаптарды бұзу салдарынан 
туындаған өндірілген көмірсутектердің ысыраптары;

көмірсутектер кен орындарының оңай қол жеткізілетін учаскелерінде өндірудің сал-
дарынан рентабельді өңдеу мүмкін емес болатын олардың баланстық қорларының 
ысыраптары;

кəсіпшілікте өндіру, жинау, тасымалдау жəне дайындау кезінде көмірсутектер 
ысыраптарынан нормадан тыс ысыраптары;

базалық жобалау құжатында, əзірлеуді талдауда немесе Кодекс қолданысқа 
енгізілгенге дейін бекітілген базалық жобалау құжатында көзделген кен орындарын 
игерудің технологиялық режимін сақтамаудың салдарынан, сондай-ақ жер қойнауын 
пайдалану бойынша операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын ұтымды пайдалану 
бойынша талаптарды бұзу салдарынан баған сыртындағы жəне бағанаралық кеңістік 
арқылы жоғары жатқан белдеулерге қатаралық ағылуының салдарынан Қазақстан 
Республикасының пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы 
бекіткен көмірсутектер немесе уранның алынатын қорларының ысыраптары;

базалық жобалау құжатын, əзірлеуді талдауды немесе Кодекс қолданысқа 
енгізілгенге дейін бекітілген базалық жобалау құжатын, оларды алу жəне кəдеге 
жаратуды сақтамағандықтан шикi газ, газ конденсатының ысыраптары;

төтенше жағдайлардың туындау қаупі немесе пайда болуы, персоналдың өмірі мен 
денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіп төнген жағдайлардан басқа, көмірсутектер 
саласындағы уəкілетті органның рұқсатынсыз алау етіп жағылатын шикі газ;

көмірсутектер саласындағы уəкiлеттi органның жағуға рұқсат етілген көлемінен 
тыс жағылған шикі газы;

кен орынды толық игеру кезінде бекітілген жобалық көрсеткіштермен салыстырғанда 
қайта өңделетін шикізат сапасының өзгерістері мен ауытқуларына жəне қайта өңдеудің 
технологиялық тəртібінің бұзылуына байланысты базалық жобалау құжатында, 
əзірлеуді талдауда немесе Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін бекітілген базалық 
жобалау құжатында бекітілген нормаланған ысыраптардан асатын уранның жəне 
уранды бастапқы өңдеу кезіндегі олардың құрамындағы ілеспе компоненттердің, 
аралық өнімдердің (жартылай фабрикаттарды), байыту қалдықтарыныі, шөгінділердің, 
қождардың ысыраптары.

10. Мұнай-газ жəне газ конденсаты кен орындарын пайдалану кезінде мұнайдың, 
конденсат пен газдың, оның ішінде ілеспе (еріген) газдың нормадан тыс қабаттық 
ысыраптары жобалау құжаты, əзірлеуді талдау немесе Кодекс қолданысқа енгізілгенге 
дейін бекітілген базалық жобалау құжатында бекітілген алу коэффициентінен 
ауытқулармен анықталады.

11. Кен орнын өнеркəсіптік игеру кезеңінде шикі газды жағу кезіндегі нормадан тыс 
ысыраптар қорларды есептеген кезде қабылданған компоненттердің құрамы негізінде 
пайдалы қазбалардың мемлекеттік балансында тұрған газдың компоненттік құрамы 
бойынша анықталады.

12. Есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде жобалық ысыраптарды есептеу 
Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік 
комиссиясы бекіткен кезде қабылданған өндірілетін пайдалы қазбада еріген газдың 
құрамы бойынша жүргізіледі.

13. Бастапқы қайта өңдеу үдерісінде жол берілген көмірсутектердің немесе уранның 
нормадан тыс ысыраптарының сандық мəні көмірсутектердің немесе уранның тиісті типі 
(сорты) үшін белгіленген алу көлемі мен оның тауарлық өнімге нақты қол жеткізілген 
алынуы арасындағы айырма бойынша анықталады.

 Көмірсутектерді барлау мен өндіру жəне уран өндіру кезінде жер қойнауын 
ұтымды жəне кешенді пайдалану бойынша талаптардың бұзылуы салдарынан 

келтірілген залалдың мөлшерін айқындау қағидаларына қосымша

Нормадан тыс ысырабы үшін залал мөлшерін айқындау мысалдары
 1-мысал.
Жер қойнауын пайдаланушы есепті кезеңде 2658000 тонна мұнай өндірді.
Осы кезеңде мұнайдың нақты ысырабы 4442 тонна мұнайды, оның ішінде бекітілген 

нормативтік ысырап 1081 тонна мұнайды құрады.
Есепті кезеңде жер қойнауын пайдаланушының (бағалардың ресми белгіленімдері, 

Қазақстан Республикасының ішкі нарығындағы орташа құны) мұнайды сату кезіндегі 
орташа баға 50,49 АҚШ долларын құрады,

(4442 - 1081) х 50,49 = 169696,89 АҚШ доллары.
169696,89 х залал анықталған сəтте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

белгілеген Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетелдік валютаға шаққан-
дағы ресми бағамы = залал сомасы.

2-мысал.
Жер қойнауын пайдаланушы есепті кезеңде кен орнын өнеркəсіптік игеруді жүзеге 

асырған кезде 300 млн. м3 көлемінде ілеспе өндірілетін мұнай газын жақты. Бұл 
ретте, газда Пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттік балансында есепте тұрған 
компоненттерінің өнеркəсіптік құрамы бар. Қазақстан Республикасының Қорлар 
жөніндегі мемлекеттік комиссиясы бекіткен деректерге сəйкес əлеуетті құрамдастардың 
мəндері негізінде компоненттер мен құрғақ газдың (метанның) көлемін анықтаймыз. 
Əлеуетті жиынтық құрамы 1000 м3 газға 500 кг болған кезде компоненттердің (этан, 
пропан, бутан) шығыны 150000 тоннаны құрайды. Құрамы 50 % болған кезде құрғақ 
газдың (метанның) ысырабы 150 млн. м3 құрайды.

Есепті кезеңде жер қойнауын пайдаланушының (бағалардың ресми белгіленімдері, 
Қазақстан Республикасының ішкі нарығындағы орташа құны) құрғақ газды сатуы 
кезіндегі орташа баға 1000 м3 үшін 80 АҚШ долларын, ал сұйытылған газдың (этан, 
пропан, бутан) 1 тоннасы үшін 350 АҚШ долларын құрады.

Залал сомасы:
құрғақ газ үшін: 150000000 м3 х 80: 1000 = 12000000 АҚШ доллары;
компоненттер үшін: 150000 т х 350 = 52500000 АҚШ доллары;
барлығы: 64500000 АҚШ доллары.
64500000 х залал анықталған сəтте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген 

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетелдік валютаға шаққандағы ресми 
бағамы = залал сомасы.

3-мысал.
Жер қойнауын пайдаланушы уран кен орнын игереді. Кен орынды толық игеру 

кезінде 61224 тонна уран сатты:
уранның нақты ысырабы 2024 тоннаны 
нормаланған ысырап кезінде 1215 тоннаны құрады. 
Есепті кезеңде жер қойнауын пайдаланушының (бағалардың ресми белгіленімдері, 

Қазақстан Республикасының ішкі нарығындағы орташа құны) уран сатуы кезіндегі 
орташа баға 228,03 АҚШ долларын құрады,

(2024 - 1215) х 228,03 = 184476,3 АҚШ доллары.
184476,3 х залал анықталған сəтте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген 

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетелдік валютаға шаққандағы ресми 
бағамы = залал сомасы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы     
11 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17030 болып енгізілді.

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 11 мамыр            №168            Астана қаласы 

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың 
жылдық (бір қаржы жылына) және орта мерзімді 

(бес қаржы жылына) бағдарламаларының нысандарын 
және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 
2017 жылғы 27 желтоқсандағы Кодексінің 131-бабының 6-тармағына жəне 179-бабының 
6-тармағына, сондай-ақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 16-бабының 3-тармағының 2) тармақшасына 
сəйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:
1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді 

сатып алудың жылдық (бір қаржы жылына) бағдарламаларының нысаны;
2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді 

сатып алудың орта мерзімді (бес қаржы жылына) бағдарламаларының нысаны;
3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді 

сатып алудың жылдық (бір қаржы жылына) жəне орта мерзімді (бес қаржы жылына) 
бағдарламаларын көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті органға 
ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жер қойнауын пайдалану 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде 
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін қағаз жəне электрондық нұсқада оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін жіберуді; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде 
ресми жариялау үшін оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарына жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін энергетика вице-
министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялауға жатады. 

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрлігінің
______________Б. Сұлтанов Статистика комитетінің төрағасы
2018 жылғы 18 мамыр  ___________________Н. Айдапкелов
   2018 жылғы 22 мамыр

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің2018 жылғы 11 мамырдағы 
№168 бұйрығына 1-қосымша

Нысан

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жылдық
(бір қаржы жылына) бағдарламасы

Индекс: 1-ЖСБ
Жиілігі: жыл сайын
Өкілдік ететін тұлғалар аясы: көмірсутектер жəне уран өндіру бойынша жер 

қойнауын пайдаланушылар 
Қайда ұсынылады: көмірсутектер жəне уран өндіру жөніндегі уəкілетті орган 
Ұсыну мерзімі: сатып алу жүргізу үшін жоспарланған жылдың 1 (бірінші) ақпанынан 

кешіктірмей, немесе келісімшарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) 
күннен кешіктірмей
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Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ТЖҚ - тауарлар, жұмыстар мен қызметтер
ӨСЖ - өнімнің статистикалық жіктеуіші
ҚҚС - қосылған құн салығы 
Ескертпе: Осы нысанның қосымшасында нысанды толтыру бойынша түсініктеме 

келтірілген.

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жылдық
(бір қаржы жылына) бағдарламасының нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсініктеме

«Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жылдық
(бір қаржы жылына) бағдарламасы»

1. 1-бағанда жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың нөмірі көрсетіледі;
1) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 

2017 жылғы 27 желтоқсандағы Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) қолданысқа енгізілгенге 
дейін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты жасаған жер қойнауын пай-
даланушылар жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған 
келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірін көрсетеді;

2) Кодекс қолданысқа енгізілген күннен бастап жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшартты жасаған жер қойнауын пайдаланушылар жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттың нөмірін көрсетеді;

2. 2-бағанда Көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті органға тауар-
ларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жылдық (бір қаржы жылына) жəне орта 
мерзімді (бес қаржы жылына) бағдарламаларын ұсыну қағидаларының қосымшасына 
сəйкес Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу үшін жіктеу коды атты 1-ке-
стеге сəйкес сатып алынатын заттың коды көрсетіледі;

3. 3-бағанда Өнімнің (тауарлардың жəне көрсетілетін қызметтердің) Үлгілік 
статистикалық жіктеуішіне сəйкес 10 белгі деңгейінде тауардың, жұмыстың немесе 
көрсетілетін қызметтің коды көрсетіледі;

4. 4-бағанда сатып алынатын тауардың, жұмыстың немесе көрсетілетін қызметтің 
атауы жəне қысқаша (қосымша) сипаттамасы (техникалық шарттары, қасиеттері жəне 
сипаттамалары) көрсетіледі; 

5. 5-бағанда Мемлекетаралық өлшем бірлігі мен есеп жіктеуішіне сəйкес тауардың 
өлшем бірлігінің коды көрсетіледі. Жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша баған 
толтырылмайды; 

6. 6-бағанда тауардың көрсетілген өлшем бірлігіне сəйкес заттай көрінісіндегі 
тауарды сатып алудың жоспарланатын көлемі көрсетіледі. Жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер бойынша баған толтырылмайды; 

7. 7-бағанда қосылған құн салығын қоспағанда мың теңге (жүздік үлесімен бөлшек 
сан) құндық көрінісінде тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді 
сатып алудың жоспарланатын сомасы көрсетіледі; 

8. 8-бағанда тауарды, жұмысты немесе көрсетілетін қызметті сатып алу тəсілін:
1) Кодтардың 2-кестесіне сəйкес, тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін 

қызметтерді Кодекске сəйкес сатып алатын жер қойнауын пайдаланушылар;
2) Кодтардың 3-кестесіне сəйкес, жер қойнауын пайдалану құқығына ие, 

акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесі) елу жəне одан көп пайызы 
тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке (бұдан əрі – Қор) тиесілі 
заңды тұлғалар көрсетеді;

9. 9-бағанда Əкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуішіне сəйкес тауарларды, 
жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алудың өткізу орны көрсетіледі; 

10. 10-бағанда Кодтардың 4-кестесіне сəйкес, тауарларды, жұмыстарды немесе 
көрсетілетін қызметтерді сатып алуды өткізудің мерзімі көрсетіледі;

11. 11-бағанда Кодтардың 4-кестесіне сəйкес, тауарларды, жұмыстарды немесе 
көрсетілетін қызметтерді жеткізудің мерзімі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2018 жылғы 11 мамырдағы №168 бұйрығына 2-қосымша

Нысан

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың орта мерзімді
(бес қаржы жылына) бағдарламасы

Индекс: 1-ОСБ
Жиілігі: жыл сайын
Өкілдік ететін тұлғалар аясы: көмірсутектер жəне уран өндіру бойынша жер 

қойнауын пайдаланушылар 
Қайда ұсынылады: көмірсутектер жəне уран өндіру жөніндегі уəкілетті орган 
Ұсыну мерзімі: жоспарланған бес жылдық кезеңнің бірінші жылының 1 (бірінші) 

ақпанынан кешіктірмей, немесе келісімшарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 60 
(алпыс) күннен кешіктірмей
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Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ТЖҚ - тауарлар, жұмыстар мен қызметтер
ӨСЖ - өнімнің статистикалық жіктеуіші
ҚҚС - қосылған құн салығы 

Ескертпе: Осы нысанның қосымшасында нысанды толтыру бойынша түсініктеме 
келтірілген.

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың орта мерзімді
(бес қаржы жылына) бағдарламаларының нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсініктеме

«Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың орта мерзімді
(бес қаржы жылына) бағдарламасы»

1. 1-бағанда жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың нөмірі көрсетіледі;
1) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 

2017 жылғы 27 желтоқсандағы Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) қолданысқа енгізілгенге 
дейін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты жасаған жер қойнауын пай-
даланушылар жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған 
келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірін көрсетеді;

2) Кодекс қолданысқа енгізілген күннен бастап жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшартты жасаған жер қойнауын пайдаланушылар жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттың нөмірін көрсетеді;

2. 2-бағанда Кодтардың 1-кестесіне сəйкес, сатып алу мəнінің коды көрсетіледі;
3. 3-бағанда Өнімнің (тауарлардың жəне көрсетілетін қызметтердің) Үлгілік 

статистикалық жіктеуішіне сəйкес 10 белгі деңгейінде тауардың, жұмыстың немесе 
көрсетілетін қызметтің коды көрсетіледі;

4. 4-бағанда сатып алынатын тауардың, жұмыстың немесе көрсетілетін қызметтің 
атауы жəне қысқаша (қосымша) сипаттамасы (техникалық шарттары, қасиеттері жəне 
сипаттамалары) көрсетіледі; 

5. 5-бағанда Мемлекетаралық өлшем бірлігі мен есеп жіктеуішіне сəйкес тауардың 
өлшем бірлігінің коды көрсетіледі. Жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша баған 
толтырылмайды; 

6. 6-бағанда тауардың көрсетілген өлшем бірлігіне сəйкес заттай көрінісіндегі 
тауарды сатып алудың жоспарланатын көлемі көрсетіледі. Жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер бойынша баған толтырылмайды; 

7. 7-бағанда ҚҚС қоспағанда мың теңге (жүздік үлесімен бөлшек сан) құндық 
көрінісінде тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алудың 
жоспарланатын сомасы көрсетіледі; 

8. 8-бағанда тауарды, жұмысты немесе көрсетілетін қызметті сатып алу тəсілін:
1) Кодтардың 2-кестесіне сəйкес, тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін 

қызметтерді Кодекске сəйкес сатып алатын жер қойнауын пайдаланушылар;
2) Кодтардың 3-кестесіне сəйкес, жер қойнауын пайдалану құқығына ие, акциялары-

ның (жарғылық капиталындағы қатысу үлесі) елу жəне одан көп пайызы тікелей немесе 
жанама түрде Қорға тиесілі заңды тұлғалар көрсетеді;

9. 9-бағанда Кодтардың 4-кестесіне сəйкес, тауарларды, жұмыстарды немесе 
көрсетілетін қызметтерді сатып алуды өткізудің жоспарлы жылы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2018 жылғы 11 мамырдағы №168 бұйрығына 3-қосымша

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жылдық
(бір қаржы жылына) жəне орта мерзімді (бес қаржы жылына) 

бағдарламаларын көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті 
органға ұсыну қағидалары

1. Осы Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жылдық (бір қаржы 
жылына) жəне орта мерзімді (бес қаржы жылына) бағдарламаларын көмірсутектер жəне 
уран өндіру саласындағы уəкілетті органға ұсыну қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2017 
жылғы 27 желтоқсандағы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 131-бабының 6-тармағына 
жəне 179-бабының 6-тармағына, сондай-ақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 16-бабының 3-тармағының 
2) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді 
сатып алудың жылдық (бір қаржы жылына), орта мерзімді (бес қаржы жылына) 
бағдарламаларын көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті органға 
ұсыну тəртібін белгілейді.

Осы Қағидалар Кодекстің 277-бабының 3-тармағына сəйкес Кодекс қолданысқа 
енгізілгенге дейін жəне жасалған рұқсаттар, лицензиялар мен жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қарым-қатынастарға қолданылады.

2. Жер қойнауын пайдаланушы сатып алуды жүргізу үшін жоспарланатын жылдың 1 
(бірінші) ақпанынан кешіктірмей немесе келісімшарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 
60 (алпыс) күннен кешіктірмей көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті 
органға алдағы кезеңдерге арналған тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді са-
тып алудың жылдық (бір қаржы жылына) бағдарламасын жер қойнауын пайдала-
нуды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі арқылы ұсынады жəне оны бірінші 
басшының немесе уəкілеттік берілген тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
куəландырады. 

3. Жер қойнауын пайдаланушы сатып алуды жүргізу үшін жоспарланатын жылдың 1 
(бірінші) ақпанынан кешіктірмей немесе келісімшарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 
60 (алпыс) күннен кешіктірмей көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті 
органға алдағы кезеңдерге арналған тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып 
алудың орта мерзімді (бес қаржы жылына) бағдарламасын жер қойнауын пайдала-
нуды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі арқылы ұсынады жəне оны бірінші 
басшының немесе уəкілеттік берілген тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
куəландырады. 

4. Тауарларды, жұмыстарды жəне қызметтерді сатып алу үшін жіктеу кодтары осы 
қағидалардың қосымшасында келтірілген.

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жылдық
(бір қаржы жылына) жəне орта мерзімді (бес қаржы жылына) бағдарламаларын 

көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті органға ұсыну 
қағидаларына қосымша

Тауарларды, жұмыстарды жəне қызметтерді сатып алу үшін жіктеу кодтары 

1-кесте
Сатып алынатын заттың коды Атауы

0 Тауар
1 Жұмыс
2 Қызмет 

 2-кесте
Сатып алу тəсілінің коды Атауы

101 Ашық конкурс
103 Бір көзден сатып алу
104 Тауарлық биржаларда
105 Төмендету əдісімен ашық конкурс 

(электрондық сауда-саттық)
112 Тəсілдерді қолданбай*

3-кесте
Сатып алу тəсілінің коды Атауы

201 Ашық тендер
209 Жабық тендер
210 Екі кезеңді ашық тендер
211 Екі кезеңді жабық тендер
202 Баға ұсыныстарын сұрату
203 Бір көзден сатып алу 

208 Электр энергиясының орталықтандырылған 
сауда-саттығы

204 Тауарлық биржалар арқылы
212 Қор қағидаларының нормаларын қолданбай**

 4-кесте
Уақыт кезеңінің коды Атауы

QAN1 1-тоқсан
QAN2 2-тоқсан
QAN3 3-тоқсан
QAN4 4-тоқсан
SAN1 1 жартыжылдық (1-2 тоқсандар)
SAN2 2 жартыжылдық (3-4 тоқсандар)
ANNгг жыл***

Ескертпе: *Кодекстің 131-бабының 1-тармағының 1),2), 3), 4) тармақшаларында 
жəне 179-бабының 1-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көрсетілген тəсілдерді 
қолданбай;

** «Ұлттық əл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 1 
ақпандағы Заңының 19-бабының 2-тармағына сəйкес Ұлттық əл-ауқат қорының ди-
ректорлар кеңесі бекітетін Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді са-
тып алу қағидалары;

*** жылды белгілеу кезінде ANN префиксі жəне жылдың соңғы екі саны қолданылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
7 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17016 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 17 мамыр                   №211                   Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 15 мамыр                   №185                Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді және 
уранды өндіру кезеңінде қазақстандық кадрларды 

оқытуды қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсан-
дағы Қазақстан Республикасының Кодексі 129-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына 
жəне 178-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді 
жəне уранды өндіру кезеңінде қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыру 
қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жер қойнауын пайдалану 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бірлескен бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энер-
гетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бірлескен бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Энергетика министрі
___________Е. Сағадиев  _________Қ. Бозымбаев

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
__________________Б. Сұлтанов
2018 жылғы 24 мамыр 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 17 мамырдағы №211 жəне Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2018 жылғы 15 мамырдағы №185 бірлескен бұйрығымен бекітілген

Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді жəне уранды өндіру 
кезеңінде қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Осы Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді жəне уранды өндіру 

кезеңінде қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыру қағидалары (бұдан əрі 
– Қағидалар) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 129-бабы 
1-тармағының 1) тармақшасына жəне 178-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес 
əзірленді жəне жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді жəне уранды өндіру 
кезеңінде қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыру тəртібін айқындайды.

2. Жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық кадрлардың оқуын 
қаржыландыру деп Қазақстан Республикасының азаматтарын оқыту, біліктілігін арттыру 
жəне қайта даярлау (бұдан əрі - оқыту) түсініледі. 

3. Жер қойнауын пайдаланушы оқытуды қаржыландыруды өндіру кезеңі ішінде 
екінші жылдан бастап жыл сайын, алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша жер 
қойнауын пайдаланушының өндіру үшін шеккен шығындарының 1 (бір) пайызы 
мөлшерінде жүзеге асырады. 

4. Жер қойнауын пайдаланушы алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша өндіру 
үшін шеккен шығындарының 1 (бір) пайызынан асатын оқытуды қаржыландыру көлемі 
жер қойнауын пайдаланушының келесі жылғы тиісті міндеттемелерін орындауы 
есебіне ескеріледі.

5. Оқытуды қаржыландыру жөніндегі міндеттемелерді есептеу мақсатында алдыңғы 
жылдың қорытындысы бойынша жер қойнауын пайдаланушы өндіру үшін шеккен 
шығындарды айқындау жер қойнауын пайдаланушы Кодекстің 132 жəне 180- баптарына 
сəйкес көмірсутектер жəне уран саласындағы уəкілетті органға олар бекітетін тəртіппен 
ұсынатын лицензиялық-келісімшарттық талаптардың орындалуы туралы есептің 
деректері негізінде жүзеге асырылады.

2-тарау. Қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыру тəртібі
6. Кодекске жəне жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа сəйкес 

қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыру жөніндегі міндеттемелердің 
орындалуы ретінде жер қойнауын пайдаланушының мыналарға нақты жұмсалған 
шығыстары танылады:

1) жер қойнауын пайдаланушының қызметкерлері болып табылатын Қазақстан 
Республикасының азаматтарын жер қойнауын пайдаланушының өндірістік қызметімен 
байланысты мамандықтар бойынша оқытуға;

2) жер қойнауын пайдаланушының қызметкерлері болып табылмайтын Қазақстан 
Республикасының азаматтарын оқытуға;

3) Қазақстан Республикасының азаматтарын оқыту үшін мемлекеттік бюджетке 
аударылған ақшалай қаражат;

4) облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары ұсынған жəне көмірсутектер жəне уран саласындағы уəкілетті 
органмен келісілген тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың аумағында жер қойнауын пайдалану саласымен байланысты мамандықтар 
бойынша кадрларды даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының (оның 
ішінде қолданыстағы кен орындарында орналасқан оқу (тəжірибелік-зерттеу) 
полигондары объектілерінің) материалдық-техникалық базасын жақсарту үшін қажетті 
тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша сатып алу 
түріндегі жұмсаған нақты шығыстар. 

7. Кодексте жəне жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта белгіленген 
қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыру жөніндегі міндеттемелердің мөлшері 
шеңберінде жер қойнауын пайдаланушы осы Қағидалардың 6-тармағының 1) – 4) 
тармақшаларында көрсетілген бағыттар бойынша қаржыландыру көлемін дербес 
айқындауды жүзеге асырады.

8. Жер қойнауын пайдаланушы Кодексте жəне жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшартта жер қойнауын пайдаланушының қызметкерлері болып табылмайтын 
Қазақстан Республикасы азаматтарының төменде көрсетілген санаттарын оқытуға 
белгіленген міндеттемелер мөлшерінің 30 % (пайызына) дейін оқытуды қаржылан-
дыруды жүзеге асыруы мүмкін:

1) 1-ші, 2-ші жəне 3-ші топ мүгедектері; 
2) жетім балалар жəне ата-ананың қамқорлығынсыз қалған, жиырма бір жасқа 

толмаған, кəмелет жасына дейін ата-анасынан айырылған балалар;
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3) көпбалалы отбасылар;
4) толық емес отбасылар.
9. Осы Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген тұлғаларды қоспағанда, жер 

қойнауын пайдаланушының қызметкерлері болып табылмайтын Қазақстан Республи-
касының азаматтарын оқытуды қаржыландыру: 

1) Энергетика саласына аса қажетті мамандықтар тізбесіне (бұдан əрі – Тізбе) 
сəйкес. Тізбені көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті орган білім беру 
саласындағы уəкілетті органның келісуімен қалыптастырады жəне өзінің интернет-
ресурсында орналастырады жəне оны тиісті жылдың 25 қаңтарына дейін жыл сайын 
өзектендіруге тиіс.

2) институционалдық немесе мамандандырылған аккредиттеуден өткен білім 
беру ұйымында немесе «Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2008 жылғы 10 қаңтардағы №8 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеудің тізілімінде № 5135 болып тіркелді) сəйкес білім туралы құжаттарды 
нострификациялау рəсімінен өткізу қажеттілігімен шетел оқу орындарында (оның 
филиалдарында) жүзеге асырылады.

10. Алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша оқытуды қаржыландыру жөніндегі 
міндеттемелерді орындау шеңберінде қаражатты игермеу фактілері анықталған 
жағдайда, көмірсутектер жəне уран саласындағы уəкілетті орган жер қойнауын 
пайдаланушыны электрондық пошта жəне/немесе ресми хат арқылы аталған фактілер 
туралы хабардар етеді.

11. «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 1-тарауы 1-бабының 59) тармақшасына сəйкес төлем 
құжаттары жəне оқу орнына алыну туралы ресми құжаттың көшірмесі көмірсутектерді 
жəне уранды өндіру кезеңіндегі жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық 
кадрларды оқытуды қаржыландыруы жөніндегі міндеттемелерін орындауын растайтын 
құжаттар болып табылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
8 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17020 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 31 мамыр              №223              Астана қаласы 

Жұмыс бағдарламасының мазмұны мен нысанын
бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Кодексі 278-бабының 13-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес көмірсутек шикізатын немесе уранды барлауға 

арналған келісімшартқа жұмыс бағдарламасының нысаны мен мазмұны;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес көмірсутек шикізатын немесе уранды өндіруге 

арналған келісімшартқа жұмыс бағдарламасының нысаны мен мазмұны;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес көмірсутек шикізатын немесе уранды бар-

лау мен өндіруге арналған келісімшартқа жұмыс бағдарламасының нысаны мен 
мазмұны бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жер қойнауын пайдалану 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақша-
ларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз 
етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының 
 Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2018 жылғы 31 мамырдағы № 223 бұйрығына 1-қосымша

Нысан
Көмірсутек шикізатын немесе уранды барлауға арналған

келісімшартқа жұмыс бағдарламасы
______________(пайдалы қазбаның түрі көрсетіледі) барлауға арналған 
келісімшарттың қолданылу мерзімі кезеңінде жер қойнауын пайдаланушы 
көрсетілген мерзімдерде келісімшарт аумағында мынадай жұмыс түрлерін 

орындауға міндеттенеді.

Бап атауы

Өлшем бірлігі шыршы 
километр (бұдан əрі – 
шаршы км), құма кило-
метр (бұдан əрі – қума 
км), метр (бұдан əрі 

– м), бригада/ауысым 
(бұдан əрі бр/а), милли-
он текше метр (бұдан 
əрі – млн. текше м)

ба
рл
ығ
ы

1-
жы

л

2-
жы

л

3-
жы

л

қаржылық міндеттемелер (ҚМ) мың теңге
инвестициялар, барлығы мың теңге
күрделі шығындар, барлығы мың теңге
оның ішінде: ғимараттар, құрылыстар мың теңге
жайластыру, қайта жаңарту мың теңге
машина, құрал-жабдықтар мың теңге
көлік құралдары мың теңге
қоршаған ортаны қорғауға/тазалық 
құрылғыларына жұмсалатын шығындар

мың теңге

барлауға арналған шығындар, барлығы мың теңге
геологиялық түсіру жұмыстары мың теңге

шаршы км
литогеохимиялық жұмыстар мың теңге

сынама
тау-кен жұмыстары мың теңге

текше метр
геофизикалық жұмыстар, жиыны: мың теңге
оның ішінде сейсмикалық барлау (2 D 
жəне/немесе 3 D)

мың теңге
қума км
шаршы км

сейсмикалық барлау деректерін өңдеу 
мен түсіндіру

мың теңге
қума км
шаршы км

сейсмикалық барлау деректерін қайта 
өңдеу мен түсіндіру

мың теңге
қума км
шаршы км

қиыршық тасты барлау жəне басқа да 
геофизикалық зерттеулердің түрлері

мың теңге
нүктелер/шаршы км

электробарлау мың теңге
қума км
шаршы км

магниттік барлау мың теңге
шаршы км

ұңғымалардағы геофизикалық зерттеу-
лер жəне ұңғымалық геофизика

мың теңге
м

геофизикалық мəліметтерді өңдеу мың теңге
гидрогеологиялық жұмыстар мың теңге

бр/а
инженерлік-геологиялық жұмыстар мың теңге

бр/а
зертханалық жəне технологиялық зерт-
теулер

мың теңге

бұрғылау жұмыстары мың теңге
қума м
ұңғыма

объектілерді сынау мен байқау мың теңге
нысандар

бастапқы өңдеу мың теңге
геологиялық барлау бойынша басқа да 
жұмыстар (көрсету) Оның ішінде:

мың теңге

геологиялық барлау жұмыстарының 
қорытындысы бойынша есеп құрастыру

мың теңге

жобалау мың теңге
ұңғыманы сынау немесе сынамалы пай-
далану/ тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру 
кезіндегі (пайдалы қазбаны көрсету) 

мың тонна/ млн.текше 
м/ мың текше м.

айдалған судың көлемі мың текше м.
газдың көлемі мың текше м
іске асыру көлемі мың тонна/ млн.текше 

м/ мың текше м
жалпы жоба жəне өнім түрлері бойынша 
жиынтық табыс

мың теңге

технологиялар сатып алу мың теңге
оның ішінде отандық технологиялар мың теңге
өңірдің əлеуметтік-экономикалық да-
муы жəне оның инфрақұрылымдарын 
дамыту

мың теңге

жер қойнауы жағдайының мониторингі мың теңге
тəуекелді сақтандыру, барлығы мың теңге
(негізгі түрлерін көрсету) мың теңге
тарату қорына жіберілетін аударымдар мың теңге
ҚР азаматтарын оқыту, біліктілігін 
жоғарылату, қайта даярлау

мың теңге

ҒЗжТКЖ-ға шығындар мың теңге
келісімшарттық аумақты қайтару %
жұмыс істейтін қызметкерлер саны адам
оның ішінде Қазақстандық кадрлар адам
жанама шығыстар (негізгі баптарды 
көрсету)

мың теңге

оның ішінде Қазақстан аумағында мың теңге
еңбекақы төлеу қоры мың теңге
келісімшарттық əрекеттерді орындау 
барысында салықтар жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер, 
барлығы

мың теңге

бонустар мың теңге
тарихи шығындар мың теңге
(Бюджетке төлеуге жататын барлық 
салықтар мен міндетті төлемдерді 
көрсету)

мың теңге

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2018 жылғы 31 мамырдағы № 223 бұйрығына 2-қосымша

Нысан

Көмірсутек шикізатын немесе уранды өндіруге арналған
келісімшартқа жұмыс бағдарламасы

___________________(пайдалы қазбаның түрі көрсетіледі) өндіруге арналған 
келісімшарттың қолданылу мерзімі кезеңінде жер қойнауын пайдаланушы 
көрсетілген мерзімдерде келісімшарт аумағында мынадай жұмыс түрлерін 

орындауға міндеттенеді
Бап атауы Өлшем бірлігі шыршы 

километр (бұдан əрі – 
шаршы км), құма кило-
метр (бұдан əрі – қума 
км), метр (бұдан əрі – м), 
бригада/ауысым (бұдан 
əрі бр/а), миллион текше 
метр (бұдан əрі – млн. 

текше м) Ба
рл
ығ
ы

1-
жы

л

2-
жы

л

3-
жы

л

қаржылық міндеттемелер (ҚМ) мың теңге
инвестициялар, барлығы мың теңге
күрделі шығындар, барлығы мың теңге
оның ішінде: ғимараттар, құрылыстар, 
өндірістік нысандар

мың теңге

жайластыру, қайта жаңарту, 
инфрақұрылымдық нысандар 
(нысандардың тізімін көрсету)

мың теңге

машиналар, құрал-жабдықтар мың теңге
көлік құралдары мың теңге
қоршаған ортаны тазалық 
құрылғыларына/қорғауға жұмсалатын 
шығындар

мың теңге

өндіру шығындары, барлығы мың теңге
тау-кен дайындық жұмыстары қума м

мың текше м
күрделі тау жұмыстары қума м

мың текше м
пайдалану мақсатындағы барлау 
жұмыстары

қума м
мың текше м

сынау сынама
пайдалану мақсатындағы бұрғылау мың теңге

қума м
ұңғыма

өндіру жөніндегі өзге шығындар 
(қайтадан іске қосу, ұңғымаларды 
жөндеу)

мың теңге

бастапқы өңдеу (жұмыстардың тізімін 
көрсете отырып)

мың теңге

басқа да пайдалану шығындары (не-
гізгі баптарды ашып көрсете отырып)

мың теңге

өндіру көлемі: (пайдалы қазбаны 
көрсету)

мың тонна/млн текше м/
мың текше м

айдалған судың көлемі мың текше м
газ көлемі мың текше м
іске асыру көлемі мың тонна/млн текше м/

мың текше м
жоба бойынша жалпы жəне өнім 
түрлері бойынша жиынтық табыс

мың теңге

технологиялар сатып алу мың теңге
оның ішінде отандық технологиялар мың теңге
өңірдің əлеуметтік-экономикалық да-
муы жəне оның инфрақұрылымдары 
дамыту

мың теңге

жер қойнауы жай-күйінің мониторинг мың теңге
ҒЗжТКЖ-ға шығындар мың теңге
тəуекелдерді сақтандыру, барлығы мың теңге
(негізгі түрлерін көрсету) мың теңге
тарату қорына аударымдар мың теңге
ҚР азаматтарын оқыту, біліктілігін арт-
тыру, қайта даярлау

мың теңге

жұмыс істейтін қызметкерлердің саны адам
олардың ішінде Қазақстандық кадрлар адам
жанама шығыстар (негізгі баптарды 
көрсету)

мың теңге

оның ішінде Қазақстан 
Республикасының аумағында

мың теңге

оның ішінде еңбекақы төлеу қоры мың теңге
келісімшарттық əрекеттерді орындау 
барысында салықтар жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер, 
барлығы

мың теңге

қол қойылатын бонус мың теңге
тарихи шығындар мың теңге
коммерциялық табу бонусы мың теңге
(барлық салықтар мен бюджетке 
төлеу ге жататын міндетті төлемдерді 
көрсету)

мың теңге

салық салынатын пайда мың теңге
салық төленгеннен кейін кəсіпорынның 
иелігінде қалатын таза табыс

мың теңге

жылдық ақша ағыны мың теңге
дисконттау ставкалары 10, 15 жəне 20 
пайыздарға тең болған кездегі жоба-
ның таза ағымдағы келтірілген құны;

мың теңге

жоба бойынша жалпы жоба 
рентабельділігінің ішкі нормасы

%

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2018 жылғы 31 мамырдағы № 223 бұйрығына 3-қосымша

НЫСАН

Көмірсутек шикізатын немесе уранды
барлау мен өндіруге арналған келісімшартқа жұмыс бағдарламасы

_______________(пайдалы қазбаның түрі көрсетіледі) барлау мен өндіруге 
арналған келісімшарттың қолданылу мерзімі кезеңінде жер қойнауын пайдаланушы 
көрсетілген мерзімдерде келісімшарт аумағында келесі жұмыс түрлерін орындауға 

міндеттенеді

Бап атауы

Өлшем бірлігі шыршы 
километр (бұдан əрі – 
шаршы км), құма кило-
метр (бұдан əрі – қума 
км), метр (бұдан əрі 

– м), бригада/ауысым 
(бұдан əрі бр/а), милли-
он текше метр (бұдан 
əрі – млн. текше м)

ба
рл
ығ
ы

1-
жы

л

2-
жы

л

3-
жы

л

қаржылық міндеттемелер (ҚМ) мың теңге
инвестициялар, барлығы мың теңге
күрделі шығындар, барлығы мың теңге
оның ішінде: ғимарат, құрылыстар мың теңге
жайластыру, қайта жаңарту мың теңге
машиналар, құрал-жабдықтар мың теңге
көлік құралдары мың теңге
қоршаған ортаны қорғауға/ 
тазалық құрылғыларына жұмсалатын 
шығындар

мың теңге

геологиялық барлауға арналған 
шығындар, барлығы

мың теңге

геологиялық түсіру жұмыстары мың теңге
литогеохимиялық жұмыстар мың теңге

сынама
тау-кен жұмыстары мың теңге

шаршы.м 
геофизикалық жұмыстар, барлығы: мың теңге
оның ішінде сейсмикалық барлау (2 D 
жеке/немесе 3 D)

мың теңге
қума км
шаршы км

сейсмикалық барлау деректерін өңдеу 
мен түсіндіру

мың теңге
қума км
шаршы км

сейсмикалық барлау деректерін қайта 
өндей жəне қайта түсіндіру

мың теңге
қума км
шаршы км

қиыршық тасты барлау жəне геофизи-
калық зерттеулердің басқа түрлері

мың теңге
нүкте/шаршы км

электробарлау мың теңге
кума км
шаршы км

магниттік барлау мың теңге
шаршы км

ұңғымалардағы геофизикалық зерттеу-
лер жəне ұңғымалық геофизика

мың теңге
м

геофизикалық деректерді өңдеу мың теңге
гидрогеологиялық жұмыстар мың теңге

бр/см
инженерлік-геологиялық жұмыстар мың теңге

бр/см
зертханалық жəне технологиялық зерт-
теулер

мың теңге

бұрғылау жұмыстары мың теңге
қума м
ұңғыма

объектілерді сынама алу мен сынақтан 
өткізу

мың теңге
нысан

геологиялық барлау бойынша басқа да 
жұмыстар оның ішінде:

мың теңге

жобалау мың теңге
геологиялық барлау жұмыстарының қо-
ры тындысы бойынша есеп құрастыру

мың теңге

өндіруге арналған шығындар, барлығы мың теңге
тау-кен дайындық жұмыстары қума м

мың текше м
таудағы күрделі жұмыстар қума м 

мың текше м
пайдалану мақсатындағы барлау 
жұмыстары

қума м 
мың текше м

сынау сынама
пайдалану мақсатындағы бұрғылау мың теңге

қума м
ұңғыма

өндіруге байланысты басқа да 
шығындар (қайтадан іске қосу, 
ұңғымаларды жөндеу)

мың теңге

алғашқы өндеу (жұмыстар тізбесін 
көрсетіңіз)

мың теңге

басқа да пайдалану шығындары (негізгі 
баптарды ашып көрсете отырып)

мың теңге

өндіру көлемі: (пайдалы қазбаны 
көрсету)

мың тонна/ млн.
текше.м/ мың.текше.м

айдалған судың көлемі мың.текше.м
газ көлемі мың.текше.м
жүзеге асыру көлемі мың тонна/ млн.

текше.м/ мың.текше.м
жоба бойынша жалпы жəне өнім түрлері 
бойынша жиынтық табыс

мың теңге

технологияларды сатып алу мың теңге
оның ішінде отандық технологиялар мың теңге
өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуы 
жəне оның инфрақұрылымдарының 
дамуы

мың теңге

жер қойнауы жағдайының мониторингі мың теңге
тəуекелді сақтандыру, барлығы мың теңге
(негізгі түрлерін көрсету) мың теңге
тарату қорына жіберілетін аударымдар мың теңге
ҚР азаматтарын оқыту, біліктілігін 
жоғарылату, қайтадаярлау

мың теңге

ҒЗ ж ТКЖ-ға арналған шығындар мың теңге
аумақты қайтару мың теңге
жұмыс істейтін қызметкерлердің саны адам
оның ішінде қазақстандық кадрлар адам
жанама шығыстар, барлығы мың теңге
оның ішінде Қазақстан 
Республикасының аумағында

мың теңге

оның ішінде еңбекті төлеу қоры мың теңге
келісімшарт бойынша қызметті іске асы-
ру шеңберіңде салық жəне бюджетке 
басқа да міндетті төлемдер, барлығы

мың теңге

қол қою бонусы мың теңге
тарихи шығындар мың теңге
коммерциялық табу бонусы мың теңге
(бюджетке төлеуге жататын барлық 
салықтар мен міндетті төлемдерді 
көрсету)

мың теңге

салық салынатын кіріс мың теңге
салық төленгеннен кейін кəсіпорынның 
иелігінде қалатын таза кіріс

мың теңге

жылдық ақша ағыны мың теңге
дисконттау ставкаларының 10%, 
15% жəне 20% болған кездегі жоба-
ның та за ағымдағы келтірілген құны-
ның өлшемдері;

мың теңге

жоба бойынша жалпы рентабель-
ділігінің ішкі нормасының көрсеткіші

%

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
13 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17051 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 15 мамыр               №205             Астана қаласы 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 

2015 жылғы 6 қарашадағы №627 бұйрығына өзгеріс
енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін 

мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 6 қарашадағы № 627 
бұйрығына Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12417 болып тіркелген, 2016 жылғы 2 наурызда нормативтік 
құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған, 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Техникалық жəне 
кəсіптік білім департаменті (Н.Ж. Оспанова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін баспа жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы 
тармақтың 1), 2), жəне 3) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне 
ғылым вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының 
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне
коммуникациялар министрі __________ Д. Абаев
2018 жылғы 30 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 15 мамыр № 205 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 7  қарашадағы № 627 бұйрығына 2-қосымша

«Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған 
адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған 

адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі - мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігі (бұдан əрі - Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы» (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) орналасқан жері бойынша көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік 

корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап – 3 (үш) жұмыс күні, 
көрсетілетін қызметті берушінің орналасқан жерінде болмаса – 8 (сегіз) жұмыс күні. 

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің нəтижесін мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін 
кемінде бір тəулік бұрын жеткізуді қамтамасыз етеді;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің 
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 
(он бес) минут;

3) көрсетілген қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 30 (отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз жүзінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – Қазақстан Республикасы Білім жəне 

ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 289 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған 
адамдарға анықтама беру.

7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті алушы) 
тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден ба-
стап жұманы қоса алғанда, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі 
түскі үзіліспен көрсетілетін қызметті берушінің белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес;

2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса 
алғанда, түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызмет алушының таңдауы бойынша 
«электронды» кезек тəртібінде, жеделдетіп қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады, 
портал арқылы электронды кезекті броньдаға болады. 

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі: 

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы басшысының атына техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру 
туралы өтініші;

2) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (түпнұсқасы сəйкестендіру 
үшін талап етіледі).

Құжаттардың қабылданғандығын растау осы мемлекеттік қызмет стандартына 
2-қосымшаға сəйкес құжаттарды қабылдаған тұлғаның аты-жөні, сондай-ақ мөрі, кіріс 
нөмірі мен күні көрсетілген қолхат беру болып табылады.

Мемлекеттік корпорацияға:
1) көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы басшысының атына техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру 
туралы өтініші;

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (түпнұсқасы 
сəйкестендіру үшін талап етіледі);

Жеке басын куəландыратын құжат туралы мəліметті Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкері «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады жəне оны көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін 
қызметті беруші мен Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті 
алушының ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісімін алады.

Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы қабылданған жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі. 

Мемлекеттік корпорацияға жеке басын куəландыратын құжатты көрсеткен кезде 
(немесе нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілі) дайын құжаттарды 
беру тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін бір ай ішінде 
сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілген 
қызметті берушіге тапсырады. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген 
жағдайда Мемлекеттік корпорацияның сұранысы бойынша көрсетілетін қызметті 
беруші бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік 
корпорацияға дайын құжаттарды жібереді. 

10. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың дұрыс еместігі анықталған кезде көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған 
жағдайда:

көрсетілетін қызметті беруші еркін нысанда құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді; 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3-тарау. Орталық мемлекеттік органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 

корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 

шағымдану тəртібі
11. Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-

ды адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым жазбаша түрде: 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген 
мекенжай бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген ме-
кенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымның қабылдануын растау шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, 
берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оның Министрліктің, 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні 
шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің шешіміне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген 
мекенжайлар мен телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына 
жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол, сол сияқты поштамен түскен шағымның 
қабылдануын растауоның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның 
екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияға түскен 
көрсетілетін қызмет алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап пошта арқылы немесе 
көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесінде немесе Мемлекеттік корпорацияда қолма-
қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті беруші 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 қаралуға жатады. 

Шағымдар портал арқылы жіберілген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» мемлекеттік қызметті берушінің шағымды өңдеу барысында (жеткені, 
тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы 
жауап) жаңартылатын өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсеті-
летін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқылы.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде
Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетудің ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар
13. Заңнамада белгіленген тəртіппен өз-өзіне қызмет көрсетуді, өздігінен қозғалуды, 

бағдар жасауды жүзеге асыру қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе жартылай 
жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушылардан 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар 
қабылдауды көрсетілетін қызметті алушының тұратын жеріне бара отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.edu.gov.kz; 
2) Мемлекеттік корпорацияның www.con.gov4с.kz интернет-ресурсында 

орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 

туралы ақпаратты 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығы арқылы алады.
16. Көрсетілетін қызметті берушінің байланыс телефондары Министрліктің www.

edu.gov.kz жəне бірыңғай байланыс орталығының www.egov.kz интернет-ресурсында 
орналастырылған. 

«Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған 
адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша 
_________________________________________________
Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру        
            ұйымы басшысының тегі, аты, əкесінің аты
   (бар болған жағдайда)
__________________________________________курстың
_________________________________________тобының
_______________________________мамандығы бойынша
____________________________________оқу нысанында
______________________________________оқуға түскен

____________________оқудан шығарылған көрсетілетін 
қызмет алушы ____________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) толық
________________________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
өзгерген жағдайда
________________________________________________
________________________________________________
көрсетілетін қызметті алушының байланыс деректері 

Нысан
Өтініш

Маған____________________________________________________________
                себебін көрсету
___________________________________________________________________ 

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді аяқтамағаным туралы 
анықтама беруді сұраймын.

Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, ақпараттық жүйелерде қамтылған мəлімет-
терді пайдалануға келісемін.

«____»_______________20__ ж.   _____________________
                    /қолы/

Ескертпе: мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда) жеке басын куəландыратын құжатқа сəйкес баспа əріптермен 
толтырылады

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған 
адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2-қосымша

(көрсетілетін қызметті алушының
Т.А.Ə (болған жағдайда)
немесе ұйымның атауы)

_______________________________________
________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)
Нысан 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы филиалының №__ бөлімі 
(мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік 
қызмет көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына сəйкес көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап 
айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы: 
1) _______________________________;
2) _______________________________.
Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 (екі) данада жасалды. 
_____________________________ __________________
(Т.А.Ə. (болған жағдайда) 
Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкері)    (қолы)
Орындаушы: Т.А.Ə. (болған жағдайда)
Телефоны _____________
Алдым: Т.А.Ə. (болған жағдайда) / көрсетілетін қызметті алушының қолы
«___» _________ 20__ ж.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
12 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17040 болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 16 мамыр               №209              Астана қаласы 

«Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары 
түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2013 жылғы 14 маусымдағы № 228 бұйрығына өзгерістер 

мен толықтыру енгізу туралы
 
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары түрлері қызметінің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 14 маусымдағы № 228 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8565 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 
2013 жылғы 21 тамыздағы № 194 (28133) санында жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Балаларға арналған қосымша білім беру ұйым-
дары түрлері қызметінің үлгілік қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»; 
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының түрлеріне:
1) мектепке дейінгі дамыту кешені (орталықтар, академиялар);
2) оқушылар сарайы (үйілері, орталықтары, кешендері, балалар-жасөспірімдер 

шығармашылық орталықтары);
3) жас натуралистер станциясы (балалар экологиялық орталықтары, биологиялық 

орталықтар, экобиоорталықтар);
4) жас техниктер станциясы (орталықтар, балалар жəне жасөспірімдер техникалық 

шығармашылық мектептері);
5) жас туристер станциясы (балалар-жасөспірімдер туризм орталықтары);
6) балалар аула клубы, балалар əскери патриоттық клубы (клубтық демалыс 

ұйымдары);
7) балалар өнер мектебі (балалар музыка мектептері, балалар көркемөнер 

мектептері, балалар өнер мектептері, көркем-эстетикалық бағыттағы мектептер);
8) балалар сауықтыру лагері (орталықтары, кешендері, қала сыртындағы сауықтыру 

лагерьлері жəне күндізгі уақытта ұйымдастырылатын лагерьлер, палаталық, киіз үй 
лагерьлері);

9) балалар-жасөспірімдер спорттық мектебі;
10) олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі;
11) балалар қызығушылығы мен жұмыстары бағыты бойынша ұйымдар;
12) балаларға арналған қосымша білім беретін оқу-əдістемелік жəне ғылыми-

практикалық орталықтар.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің 

тəртібі»; 
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының білім беру жəне 

тəрбиелеу процесіне қатысушылар балалар, педагог қызметкерлер жəне білім 
алушылардың заңды өкілдері болып табылады.»;

мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен толықтырылсын:
 «22-1. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен балаларға арналған сауықтыру 

лагеріне «Білім туралы» Заңының 8-бабының 4-тармағына сəйкес əлеуметтік көмекке 
мұқтаж балалар санаты қабылданады.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Балалардың 
құқықтарын қорғау комитеті (Н.А. Оршубеков) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмелерін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланған кейін оны Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық 
ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне 
ғылым вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
31 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16967 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 18 мамыр                 №212               Астана қаласы

«Техникалық және кәсіптік білім беру саласында 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі №200 бұйрығына 

өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН: 
1. «Техникалық жəне кəсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2015 жылғы 14 сəуірдегі № 200 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11220 болып тіркелген, «Əділет» нормативтік-құқықтық 
актілердің ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 19 маусымда жарияланған) 
мынадай өзгерістер жəне толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарындағы білім алушыларға жатақхана беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Техникалық жəне кəсіптік білім туралы құжат-
тардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беретін ұйымдарға құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты:

мынадай мазмұндағы 9-1 тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай 

негіздер бойынша бас тартады:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 

ұсынған құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық 
еместігінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 
қаңтардағы № 130 қаулысымен бекітілген Техникалық жəне кəсіптік білімнің білім 
беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі 
қағидаларында жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 қаңтардағы № 
174 қаулысымен бекітілген Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларында 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі.

Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартқан кезде 
көрсетілетін қызметті алушыға бас тартудың себептерін көрсете отырып, жауап жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында белгіленген 
тəртіппен мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушының 
қайта жүгінуіне болады.»;

мынадай мазмұндағы 9-2 тармақпен толықтырылсын:
«9-2 Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 9-тармағында көзделген Тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық 
ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас 
тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне 

мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы 
мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бірыңғай 
байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 

байланыс телефондары Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында 
орналастырылған жəне Бірыңғай байланыс орталығы: 

8-800-080-7777, 1414.»;

(Соңы. Басы 21-бетте) 

(Соңы 23-бетте) 
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мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 3 қосымшамен толықтырылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында 

білім алушыларға жатақхана беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға жатақхана 

беру»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді: 
«1. «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға 

жатақхана беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі - мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері: 
1) техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушылар (бұдан əрі 

- көрсетілетін қызметті алушы) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсырған сəттен бастап – 10 жұмыс күні; 

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің 
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 30 минут.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді: 
«6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – техникалық жəне кəсіптік білім беру 

ұйымдарындағы білім алушыларға осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жатақхана беру туралы жолдама.»;

мынадай мазмұндағы 9-1 тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай 

негіздер бойынша бас тартады:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 

ұсынған құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық 
еместігінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2016 жылғы 22 қаңтардағы № 66 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізімінде №13487 болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік білім 
беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларында белгіленген 
талаптарына сəйкес келмеуі.

Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметтер көрсетуден бас тартқан кезде 
көрсетілетін қызметті алушыға бас тартудың себептерін көрсете отырып жауап жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, белгіленген тəртіппен мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
көрсетілетін қызметті алушының қайта жүгінуіне болады.»;

мынадай мазмұндағы 9-2 тармақпен толықтырылсын:
«9-2. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 9-тармағында көзделген Тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық 
ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас 
тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне 

мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы 
мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бірыңғай 
байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 

байланыс телефондары Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында орналас-
тырылған жəне Бірыңғай байланыс орталығы:

 8-800-080-7777, 1414.»; 
көрсетілген стандартқа 1-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда 

жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы білім 
алушыларға жатақхана беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1-қосымша»;

көрсетілген стандартқа 2-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакция-
да жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:

«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы білім 
алушыларға жатақхана беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымша»;

көрсетілген стандартқа 3-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда 
жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:

«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы білім 
алушыларға жатақхана беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымша»;

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 4 қосымшамен толықтырылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Техникалық жəне кəсіптік білім туралы 

құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары 

(бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы» (бұдан əрі - Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай 

негіздер бойынша бас тартады:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 

ұсынған құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық 
еместігінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 
39 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10348 
болып тіркелген) бекітілген Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен 
нысандарын жəне оларды беру қағидаларында белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі.

Көрсетілетін қызметті беруші немесе Мемлекеттік корпорация қызметкері 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартқан жағдайда осы стандартқа 3-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тартылғаны туралы қолхат береді.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
көрсетілетін мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушының қайта 
жүгінуіне болады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттiк қызмет көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) Министрліктің www.edu.gov.kz;
2) Мемлекеттік корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурстарында 

орналастырылған.»;
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне 

мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы 
мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бірыңғай 
байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 

байланыс телефондары Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында 
орналастырылған жəне Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Техникалық жəне кəсіптік 
білім департаменті (Н.Ж. Оспанова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін баспа жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарына жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды; 

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне 
осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне 
ғылым вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне
коммуникациялар министрі __________  Д. Абаев
2018 жылғы 30 мамыр

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
13 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17055 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 23 мамыр               №222                  Астана қаласы 

«Жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған бiлiм беру ұйымдарының 

түрлері қызметінің үлгiлік қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2013 жылғы 18 маусымдағы № 229 бұйрығына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
5-бабының 44-5) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 
бiлiм беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгiлік қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 18 маусымдағы 
№ 229 бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тізілімінде № 8544 бо-
лып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2013 жылғы 4 қыркүйектегі № 203 (28142) 
санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа 1-қосымшада:
Балалар үйлері қызметінің үлгілік қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 2-1 тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Балалар үйлері жинақталмаған жағдайда Қазақстан Республикасы Білім 

жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығымен (Нормативтiк 
құқықтық актiлердi мемлекеттiк тізілімінде № 8390 болып тіркелген) бекітілген білім беру 
ұйымдары түрлері номенклатурасының 9-тармағында көрсетілген жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының 
бір түріне қайта құрылуы мүмкін.»;

көрсетілген бұйрыққа 2-қосымшада:
Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға арналған балалар үйлері 

қызметінің үлгілік қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 2-1 тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Балалар үйлері жинақталмаған жағдайда Қазақстан Республикасы Білім 

жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығымен (Нормативтiк 
құқықтық актiлердi мемлекеттiк тізілімінде № 8390 болып тіркелген) бекітілген білім беру 
ұйымдары түрлері номенклатурасының 9-тармағында көрсетілген жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының 
бір түріне қайта құрылуы мүмкін.»;

көрсетілген бұйрыққа 3-қосымшада:
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 

мектеп-интернаттар қызметінің үлгілік қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 2-1 тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Мектеп-интернаттары жинақталмаған жағдайда Қазақстан Республикасы Білім 

жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығымен (Нормативтiк 
құқықтық актiлердi мемлекеттiк тізілімінде № 8390 болып тіркелген) бекітілген білім беру 
ұйымдары түрлері номенклатурасының 9-тармағында көрсетілген жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының 
бір түріне қайта құрылуы мүмкін.»;

көрсетілген бұйрыққа 4-қосымшада:
Пана үйі қызметінің үлгілік қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 3-1 тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Паналар жинақталмаған жағдайда Қазақстан Республикасы Білім жəне 

ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығымен (Нормативтiк құқықтық 
актiлердi мемлекеттiк тізілімінде № 8390 болып тіркелген) бекітілген білім беру 
ұйымдары түрлері номенклатурасының 9-тармағында көрсетілген жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының 
бір түріне қайта құрылуы мүмкін.»;

көрсетілген бұйрыққа 5-қосымшада:
Отбасы үлгісіндегі балалар үйлері қызметінің үлгілік қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 2-1 тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Балалар үйлері жинақталмаған жағдайда Қазақстан Республикасы Білім 

жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығымен (Нормативтiк 
құқықтық актiлердi мемлекеттiк тізілімінде № 8390 болып тіркелген) бекітілген білім беру 
ұйымдары түрлері номенклатурасының 9-тармағында көрсетілген жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының 
бір түріне қайта құрылуы мүмкін.»;

көрсетілген бұйрыққа 6-қосымшада:
Кəмелетке толмағандардың бейімдеу орталықтары қызметінің үлгілік қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 1-1 тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Орталықтар Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 

жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығымен (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк 
тізілімінде № 8390 болып тіркелген) бекітілген білім беру ұйымдары түрлері номенкла-
турасының 9-тармағында көрсетілген жинақталмаған жағдайда жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының 
бір түріне қайта құрылуы мүмкін.»;

көрсетілген бұйрыққа 7-қосымшада:
Өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталықтары қызметінің үлгілік 

қағидалаларында:
6-тармақ алып тасталсын:
мынадай мазмұндағы 6-1, 6-2 жəне 6-3 тармақтарымен толықтырылсын:
«6-1. Орталықтар Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 

жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығымен (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк 
тізілімінде № 8390 болып тіркелген) бекітілген білім беру ұйымдары түрлері 
номенклатурасының 9-тармағында көрсетілген жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының базасында 
құрылуы мүмкін.

6-2. Түнгі уақытта, демалыс немесе мереке күндері кəмелетке толмағандар осы 
Қағидаларға қосымшаға сəйкес нысан бойынша Орталыққа өмірлік қиын жағдайдағы 
балаларды қолдау орталықтарына кəмелетке толмағандарды қабылдау туралы актінің 
негізінде қабылданады.

6-3. Кəмелетке толмағандарды одан əрі күтіп бағу не орналастыру туралы мəселені 
шешу үшін Орталықтың қызметкерлері үш жұмыс күні ішінде қорғаншылық жəне 
қамқоршылық органдарына панасыздық, қадағалаусыздық белгілері болуын негіздейтін, 
қамқоршысыз қалғанын не болмаса баланың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп 
төнгені туралы ақпаратты ұсынады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Орталыққа жолдама беруді отбасының (баланың) өмірлік қиын жағдайда жүргенін 

растайтын мемлекеттің қамқоршылық жəне қорғаншылық функцияларын жүзеге асы-
ратын органының қорытындысы негізінде үш жұмыс күні ішінде облыстың, астананың 
жəне республикалық маңызы бар қаланың білім басқармасы жүзеге асырады.

Өз бетімен жəне ерікті түрде өтініш білдірген балалар мен олардың заңды өкілдеріне 
консультациялық көмек білім басқармасының жолдамасынсыз көрсетіледі.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Орталық мектепке дейінгі жəне мектеп жасындағы балалар үшін құрылады.
Орталықта саны 15 адамнан аспайтын 3-тен 18 жасқа дейінгі балаларға арналған 

əртүрлі жастағы беске дейін топтар ұйымдастырылады.»;
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Кəмелетке толмағандар орталықта оларға көмек көрсету жəне одан əрі орна-

ластыру мəселелерін шешу үшін алты айдан аспайтын мерзімде болады, отбасына 
тəрбиелеуге беру мүмкін болмаған жағдайда, кəмелет жасқа толғанға дейін.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Тəрбиеленушілердің тұруын ұйымдастыру Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15681 болып тіркелді) бекітілген «Білім беру 
объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидаларын бекіту туралы» санитариялық қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.»;

осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес қосымшамен толықтырылсын;
көрсетілген бұйрыққа 8-қосымшада:
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, ерекше білім 

берілуіне қажеттілігі бар балаларға арналған мектеп-интернаттар қызметінің үлгілік 
қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 2-1 тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Мектеп-интернаттар жинақталмаған жағдайда Қазақстан Республикасы Білім 

жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығымен (Нормативтiк 
құқықтық актiлердi мемлекеттiк тізілімінде № 8390 болып тіркелген) бекітілген білім беру 
ұйымдары түрлері номенклатурасының 9-тармағында көрсетілген жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының 
бір түріне қайта құрылуы мүмкін.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын 
қорғау комитеті (Н.Ə. Оршубеков) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін баспа жəне электронды түрде қазақ жəне орыс 

тілдерінде ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жолдауды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмеін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялау үшін жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы 
тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
білім жəне ғылым вице-министріне жүктелсін. 

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

 Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрінің

міндетін атқарушы Б.АСЫЛОВА

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 23 
мамырдағы №222 бұйрығына қосымша

Кəмелетке толмағандардың бейімдеу орталықтары қызметінің үлгілік 
қағидаларына 1-қосымша

 Нысан
Өмірлік қиын жағдайдағы балаларды
қолдау орталығына қабылдау актісі

 
20__ жылғы «___» _________ Қала, аудан___________

Мен,______________________________________________________________
   (лауазымы, атағы, тегі, əкесінің аты)
 __________________________________________________________________
                     (орталықтың атауы)
__________________________________________________________________
           (кəмелетке толмағанды жеткізген тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты 
__________________________________________________________________
       (бар болған жағдайда), жұмыс орны, лауазымы, мекенжайы, телефоны)
_________________________________________________________________
             (кəмелетке толмағанды анықтаған орын, уақыт жəне жағдайлар)

 __________________________анықталған, кəмелетке толмағанды жеткізгені 
туралы акт жасалады.

Кəмелетке толмағанның белгілері____________________________________
                                                          (бойы, салмағы, жасы, сөйлей білуі ерекше
_________________________________________________________________
            белгілері (меңдер, тыртықтар т.б.) денесіндегі жаңа жарақаттар,
_________________________________________________________________
   зорлық əрекеттерінің белгілері)

 Кəмелетке толмағаннан алынды____________________________________
                       (шыққан кезде қайтарылуға жататын 
_________________________________________________________________
  заттар, бағалы заттар жəне құжаттар)

__________________________________________________________________
 (кəмелетке толмағанның тегін, аты-жөнін, жасын, ата-аналарын немесе
  басқа заңды тұлғаларын, тұрғылықты жерін, жұмыс 

__________________________________________________________________
           орнын, ата-анасының лауазымын, маңызы бар басқада деректерді)
(сыртынан қарағанда кəмелетке толмағанның дені сау, ауру, дене жарақаты бар)

________________________________________________ анықтау мүмкін болды

 Қолы ________________________________________________________________
            (актіні толтырған лауазымды адамның лауазымы, 
           атағы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
_________________________________________________________________
                 (кəмелетке толмағанды жеткізген тұлғаның тегі)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
8 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17024 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ 

2018 жылғы 19 сәуір              №476            Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ

2018 жылғы 20 сәуір              №109            Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 10 сәуір                №276              Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК КҮЗЕТ ҚЫЗМЕТІ

2018 жылғы 12 сәуір                 №11-11               Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІ

2018 жылғы 10 сәуір                №30                 Астана қаласы

«Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 

2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 892, 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 

12 желтоқсандағы № 565, Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік күзет қызметі бастығының 2014 жылғы 15 

желтоқсандағы № 146, Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2014 жылғы 12 
желтоқсандағы № 62, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті төрағасының 
2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 416 бірлескен бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

 БҰЙЫРАМЫЗ:
1. «Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 892, Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 565, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының 2014 жылғы 15 желтоқсандағы № 
146, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 62, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 2014 жылғы 18 желтоқсандағы 
№ 416 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10027 болып тіркелген, 2014 жылғы 15 қаңтардағы № 8 (28490) “Егемен 
Қазақстан” газетінде ресми жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

 Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу қағидалары 
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Ішкі істер министрлігі Криминалдық полиция департаменті (А.Х.Баймурзин) 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде ресми жари-
ялау жəне Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімдік баспа басылымдарында ресми жариялау үшін жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеген күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Қаржы вице-министріне, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі 
бастығының орынбасарына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасарына, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасарына, Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің бірінші орынбасарына жүктелсін.

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

 
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы
Қаржы министрі  Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы
________________Б. Сұлтанов _______________А. Күреңбеков
2018 жылғы 19 сəуір  2018 жылғы 12 сəуір

Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік қызмет істері жəне Ішкі істер министрі
сыбайлас жемқорлыққа қарсы _______________Қ. Қасымов
іс-қимыл агенттігінің төрағасы 2018 жылғы 10 сəуір
________________А. Шпекбаев
2018 жылғы 20 сəуір

Қазақстан Республикасы  «КЕЛІСІЛДІ»
Ұлттық қауіпсіздік   Қазақстан Республикасының
комитетінің төрағасы  Бас Прокуроры
________________К. Мəсімов _____________ Қ. Қожамжаров
2018 жылғы 10 сəуір  2018 жылғы 20 сəуір

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының
Төрағасы _______________ Ж. Асанов
2018 жылғы 20 сəуір

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі №476 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының 

2018 жылғы 12 сəуірдегі № 11-11 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 
2018 жылғы 20 сəуірдегі № 109 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 
2018 жылғы 10 сəуірдегі №30 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2018 жылғы 10 сəуірдегі №276 бірлескен бұйрығына қосымша

Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №892
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2014 жылғы 12 желтоқсандағы №565
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет жəне 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
төрағасының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №62

Мемлекеттік күзет қызметі бастығының 
2014 жылғы 15 желтоқсандағы №146

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 
2014 жылғы 18 желтоқсандағы №416 бірлескен бұйрығымен бекітілген

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 4 шілдедегі Қылмыстық-процестік кодексінің 
(бұдан əрі – ҚПК) 232-бабына сəйкес əзірленді жəне пошта жəне өзге де жөнелтілімдерді 
жасырын бақылауды қоспағанда, жасырын тергеу əрекеттерін (бұдан əрі – ЖТƏ) 
жүргізу тəртібін анықтайды. 

Пошта жəне өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау ҚР ҚПК-ге сəйкес жүргізіледі. 
2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:
1) құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органның уəкілетті бөлімшесі – (бұдан 

əрі – уəкілетті бөлімше) - сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін адамның ЖТƏ жүргізу 
туралы тапсырмасын орындайтын бөлімше (орындаушы бөлімше) жəне ЖТƏ жүзеге 
асыратын бөлімше (ЖТƏ бөлімшесі);

2) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін адам – сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүзеге асыру құқығы берілген, өндірісінде тергеудегі қылмыстық іс бар тергеуші, 
анықтаушы, анықтау органының лауазымды адамы.

2-тарау. Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу тəртібі
1-параграф. Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізуге тапсырмалар дайындау 

жəне жолдау 
3. ҚПК-нің 232-бабына сəйкес жасырын тергеу əрекеттері пошта жəне өзге де 

жөнелтілімдерді жасырын бақылауды қоспағанда, 1-қосымшаға сəйкес жасалған жедел-
іздестіру қызметінің нысандары мен əдістерін пайдалана отырып, сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді жүргізетін органның тапсырмасы (бұдан əрі – тапсырма) бойынша жүргізіледі. 

Тапсырма құпия болып табылады жəне жария етілуге жатпайды.
Тапсырма екі данада жасалады.
Бірінші данасы желімделген конвертте, адресатты көрсете отырып жəне «Жеке 

өзіне» деген белгі қойылып, құжаттамалық қамтамасыз ету жөніндегі функцияны 
жүзеге асыратын бөлімше (бұдан əрі – ҚҚЕ бөлімшесі) арқылы орындаушы бөлімшеге 
жіберіледі.

Конверттің сыртына құжаттың нақты қылмыстық іске тиесілігі туралы ақпаратты 
жазуға жол берілмейді.

Тапсырманың екінші данасы ЖТƏ жүргізу кезінде қылмыстық істің материалдары-
на тігілмейді жəне оның тізімдемесіне енгізілмейді. Аяқталған соң ЖТƏ сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді жүргізетін адамда тиісті номенклатуралық істе сақталады. Сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін адам, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп-тексеруге 
ведомстволық бақылауды жүзеге асыратын адамдар ЖТƏ жүргізу туралы тапсырманы 
беру фактісінің құпиялығын қамтамасыз етеді.

ЖТƏ аяқталғанға дейін тапсырманың көшірмесін түсіруге жол берілмейді.
Конвертті ҚҚЕ бөлімшесінде тіркеу кезінде оның қылмыстық істі сəйкестендіруге 

мүмкіндік беретін нөмірі мен басқа да ақпаратты көрсетпей, конверттегі құжаттардың 
қылмыстық істің материалдары болып табылатыны көрсетіледі.

4. Тапсырма берген адам Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оның 
заңдылығы мен негізділігі үшін жауапты болады.

2-параграф. Жасырын тергеу əрекеттері бойынша
тапсырма алу жəне орындау 

5. Орындаушы бөлімшенің басшысы ЖТƏ жүргізу туралы тапсырманы алысымен 
оны орындау бойынша дереу шаралар қабылдайды жəне ЖТƏ жүргізуді уəкілетті 
бөлімшенің қызметкеріне тапсырады, ол жасырын тергеу əрекеттері ісін (бұдан əрі 
– ЖТƏІ) ресімдейді. 

ЖТƏ жүргізу туралы тапсырманы алған уəкілетті бөлімшенің қызметкері осы 
Қағидаларға: 

1) 2-қосымшаға сəйкес адамды немесе орынды жасырын аудио- жəне (немесе) 
бейне бақылау жүргізу туралы;

2) 3-қосымшаға сəйкес электр (телекоммуникация) байланыс желілері арқылы 
берілетін ақпаратты жасырын бақылауды, ұстап қалуды жəне түсіріп алуды жүргізу 
туралы;

3) 4-қосымшаға сəйкес абоненттер жəне (немесе) абоненттік құрылғылар арасын-
дағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу туралы;

4) 5-қосымшаға сəйкес компьютерлерден, серверлерден жəне ақпаратты жинауға, 
өңдеуге, жинақтауға жəне сақтауға арналған басқа да құрылғылардан ақпаратты 
жасырын түсіріп алу туралы;

5) 6-қосымшаға сəйкес орынға жасырын кіру жəне (немесе) оны қарап-зерттеу туралы;
6) 7-қосымшаға сəйкес адамды немесе орынды жасырын қадағалау туралы;
7) 8-қосымшаға сəйкес жасырын бақыланатын сатып алуды жүргізу туралы;
8) 9-қосымшаға сəйкес жасырын ендіруді жəне (немесе) қылмыстық əрекетті 

имитациялауды жүргізу туралы екі данада тиісті қаулылар шығарады.
Оған қатысты ЖТƏ жүргізілетін объекті (не болмаса орын) туралы мəліметтердің 

таратылуын болдырмау қажет болған кезде прокурормен келісілген сауалнамалық 
деректерді (шартты атауын) өзгерту туралы қаулыға тергеп-тексеруді жүргізетін адам 
ЖТƏ жүргізу туралы қаулыны қоса ұсынады. 

6. Тапсырмада ҚПК-нің 233-бабындағы тəртіпте қаулы шығару үшін қажетті 
мəліметтер болмаған жағдайда, орындаушы бөлімше бұл туралы тапсырманы алған 
сəтінен бастап 24 сағаттан аспайтын мерзімде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін 
адамға хабарлайды. Бұл ретте қаулы шығарылмайды.

7. ЖТƏ жүргізу тапсырылған уəкілетті бөлімшенің адамы шығарған ҚПК 
231-бабының 1), 2), 3), 4), 6) тармақшаларында көзделген ЖТƏ-ні жүргізу туралы 
қаулыларды тергеу судьясы санкциялайды. 

Уəкілетті бөлімшенің қызметкері қаулыны конвертке желімдейді, онда адресат 
көрсетіледі жəне «Жеке өзіне» деген белгі қойылады.

Конвертке құжаттардың нақты қылмыстық іске тиесілігі туралы ақпаратты жазуға 
жол берілмейді.

Қаулыларға «Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына жəне құпиялауға жататын мəліметтердің ведомстволық 
(салалық) тізбелеріне сəйкес ақпарат енгізілген жағдайда мемлекеттік құпияларды 
құрайтын мəліметтерге жатқызылады, қаулыларға тиісті құпиялылық белгісі қойылады.

Құпиялылық белгісі бар қаулыларды қолдану тəртібі Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасымен анықталады.

Судьяға қатысты ЖТƏ санкиялауды Астана қаласының тергеу судьясы Қазақстан 
Республикасының Бас Прокурорымен келісілген сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының 
қаулысы бойынша жүргізеді.

Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына қатысты ЖТƏ санкиялауды Астана 
қаласының тергеу судьясы Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынба-
сарымен келісілген сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының қаулысы бойынша жүргізеді.

Санкция берген жағдайда санкцияланған қаулының бір данасы орындау-
шы бөлімшеге жіберіледі, қаулының екінші данасы тергеу судьясында қалады. 
Орындаушы бөлімше санкцияланған қаулының келіп түскен данасын орындау үшін 
ЖТƏ бөлімшесіне жібереді.

Шұғыл жағдайда қаулының екі данасы санкция алу үшін тергеу судьясына қолма 
қол ұсынылуы мүмкін.

Бұл жағдайда санкция алынған күннен бастап санкцияланған қаулының екініші да-
насын орындаушы бөлімше келесі жұмыс күнінен кешіктірмей тергеу судьясына ҚҚЕ 
бөлімшесі арқылы белгіленген тəртіппен кері қайтарады.

Санкциялау туралы шығарылған қаулы негізсіз болған жағдайда тергеу судьясы 
дəлелденген қаулымен санкциялаудан бас тартады.

ЖТƏ жүргізу мерзімін ұзарту туралы қаулыны сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүргізетін адам ЖТƏ-ні ұзарту мерзімі аяқталардан үш тəулік бұрын шығарады жəне 
санкция алу үшін тергеу судьясына ұсынады.

Санкция беруден бас тартылған жағдайда санкцияланбаған қаулының екі данасын 
уəкілетті бөлімше ЖТƏІ-ге тігеді, ол дереу тоқтатылады.

8. Жасырын тергеу əрекетін санкциялау барысында берілген ақпараттың 
шынайылығына күмəн болған жағдайда тергеу судьясы қаулыны санкциялайды жəне 
жиырма төрт сағат ішінде прокурордың оның заңдылығын тексеруіне бастама көтереді. 

Прокурор тергеу судьясының ЖТƏ заңдылығына тексеру жүргізу туралы хабар-
ламасын алғаннан кейін тергеу əрекетінің құпиялығын қамтамасыз етеді жəне тергеу 
судьясының ЖТƏ жүргізу туралы қаулының заңдылығын тексеру туралы хабарламасын 
орындауға шаралар қабылдайды.

ҚПК 234-бабының 2-бөлігіне сəйкес прокурор бес тəулік ішінде тиісті тексеру 
жүргізеді жəне оның нəтижелері туралы жазбаша түрде тергеу судьясына хабарлайды.

Прокурордың жазбаша түрдегі тексеру нəтижелері конвертке желімделеді, 
мөрленеді, онда адресаттың – тергеу судьясының, ЖТƏ жүргізуге бастама көтерген 
орындаушы бөлімшенің деректері көрсетіледі жəне «Жеке өзіне» деген белгі қойылады.

9. ЖТƏ жүргізу туралы қаулыны орындау мүмкін болмаған кезде сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді жүргізетін адамға уəкілетті бөлімше басшысының қолымен себептерін 
көрсете отырып, дереу жазбаша хабарлама жіберіледі.

10. Қаулыда көрсетілген мерзімде ЖТƏ орындау мүмкін болмаған кезде сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін адамға орындаушы бөлімше басшысының қолымен 
ЖТƏ-ні анағұрлым кейінірек мерзімге ауыстыру туралы хабарлай отырып, жазбаша 
хабарлама жіберіледі.

11. ҚПК-нің 235-бабының 1-бөлігіне сəйкес кейінге қалдыруға болмайтын 
жағдайларда, тергеу судьясын жиырма төрт сағат ішінде жазбаша хабардар ете жəне 
кейіннен санкция ала отырып, санкциялауды талап ететін ЖТƏ жүргізуге жол беріледі.

Іс-шаралар аяқталған соң ЖТƏ бөлімшесі қаулыны шығарған адамға алынған 
материалдарды қаулымен бірге беруді дереу (жиырма төрт сағаттан кешіктірмей) 
жүзеге асырады.

Қаулыны шығарған адамдар ЖТƏ нəтижелерін алып, санкция алу үшін тергеу су-
дьясына қажетті материалдарды ұсынады. 

Кейінге қалдыруға болмайтын ЖТƏ-ні ұзарту қажет болған жағдайда тергеу 
судьясының санкциясын талап ететін жеке қаулы шығарылады.

ҚПК 235-бабының 2-бөлігіне сəйкес, тергеу судьясы ұсынылған материалдарды зер-
делей отырып, жүргізілген ЖТƏ кейінге қалдыруға болмайтынымен келіскен жағдайда, 
оның заңдылығы туралы қаулы шығара отырып, қаулыны санкциялайды. Келіспеген 
жағдайда оны тоқтату жəне нəтижелерді дəлелдемелер ретінде пайдалануға болмай-
тыны туралы қаулы шығарады.

ЖТƏ тоқтату жəне алынған нəтижелерді дəлелдемелер ретінде пайдалануға бол-
майтыны туралы қаулы ҚПК-нің 240-бабында көзделген мəселелер шешілгенге дейін 
оларды орындаушы бөлімшенің сақтауына негіз болып табылады.

12. Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу туралы қаулыларды есепке алу осы 
Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қаулылар мен тапсырмаларды 
есепке алу журналында жүргізіледі.

13. ҚПК-нің 47-бабының 8-бөлігіне жəне 201-бабының 1-бөлігіне сəйкес құпия 
мəліметтерді жария ету тек прокурордың рұқсатымен, егер бұл тергеу мүддесіне 
қайшы келмейтін жəне басқа адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзумен 
байланысты болмаса, мүмкін деп танылған көлемде берілуі мүмкін.

14. ЖТƏ мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүргізетін адам қабылдайды. ЖТƏ мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімнің 
қабылданғаны туралы орындаушы бөлімшеге хабарланады, ол өз кезегінде ЖТƏ 
бөлімшесін ЖТƏ жүргізудің тоқтатылғаны туралы хабардар етеді.

3-параграф. Жасырын тергеу əрекеттерінің нəтижелерін ұсыну,
оларды зерттеу жəне бағалау 

15. Дереу, бірақ ЖТƏ аяқталған кейін бес тəуліктен кешіктірмей оларды жүргізу 
барысында алынған барлық материалдарға құпиялауға жататын ведомстволық 
мəліметтер тізбесіне сəйкес құпиялылық белгісін қоя отырып, мөрленген түрде ЖТƏ 
бөлімшесі уəкілетті органның қызметкеріне жібереді, ол сотқа дейінгі тергеп-тек-
серу жүргізген адамға береді. Материалдар адамға мемлекеттік құпиялар туралы 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес құпиясыздандырылғаннан кейін ғана беріледі.

Материалдарға ЖТƏ жүргізу туралы қаулы қоса тігіледі. 
ЖТƏ жүргізу барысында адамның тергеліп жатқан қылмысқа қатыстылығы, сондай-

ақ қылмысты басқа адамдардың жасағаны туралы мəліметтер алынған кезде ол ту-
ралы қаулы шығарған адамға дереу хабарлайды, ол осы мəліметтерді сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру жүргізетін адамға жазбаша түрде хабарлайды.

ЖТƏ бойынша жүргізілетін қылмыстық іс өзге адамның өндірісіне берілген жағдайда, 
ол туралы ЖТƏ нəтижелерін беру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін ЖТƏ бөлімшесіне 
хабарланады.

Қаулыны орындаушы бөлімшенің лауазымды адамы шығарған жағдайда оның функ-
циялары немесе өкілеттері басқа адамға берілген кезде ЖТƏ бөлімшесіне хабарланады.

16. ЖТƏ нəтижелері туралы орындаушы бөлімше уəкілетті прокурорға ол 
аяқталғаннан күннен бастап екі тəуліктен кешіктірмей хабарлайды. 

17. Жазбаша хабарламада:
1) оның жасалған күні, орны мен уақыты;
2) ЖТƏ бойынша жүргізілген қылмыстық істің нөмірі;
3) қандай ЖТƏ жəне қандай мерзімдерде жүргізілгені;
4) ЖТƏ жүргізу туралы тапсырманы орындаған бөлімше;
5) тергеп-тексерілетін іске қатысы бар нақты деректердің алынған-алынбағаны, 

олардың қысқаша сипаттамасы жəне оған ЖТƏ нəтижелерінің берілген-берілмегені 
қамтылуы тиіс.

Хабарлама екі данада жасалады, оның біреуі желімделген конвертте, адресатты 
көрсете жəне «Жеке өзіне» деген белгі қоя отырып, Қазақстан Республикасындағы іс 
жүргізу талаптарына сəйкес ҚҚЕ бөлімшесі арқылы уəкілетті прокурорға жіберіледі.

18. ЖТƏ нəтижелелерін зерттеуді жəне бағалауды сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүргізетін адам ЖТƏ аяқталысымен ҚПК-нің 238, 239-баптарында көзделген талап-
тарды сақтай отырып, дереу жүзеге асырады. 

19. ҚПК 237-бабының көзделген жəне ЖТƏ-нің аралық нəтижелерін алу қажет болған 
жағдайларда қаулыны шығарған адам материалдарды беру үшін қажетті мерзімдер 
мен датаны көрсете отырып, ЖТƏ бөлімшесіне сұрау салуды ресімдейді.

Материалдарды беру құпиялық шараларын сақтай отырып, жүзеге асырылады.
Əрбір сұратылған жағдайда ЖТƏ нəтижелелерін сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 

жүргізетін адам ҚПК-нің 238, 239-баптарында көзделген тəртіпте зерттейді.
20. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізген адам қылмыстық іс бойынша қорытынды 

шешім шығарған сəттен бастап алты айдан кешіктірмей ЖТƏ нəтижелерімен таныстыр-
май ЖТƏ жүргізілген адамға хабарлама жолдауы тиіс. 

Жазбаша хабарламада жүргізілетін ЖТƏ-нің түрі жəне оны өткізу уақыты қамтылуы 
тиіс.

Бұл мерзімді тергеу судьясы сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының дəлелді 
өтінішхаты бойынша бір жылға дейін ұзартады. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам ҚПК-нің 240-бабының 
1-1-бөлігінде көзделген жағдайларда тергеу судьясының алдында оған қатысты 
жүргізілген жасырын тергеу əрекеттері туралы адамға хабарламау туралы өтініш 
білдіреді.

Тергеу судьясы сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының дəлелді өтініші бойынша 
оған қатысты жүргізілген жасырын тергеу əрекеттері туралы адамға:

1) террористік немесе экстремистік қылмыстар туралы қылмыстық іс бойынша;
2) қылмыстық топ жасаған қылмыстар туралы қылмыстық іс бойынша;
3) егер хабарлау мемлекеттік құпиялардың ашылуына қауіп тудырса;
4) егер хабарлау құпия негізде жəне астыртын нысанда қызметті жүзеге асыратын 

адамдардың жəне өзге де адамдардың қауіпсіздігіне қауіп төндірсе хабарламауды 
келісуі мүмкін.

Хабарлау мерзімін ұзарту қажеттілігі туындаған жағдайда сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді жүзеге асыратын адам хабарлау мерзімі аяқталардан үш тəулік бұрын 
мерзімді ұзарту туралы тергеу судьясына дəлелді өтініш дайындайды. Бұл ретте ұзарту 
мерзімі алты айдан аспауы тиіс. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам жұмыстан босатылған, 
ауысқан, іссапарға жіберілген немесе еңбек демалысында болу кезінде оның тікелей 
басшысы оларға қатысты ЖТƏ жүргізілген адамдарға хабарлауға бағытталған ша-
ралар қабылдайды.

Оған қатысты ЖТƏ жүргізілген адамға хабарлау (хабарламау) туралы шешім 
қабылданған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін адам уəкілетті бөлімшеге 
шешім туралы алдын ала хабарлайды.

Уəкілетті бөлімше бес жұмыс күні ішінде нақты негіздеме ұсына отырып, қандай 
да бір шешім қабылдаудың мақсатқа сайлығы туралы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүргізетін адамға хабарлайды.

Өтінішті қарау барысында оған қатысты ЖТƏ жүргізілген адамды ЖТƏІ-ге қоса 
тігілген материалдармен таныстыруға тыйым салынады.

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізуді заңсыз деп тану жəне келтірілген залалды 
өндіріп алу туралы арызды қылмыстық процесті жүргізетін органның орналасқан жері 
бойынша аудандық соттың тергеу судьясы құпиялықты сақтап, ҚПК-нің 106-бабының 
тəртібінде қарайды. 

21. ЖТƏ жүргізудің ұйымдастырылуын көрсететін құжаттамалық материалдар 
жəне оған тігілмеген барлық нəтижелері əрбір нақты қылмыстық іс бойынша ЖТƏІ-
де жүйеленеді.

ЖТƏІ орындаушы бөлімшеде болады жəне жедел есепке алу ісі болып табылмайды.
ЖТƏІ-ні жүргізу мерзімі жəне оны жою тəртібі Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 

240-бабының талаптарына сəйкес регламенттеледі.
Орындаушы бөлімше сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамнан 

қылмыстық іс бойынша жасырын тергеу əрекеттерінің аяқталғаны туралы хат алғаннан 
кейін бес күннің ішінде баянат негізінде ЖТƏІ-ні тоқтатады, ол 240-баптың 1-1 жəне 
6-бөліктерінде көзделген мəселелерді түбегейлі шешкенге дейін онымен бөтен 
адамдардың танысу мүмкіндігін болдырмайтын жағдайларда орындаушыда сақталады, 
одан кейін еркін түрде акт жасай отырып, жойылады. Қылмыстық істі қалпына келтіру 
жəне ЖТƏ-ні одан əрі жүргізу қажет болған кезде орындаушы бөлімше баянат бойын-
ша ЖТƏІ-ні өндірісіне қабылдайды. 

22. ЖТƏ-ні жүзеге асыру кезінде адамды құқыққа қарсы əрекеттер жасауға 
итермелейтін немесе арандататын əрекеттер (əрекетсіздік) жасауға жол берілмейді.

23. ЖТƏ жүргізу барысында бақыланатын аумақта (жергілікті учаскеде, үй-жайда) 
жəне (немесе) бақыланатын абоненттік қондырғы бойынша ЖТƏ санкцияланбаған 
адамның құқыққа қарсы əрекет жасағаны тіркелген кезде ЖТƏ бөлімшесі ЖТƏ жүргізу 
туралы қаулы шығарған адамға дереу хабарлайды, ол алынған нəтижелерді жиырма 
төрт сағат ішінде зерделейді.

Қаулы шығарған адам хабарламамен танысқаннан кейін қолданыстағы заңнамаға 
сəйкес ақпаратты тексеру бойынша шаралар қабылдайды.

24. ЖТƏ жүргізу кезінде заңдылықтың сақталуын қадағалауды Қазақстан 
Республикасының Бас Прокуроры жəне оған бағынысты прокурорлар жүзеге асырады.

25. Сот ЖТƏ жүргізу туралы қаулыны санкциялағаннан кейін орындаушы бөлімше 48 
сағат ішінде Бас прокуратураның жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын қадағалауды 
жүзеге асыратын бөлімшесін немесе облыс прокурорын қадағалау тиесілігі бойынша 
жазбаша хабардар етуге міндетті.

Бас прокуратураның бөлімшесіне арнайы жəне құқық қорғау органдарының орталық 
аппараттары, облыс прокурорына осы мемлекеттік органдардың облыстық, қалалық 
жəне аудандық бөлімшелері хабарлайды.

Электр (телекоммуникация) байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты 
жасырын бақылауды, ұстап қалуды жəне түсіріп алуды жүргізу туралы хабарлама:

1) Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізбесінің нөмірін;
2) IMEI кодын; 
3) қаулыны санкциялау күнін; 
4) оған қатысты ЖТƏ жүргізілетін адамның анықтамалық деректерін;
5) тексеретін адамның телефон нөмірін; 
6) ЖТƏ жүргізу кезеңін қамтиды.
ЖТƏ-нің басқа түрлері бойынша хабарламада СДТБТ нөмірі мен жүргізілетін ЖТƏ 

түрі көрсетіледі.
ЖТƏ жүргізу туралы хабарлама құпиялық немесе мемлекеттік құпиялар туралы 

заңнаманың талаптарын сақтай отырып, жіберіледі. 

Жасырын тергеу əрекеттерін
жүргізу қағидаларына 1-қосымша

                  Нысан   
Жеке

  ___________________________________ бастығы
  (уəкілетті бөліністің атауы)
  _____________________________________
  (тегі, аты-жөні)

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу туралы 
ТАПСЫРМА

20__ жылғы «___» ____               ___________ қаласы

Менің іс жүргізуімде _________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның лауазымы,
Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

белгілері бойынша 20__жылғы «____» _________ №___ болып Сотқа дейінгі тергеп-
тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілген қылмыстық іс бар. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру____________________________________________
 (қылмыстық іс фабуласының қысқаша баяндамасы, құқықтық саралау, ЖТƏ жүргізу 

________________________________________________________________________
жоспарланып отырған адамға, орынға немесе затқа қатысты мəліметтер,
                                   талап етілетін фактілерді өзге 
____________________________________________________________________

амалдармен ала алмау дəлелдерін қоса алғанда тапсырма беру үшін
негіз болып табылатын нақты (себептер)

___________________________________________________________ анықтады.

Баяндалғанды ескере отырып, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 188, 232- бапта-
рын басшылыққа ала отырып, 

1. ______________________________________________________________ 
       (тапсырманы орындау жүктелетін уəкілетті бөлімше)
__________________________________________________________ қатысты 
  (адам, орын немесе зат) 
20___жылғы «__»________ бастап 20___жылғы «__»________ кезең аралығында
____________________________________________________________ жүргізуді
 (қандай жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу қажет екені көрсетіледі)
тапсырамын.
2. ЖТƏ жүргізу кезінде алынған материалдар маған ұсынылсын.
______________ __________ _______________________________________ 
 (лауазымы)                 (қолы)         (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
           асырушы адамның Т.А.Ə. (болған жағдайда))

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу
қағидаларына 2-қосымша

         Нысан
Жеке
Құпиялылық белгісі
(қажеттілігі болған жағдайда)

Адамды немесе орынды жасырын 
аудио- жəне (немесе) бейнебақылау
20__ ж. «___» ____ бастап 
20__ ж. «___» ____ дейін __ тəулік мерзімге
 

САНКЦИЯЛАЙМЫН
Судья
______________________
20__ жылғы «___» ____ 

Адамды немесе орынды жасырын
аудио- жəне (немесе) бейнебақылау жүргізу туралы 

ҚАУЛЫ
20__ жылғы «___» ____               ___________ қаласы
____________________________________________________________________
  (құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органның уəкілетті бөлінісі өкілінің 
____________________________________________________________________
  лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)

20__ жылғы «___» ____ №___________________қылмыстық іс бойынша – 

___________________________________________________тапсырмасын қарап,
(сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

АНЫҚТАДЫ:
____________________________________________________________________

(қылмыстық іс фабуласының қысқаша сипаттамасы,
ЖТƏ жүргізу қажеттілігінің негіздемесі)

____________________________________________________________________
 
Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 233 жəне 242-баптарын 

басшылыққа ала отырып, -
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 20___жылғы «__»________ бастап 20___жылғы «__»________ кезең аралығында 
арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып, ________ жылы туған 
_______________________________ қатысты __________________

 (Т.А.Ə.) 
жасырын, аудио- жəне (немесе) бейнебақылау жүргізілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау_____________________жүктелсін
            (ЖТƏ бөлінісі)

3. Жасырын тергеу əрекеттерінің нəтижелері 
____________________________________________________________________

(сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырушы адамның
(бар жолған жағдайда) Т.А.Ə.)

______________ __________ _______________________________________ 
     (лауазымы)         (қолы)              (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
         асырушы адамның (бар жолған жағдайда) Т.А.Ə.)

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу
қағидаларына 3-қосымша

          Нысан

Жеке
Құпиялылық белгісі
(қажеттілігі болған жағдайда)

Электр (телекоммуникация) байланыс 
желілері арқылы берілетін ақпаратты 
жасырын бақылау, ұстап қалу жəне түсіріп алу
_______________________________________
(абонент № не абонент терминалының 
IMEI коды (байланыс операторы)
20__ ж. «___» ____ бастап 
20__ ж. «___» ____ дейін __ тəулік мерзімге

САНКЦИЯЛАЙМЫН
Судья 
______________________
20__ жылғы «___» ____ 

Электр (телекоммуникация) байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты 
жасырын бақылауды, ұстап қалуды жəне түсіріп алуды жүргізу туралы 

ҚАУЛЫ
20__ жылғы «___» ____                ___________ қаласы
____________________________________________________________________
   (құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органның уəкілетті бөлінісі өкілінің 
____________________________________________________________________
  лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)

20__ жылғы «___» ____ №___________________қылмыстық іс бойынша – 

(Соңы. Басы 22-бетте) 

(Соңы 24-бетте) 
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___________________________________________________тапсырмасын қарап,
        (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
         адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

АНЫҚТАДЫ:
____________________________________________________________________

(қылмыстық іс фабуласының қысқаша сипаттамасы, 
ЖТƏ жүргізу қажеттілігінің негіздемесі)

____________________________________________________________________
 
Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 233 жəне 242-баптарын 

басшылыққа ала отырып, -

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 20___жылғы «__»________ бастап 20___жылғы «__»________ кезең аралығында 
арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып, ________ жылы туған 
_______________________________ қатысты __________________

         (Т.А.Ə.) 
____________________________________________________________________
       (абонент № не абонент терминалының IMEI коды (байланыс операторы)

берілетін ақпаратты жасырын бақылау, аудио- жəне (немесе) бейнебақылау 
жүргізілсін.

 2. Осы қаулыны орындау ____________________________ тапсырылсын.
   (ЖТƏ бөлінісі)
3. Жасырын тергеу əрекетінің нəтижелері бар материалдық тасымалдауыш оралған,
мөрленген түрде______________________________________________________ 
____________________________________________________________________

(сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның лауазымы,
Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

ұсынылсын.
_____________________ _______________________________________________
          (лауазамы)  (қолы) (қаулыны енгізген адамның Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу
қағидаларына 4-қосымша

          Нысан

Жеке
Құпиялылық белгісі
(қажеттілігі болған жағдайда)

_________________________________
(абонент № не абонент терминалының 
IMEI коды (байланыс операторы)

Абоненттер жəне (немесе) абоненттік 
құрылғылар арасындағы қосылулар туралы 
ақпаратты жасырын алу

 САНКЦИЯЛАЙМЫН
Судья
______________________
20__ жылғы «___» ____ 

Абоненттер жəне (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы
қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу туралы 

ҚАУЛЫ
20__ жылғы «___» ____                ___________ қаласы
____________________________________________________________________
   (құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органның уəкілетті бөлінісі өкілінің 
____________________________________________________________________
  лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)

20__ жылғы «___» ____ №___________________қылмыстық іс бойынша – 

___________________________________________________тапсырмасын қарап,
         (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
          адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

АНЫҚТАДЫ:
____________________________________________________________________

(қылмыстық іс фабуласының қысқаша сипаттамасы,
ЖТƏ жүргізу қажеттілігінің негіздемесі)

____________________________________________________________________

Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 233 жəне 244-баптарын 
басшылыққа ала отырып, -

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 20___жылғы «__»________ бастап 20___жылғы «__»________ кезең аралығында
__________________________________________________________________
   (абонент № не абонент терминалының IMEI коды (байланыс операторы)

2. Осы қаулыны орындау ____________________________ тапсырылсын.
   (ЖТƏ бөлінісі)
3. Алынған ақпарат оралған, мөрленген түрде _________________ 
____________________________________________________________________

(сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның лауазымы,
Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

ұсынылсын.
_____________________ _______________________________________
 (лауазамы) (қолы) (қаулыны енгізген адамның (болған жағдайда) ТАƏ,) 

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу
қағидаларына 5-қосымша

        Нысан 

Жеке
Құпиялылық белгісі
(қажеттілігі болған жағдайда)

САНКЦИЯЛАЙМЫН
Судья
______________________
20__ жылғы «___» ____ 

Компьютерлерден, серверлерден жəне ақпаратты жинауға, өңдеуге, 
жинақтауға жəне сақтауға арналған басқа да құрылғылардан ақпаратты 

жасырын түсіріп алу туралы 
ҚАУЛЫ

20__ жылғы «___» ____                   ___________ қаласы

____________________________________________________________________
  (құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органның уəкілетті бөлінісі өкілінің 
____________________________________________________________________
  лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)

20__ жылғы «___» ____ №___________________қылмыстық іс бойынша – 

___________________________________________________тапсырмасын қарап,
          (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
           адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

АНЫҚТАДЫ:
____________________________________________________________________

(қылмыстық іс фабуласының қысқаша сипаттамасы,
ЖТƏ жүргізу қажеттілігінің негіздемесі)

____________________________________________________________________. 
Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 233 жəне 245-баптарын 

басшылыққа ала отырып, -
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. _________________________________________ мекенжайы бойынша 
орналасқан компьютерден ақпаратты түсіріп алу жүргізілсін.

2. Осы қаулыны орындау ____________________________ тапсырылсын.
   (ЖТƏ бөлінісі)
3. Жасырын тергеу əрекетінің нəтижелері бар материалдық жеткізгіш оралған, 

мөрленген түрде ____________________________________ 
________________________________________________________ ұсынылсын.
             (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
                 адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда))
_____________________ _______________________________________
 (лауазамы) (қолы) (қаулыны енгізген адамның Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

Жасырын тергеу əрекеттерін
жүргізу қағидаларына 6-қосымша

                 Нысан 

Жеке
Құпиялылық белгісі
(қажеттілігі болған жағдайда)

Орынға жасырын кіру жəне 
(немесе) оны қарап-зерттеу 
20__ ж. «___» ____ бастап 
20__ ж. «___» ____ дейін __ тəулік мерзімге

САНКЦИЯЛАЙМЫН
Судья
______________________
20__ жылғы «___» ____ 

Орынға жасырын кіру жəне (немесе) оны қарап-зерттеу туралы 
ҚАУЛЫ 

20__ жылғы «___» ____               ___________ қаласы
____________________________________________________________________
 (құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органның уəкілетті бөлінісі өкілінің 
____________________________________________________________________
  лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)

20__ жылғы «___» ____ №___________________қылмыстық іс бойынша – 
___________________________________________________тапсырмасын қарап,
         (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
          адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

АНЫҚТАДЫ:
____________________________________________________________________

(қылмыстық іс фабуласының қысқаша сипаттамасы,
ЖТƏ жүргізу қажеттілігінің негіздемесі)

____________________________________________________________________. 
Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 233 жəне 247-баптарын 

басшылыққа ала отырып, -
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 20___жылғы «__»________ бастап 20___жылғы «__»________ кезең 
аралығында жасырын аудио- жəне бейнебақылау жүргізу туралы қаулының 
______________________________шеңберінде арнайы техникалық құралдармен 

                  (Т.А.Ə.)
жабдықтау мақсатында __________________________________ мекенжайы бойын-

ша орналасқан «_________________________________________» ММ ғимаратындағы 
№ ___________ қызметтік кабинетке кіру жəне оны қарап-зерттеу жүргізілсін.

2. Осы қаулыны орындау ____________________________ тапсырылсын.
                         (ЖТƏ бөлінісі)
3. Алынған барлық материалдар оралған, мөрленген түрде 
____________________________________________________________ берілсін.
 (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
  адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда))
_____________________ _______________________________________
 (лауазамы) (қолы) (қаулыны енгізген адамның Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу
қағидаларына 7-қосымша

         Нысан 
Жеке
Құпиялылық белгісі
(қажеттілігі болған жағдайда)

Адамды немесе орынды жасырын қадағалау туралы 
ҚАУЛЫ 

20__ жылғы «___» ____                   ___________ қаласы
____________________________________________________________________
  (құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органның уəкілетті бөлінісі өкілінің 
____________________________________________________________________
  лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)

20__ жылғы «___» ____ №___________________қылмыстық іс бойынша – 
___________________________________________________тапсырмасын қарап,
       (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын
          адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

АНЫҚТАДЫ:
____________________________________________________________________

(қылмыстық іс фабуласының қысқаша сипаттамасы,
ЖТƏ жүргізу қажеттілігінің негіздемесі)

____________________________________________________________________. 
Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 233 жəне 248-баптарын 

басшылыққа ала отырып, -

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 20___жылғы «__»________ бастап 20___жылғы «__»________ кезең аралығында 

____________ мерзімге бейне-, фотоаппаратураны, сондай-ақ байқауға алудың арнайы 
техникалық құралдарын пайдалана отырып, 

____________________________________________________________________
         (адамға не орынған, жүргізу мекенжайы)
____________________________ жасырын байқауға алу жүргізілсін.
2. Осы қаулыны орындау ____________________________ тапсырылсын.
   (ЖТƏ бөлінісі)
3. Алынған барлық материалдар оралған, мөрленген түрде 
____________________________________________________________ берілсін.
 (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын
 адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда))
_____________________ _______________________________________
 (лауазамы) (қолы) (қаулыны енгізген адамның Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу
қағидаларына 8-қосымша

          Нысан

Жеке 
Құпиялылық белгісі
(қажеттілігі болған жағдайда)

Жасырын бақыланатын сатып алуды жүргізу туралы 
ҚАУЛЫ 

20__ жылғы «___» ____               ___________ қаласы
____________________________________________________________________
  (құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органның уəкілетті бөлінісі өкілінің 
____________________________________________________________________
  лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)

20__ жылғы «___» ____ №___________________қылмыстық іс бойынша – 
___________________________________________________тапсырмасын қарап,
        (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын
          адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

АНЫҚТАДЫ:
____________________________________________________________________

(қылмыстық іс фабуласының қысқаша сипаттамасы,
ЖТƏ жүргізу қажеттілігінің негіздемесі)

____________________________________________________________________. 
Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 233 жəне 250-баптарын 

басшылыққа ала отырып, -

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 20___жылғы «__»________ азамат _______________________________ 
    (Т.А.Ə.)
___________________________ жасырын бақыланатын сатып алу жүргізілсін.
           (заттың атауы) 
2. Осы қаулыны орындау ____________________________ тапсырылсын.
   (ЖТƏ бөлінісі)
3. Алынған барлық материалдар оралған, мөрленген түрде 
____________________________________________________________ берілсін.
 (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын
  адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда))
_____________________ _______________________________________
 (лауазамы) (қолы) (қаулыны енгізген адамның Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу
қағидаларына 9-қосымша

          Нысан

Жеке
Құпиялылық белгісі
(қажеттілігі болған жағдайда)

Жасырын ендіруді жəне (немесе) қылмыстық əрекетті 
имитациялауды жүргізу туралы

ҚАУЛЫ
20__ жылғы «___» ____                 ___________ қаласы
____________________________________________________________________
  (құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органның уəкілетті бөлінісі өкілінің 
____________________________________________________________________
  лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)

20__ жылғы «___» ____ №___________________қылмыстық іс бойынша – 
___________________________________________________тапсырмасын қарап,
 (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын
    адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

АНЫҚТАДЫ:
____________________________________________________________________

(қылмыстық іс фабуласының қысқаша сипаттамасы, 
ЖТƏ жүргізу қажеттілігінің негіздемесі)

____________________________________________________________________. 
Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 233 жəне 251-баптарын 

басшылыққа ала отырып, -
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. __________________________________________________ айналасына 
          ( (Т.А.Ə.) болған жағдайда не орын)
жасырын ендіру жəне қылмыстық əрекетті имитациялау жүзеге асырылсын.
2. Жасырын ендіруді жүргізу үшін жауапты болып 
_______________________________________________басшылығы белгіленсін.
 (құрылымдық бөліністің не уəкілетті 
 органның аумақтық бөлінісінің атауы)
3. Ендірілетін адамға Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің ережелеріне 

сəйкес қажетті қорғану, қылмыс жасаған адамды ұстау, аса қажеттілік, негізді тəуекел 
ету жағдайларын қоспағанда, адамдардың өміріне, денсаулығына қауіп төндірумен 
ұштасқан əрекеттер (əрекетсіздік) жасауға тыйым салынатыны туралы түсіндірілсін.

 4. Алынған барлық материалдар оралған, мөрленген түрде 
____________________________________________________________ берілсін.
                 (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
               адамның лауазымы, Т.А.Ə. (болған жағдайда))
_____________________ _______________________________________
 (лауазамы) (қолы) (қаулыны енгізген адамның Т.А.Ə. (болған жағдайда)) 

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу
қағидаларына 10-қосымша

        Нысан

Жасырын тергеу əрекеттері істерін есепке алу
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Құпиялық белгісі 

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізу
қағидаларына 11-қосымша

          Нысан

____________________________________________________________________
              (бөлімше атауы)
____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Жасырын тергеу əрекеттерін жүргізуге арналған қаулылар мен
 тапсырмаларды есепке алу

ЖУРНАЛЫ №______

№______том

 Басталды: 20___ж. «____»____________

 Аяқталды: 20___ж. «____»____________

Мұрағаттық №_________
№ р/р Қаулыны, 

тапсырманы 
тіркеу датасы 

 Іс-шара түрі, фигуранттың Т.А.Ə. 
жүргізу негізі (СДТБТ нөмірі, тергеуші 

тапсырмасының нөмірі)

саны
Дана Данадағы 

парақтар
1 2 3 4

Т.А.Ə. жəне баста-
машы бөлімше, 
құжатты алғаны 
туралы қолы жəне 

датасы 

ЖТƏ-ні 
санкциялаған 

тергеу 
судьясының 

Т.А.Ə. 

Құжаттың 
тұрған орны, 
құжаттың 
бар-жоғы ту-
ралы белгі 

Құжатты 
орындауға 
алған АІШБ 

қызметкерінің 
Т.А.Ə. жəне қолы 

Ескерту 

5 6 7 8 9

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
27 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16828 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 12 қаңтар               №27               Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің өнеркәсіп және экспорттық бақылау 

саласындағы кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігінің өнеркəсіп жəне экспорттық бақылау саласындағы өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне рес-
ми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықтыҚазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Премьер-Министрінің орынбасары –
__________________ Д. Абаев Қазақстан Республикасының
2018 жылғы 29 қаңтар  Ауыл шаруашылығы министрі
   __________________ Ө. Шөкеев
   2018 жылғы 22 ақпан 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Бiлiм жəне ғылым министрі Қаржы министрі
__________________ Е. Сағадиев __________________ Б. Сұлтанов
2018 жылғы 20 ақпан  2018 жылғы 17 сəуір 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Қорғаныс министрі  Сыртқы істер министрі
__________________ С. Жасұзақов __________________ Қ. Əбдірахманов
2018 жылғы 28 наурыз  2018 жылғы 16 сəуір 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы   Қазақстан Республикасының
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ұлттық экономика министрі
__________________ К. Мəсімов _________Т. Сүлейменов
2018 жылғы 25 сəуір  2018жылғы 12 сəуір 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі  Энергетика министрі
_________Қ. Қасымов  _________Қ. Бозымбаев
2018жылғы 24 қаңтар  2018жылғы 15 ақпан 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 12 қаңтардағы №27 бұйрығымен бекітілген

Қазақс тан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін өнеркəсіп жəне экспорттық бақылау 

саласындағы кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Импорттаушылардың (түпкі пайдаланушылардың) кепілдік міндеттемелерін 
ресімдеу жəне олардың орындалуын тексеру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 31наурыздағы № 
418 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11006 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 8ма-
усымда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Импорттаушылардың (түпкі пайдаланушылардың) 
кепілдік міндеттемелерін ресімдеу жəне олардың орындалуын тексеру қағидаларында:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Импорттаушының (түпкі пайдаланушының) кепілдік міндеттемесіне уəкілетті 

адам қол қояды жəне импорттаушының (түпкі пайдаланушының) мөрімен(бар болған 
жағдайда) куəландырылады.».

2. «Өнiмді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңдеуге рұқсат беру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2015 жылғы 31наурыздағы № 419 бұйрығында (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11870 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 7қыркүйекте жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Өнiмдi Қазақстан Республикасының аумағынан 
тыс жердеөңдеуге рұқсат беру қағидаларында:

6-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір парағы өтiнiш берушiнің қолтаңбасымен 

жəне мөрімен (бар болған жағдайда) куəландырылған болуы тиіс не құжаттардың 
көшірмелері тігілген жəне олардың соңғы беттері өтiнiш берушiнің қолтаңбасымен 
жəне мөрімен (бар болған жағдайда) куəландырылған болуы тиіс.».

3. «Өнімнің кері экспортына рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 
539 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
12450 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 21 
желтоқсанда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Өнімнің кері экспортына рұқсат беру қағидала-
рында:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Рұқсат алу үшін өтiнiш берушi немесе тиісті өкілеттікті жазбаша растауы бар 

оның өкілі уəкілетті органға мынадай құжаттар мен мəліметтерді ұсынады:
1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша рұқсат алуға өтiнiш;
2) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес мəлiметтер нысаны;
3) түпкі пайдаланушы тарапынан алынатын өнімді мəлімделген мақсаттарда пай-

даланылуы туралы ресми растамасы;
4) импортталатын өнімді мəлімделген мақсаттарда пайдалану жəне оны 

қазақстандық тараптың келісімінсіз үшінші елдерге кері экспорттауға жол бермеу ту-
ралы алушы елдің құзыретті органы берген алушы елдің кепілдік міндеттемесі(түпкі 
пайдаланушының сертификатының).

Алушы елдің кепілдік міндеттемесінің (түпкі пайдаланушының сертификатының) 
түпнұсқалылығын тексеруді Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі 
жүзеге асырады.

5) сыртқы сауда шартының (келісімшартының) көшірмесі, ал сыртқы сауда шарты 
(келісімшарты) болмаған жағдайда - тараптардың ниеттерін растайтын өзге құжаттың 
көшірмесі.

Ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір парағы өтiнiш берушiнің қолтаңбасымен 
жəне мөрімен (бар болған жағдайда) куəландырылады немесе құжаттардың 
көшірмелері тігіледі жəне олардың соңғы беттері өтiнiш берушiнің қолтаңбасымен 
жəне мөрімен(бар болған жағдайда) куəландырылады.

Осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген құжат «Құжаттарды заңдастыру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 6 желтоқсандағы № 11-1-2/576 (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16116 болып тіркелген), «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк органдарынан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апо-
стиль қою тəртiбi мен шарттары туралы Бiрыңғай қағиданы бекiту туралы» Қазақстан 
Республикасы Əділет министрінің 2001 жылғы 4 маусымдағы № 67 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1536 болып тіркелген) бұйрықтарына жəне 
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сəйкес консулдық заңдастыру 
немесе апостиль қою туралы талаптары сақтала отырып ұсынылады.».

4. «Өнеркəсiп жəне экспорттық бақылау саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 563 бұйрығында (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11636 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 5 тамызда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тау-кен жəне химия өндiрiстерiн пайдалану қыз-
метін жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
«электрондық үкiметтiң» www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан əрi - 

портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмi:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру - 15 (он бес) жұмыс күні;
қайта ресiмделгенлицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру - 3 

(үш) жұмыс күні;
көрсетілетін қызметті алушыны бөліп шығару немесе бөліну нысанында қайта 

ұйымдастырған жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресiмдеу кезінде - 15 (он бес) жұмыс күні;

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 
сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі белгіленген жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттiк қызметкөрсету нысаны – электрондық (толық автоматтандырылған) 
түрде.

6. Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесi - тау-кен жəне химия өндiрiстерiн пайдалану 
қызметін жүзеге асыруға арналған лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, қайта 
ресімделген лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, немесе осы мемлекеттiк 
көрсетiлетiн қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне 
негiздер бойынша мемлекеттiк қызметтi көрсетуден бас тарту туралы дəлелдi жауап.

Мемлекеттiк қызметтi көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық түрiнде.
Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесікөрсетілетін қызметті беруші уəкілетті 

адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрi - ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.»;

7-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;
8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі - жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулiк бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, де-
малыс жəне мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш пен 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетiлетiн қызметтi алушының (не оның өкілінің) порталға жүгінуі кезінде 
мемлекеттiк қызметті көрсету үшін қажеттi құжаттар тiзбесi:

1) лицензия алу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық 

құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 
2-қосымшаларға сəйкес заңды немесе жеке тұлға үшін өтiнiш;

ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен ай-
налысу құқығы үшiн бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың 
электрондық көшірмесі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес бiлiктiлiк 
талаптарына сəйкестігі туралы мəлiметтер нысаны;

2)лицензияға қосымшаны алу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық 

құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 
2-қосымшаларға сəйкес заңды немесе жеке тұлға үшін өтiнiш;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес бiлiктiлiк 
талаптарына сəйкестігі туралы мəлiметтер нысаны;

3) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық 

құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4 жəне 
5-қосымшаларға сəйкес заңды немесе жеке тұлға үшін өтiнiш;

ЭҮТШ арқылы ақысын төлеуді қоспағанда, лицензияларды қайта ресімдеуге 
лицензиялық алым төлегенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды 
қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін 
негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың электрондық көшірмесі.

Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны, дара кəсiпкерді 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлiметтерді, ЭҮТШ арқылы төленген туралы 
көрсетiлетiн қызметтi берушi «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттiк 
ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде - көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк көрсетілетін 
қызметтiң нəтижелерiн алу күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк қызметтi көрсетуге 
арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.»;

12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 

көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгінеді.

13. Мемлекеттік қызметті көрсету мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің - 
www.comprom.mid.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтер» 
бөлімінде орналастырылған.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Уларды өндіру, өңдеу, сатып алу, сақтау, өткізу, 
пайдалану, жою жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
«электрондық үкiметтiң» www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан əрi - 

портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмi:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде - 15 (он бес) 

жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресiмдеу кезінде - 3 

(үш) жұмыс күні;
көрсетілетін қызметті алушыны бөліп шығару немесе бөліну нысанында қайта 

ұйымдастырған жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресiмдеу кезінде - 15 (он бес) жұмыс күні;

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 
сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі белгіленген жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттiк қызметкөрсету нысаны – электрондық (толық автоматтандырылған) 
түрде.

6. Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесi - тау-кен жəне химия өндiрiстерiн пайдалану 
қызметін жүзеге асыруға арналған лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, қайта 
ресімделген лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, немесе осы мемлекеттiк 
көрсетiлетiн қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне 
негiздер бойынша мемлекеттiк қызметтi көрсетуден бас тарту туралы дəлелдi жауап.

Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесікөрсетілетін қызметті беруші уəкілетті 

адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрi - ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.»;

7-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;
8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі - жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулiк бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, де-
малыс жəне мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш пен 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетiлетiн қызметтi алушының (не оның өкілінің) порталға жүгінуі кезінде 
мемлекеттiк қызметті көрсету үшін қажеттi құжаттар тiзбесi:

1) лицензия алу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық 

құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 
2-қосымшаларға сəйкес заңды немесе жеке тұлға үшін өтiнiш;

ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен ай-
налысу құқығы үшiн бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың 
электрондық көшірмесі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес бiлiктiлiк 
талаптарына сəйкестігі туралы мəлiметтер нысаны;

2)лицензияға қосымшаны алу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 2-қосым-
шаларға сəйкес заңды немесе жеке тұлға үшін өтiнiш;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес бiлiктiлiк 
талаптарына сəйкестігі туралы мəлiметтер нысаны;

3) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық 

құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4 жəне 
5-қосымшаларға сəйкес заңды немесе жеке тұлға үшін өтiнiш;

ЭҮТШ арқылы ақысын төлеуді қоспағанда, лицензияларды қайта ресімдеуге 
лицензиялық алым төлегенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды 
қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін 
негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың электрондық көшірмесі.

Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны, дара кəсiпкерді 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлiметтерді, ЭҮТШ арқылы төленген туралы 
көрсетiлетiн қызметтi берушi «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттiк 
ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде - көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк көрсетілетін 
қызметтiң нəтижелерiн алу күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк қызметтi көрсетуге 
арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.»;

12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 

көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгінеді.

13. Мемлекеттік қызмет көрсету мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің - www.
comprom.mid.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтер» 
бөлімінде орналастырылған.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жекелеген тауарлар түрлерінің импортына жəне 
(немесе) экспортына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
«электрондық үкiметтiң» www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан əрi - 

портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмi:
лицензияныберу кезінде - 15 (он бес) жұмыс күні;
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі белгіленген жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартады.
5. Мемлекеттiк қызметкөрсету нысаны – электрондық (толық автоматтандырылған) 

түрде.
6. Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесi –жекелеген тауарлар түрлерінің импор-

ты жəне (немесе) экспортына арналған лицензия не осы мемлекеттiк көрсетiлетiн 
қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негiздер бойынша 
мемлекеттiк қызметтi көрсетуден бас тарту туралы дəлелдi жауап.

Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесікөрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 

адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрi - ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.»;

7-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;
8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі - жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулiк бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, де-
малыс жəне мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш пен 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетiлетiн қызметтi алушының (не оның өкілінің) порталға жүгінуі кезінде 
мемлекеттiк қызметті көрсету үшін қажеттi құжаттар тiзбесi:

1) лицензия алу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес 
өтiнiш;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес өтініштің 
электрондық көшірмесі;

сыртқы сауда шартының (келісімшартының), оған қосымша жəне (немесе) 
толықтырудың (бір жолғы лицензия үшін )электрондық көшірмесі, ал сыртқы сауда 
шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда – тараптардың ниетін растайтын басқа 
құжаттың көшірмесі;

лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның немесеегер 
мұндай қызмет түрі оған қатысты Қазақстан Республикасының аумағында лицензиялау 
енгізілген тауарайналымымен байланысты болса лицензияланатын қызмет түрін жүзеге 
асыруға арналған лицензияның бар екендігі туралы мəліметтің электрондық көшірмесі;

ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен ай-
налысу құқығы үшiн бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың 
электрондық көшірмесі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес біліктілік 
талаптарына сəйкестігі туралы құжаттардың электрондық көшірмесі;

Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны, дара кəсiпкерді 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлiметтерді, ЭҮТШ арқылы төленген туралы 
көрсетiлетiн қызметтi берушi «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттiк 
ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде - көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк көрсетілетін 
қызметтiң нəтижелерiн алу күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк қызметтi көрсетуге 
арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.»;

12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 

көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгінеді.

13. Мемлекеттік қызмет көрсету мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің - www.
comprom.mid.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтер» 
бөлімінде орналастырылған.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Экспорттық бақылауға жататын өнімді 
экспорттауға жəне импорттауға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында:

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
«электрондық үкiметтiң» www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан əрi - 

портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Порталға өтініш берілген сəттен бастап мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмi:
лицензияны беру кезінде - 30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде- 3 

(үш) жұмыс күні;
көрсетілетін қызметті алушыны бөліп шығару немесе бөліну нысанында қайта 

ұйымдастырған жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресiмдеу кезінде - 30 (отыз) жұмыс күні;

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 
сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі белгіленген жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттiк қызметкөрсету нысаны – электрондық (толық автоматтандырылған) 
түрде.

6. Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесi –экспорттық бақылауға жататын өнімдердің 
экспорты жəне (немесе) импортына арналған лицензия, қайта ресімделген лицензия, 
не осы мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет стандартының 10-тармағында көзделген 
жағдайларда жəне негiздер бойынша мемлекеттiк қызметтi көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелдi жауап.

Мемлекеттiк қызметтi көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық түрiнде.
Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесікөрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 

адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрi - ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.»;

7-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;
8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі - жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулiк бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, де-
малыс жəне мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш пен 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетiлетiн қызметтi алушының (не оның өкілінің) порталға жүгінуі кезінде 
мемлекеттiк қызметті көрсету үшін қажеттi құжаттар тiзбесi:

1) лицензия алу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық 

құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 
2-қосымшаларға сəйкес заңды немесе жеке тұлға үшін өтiнiш;

ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен ай-
налысу құқығы үшiн бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың 
электрондық көшірмесі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес бiлiктiлiк 
талаптарына сəйкестігі туралы құжаттардың электрондық көшірмесі;

2)лицензияны қайта ресімдеу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
ЭҮТШ арқылы ақысын төлеуді қоспағанда, лицензиялық алым төлегенін растайтын 

құжаттың электрондық көшірмесі;
алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды 

қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат 
қамтылған құжаттардың электрондық көшірмесі.

Ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір парағы көрсетілетін қызметтіалушының 
қолтаңбасымен жəне мөрімен(бар болған жағдайда) куəландырылған болуы тиіс.

Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны, жеке кəсiпкерді 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлiметтерді, ЭҮТШ арқылы төленгені туралы 
көрсетiлетiн қызметтi берушi «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттiк 
ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде - көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк көрсетілетін 
қызметтiң нəтижелерiн алу күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк қызметтi көрсетуге 
арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.»;

12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 

көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгінеді.

13. Мемлекеттік қызмет көрсету мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің - www.
comprom.mid.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтер» 
бөлімінде орналастырылған.»;

1 жəне 2-қосымшалар осы бұйрыққа 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес жаңа редак-
цияда жазылсын;

3-қосымшаның 1-тармағының бесінші абзацы мындай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасынан импортталатын өнiмнiң тек түпкi пайдаланушы елдiң 

мұқтажы жəне қазақстандық тараптың келiсiмiнсiз үшiншi елдерге керi экспорттауға 
немесе беруге жол бермеу үшiн ғана пайдаланылатыны туралы алушы елдiң 
мiндеттемелерiн қамтитын алушы елдiң уəкiлеттi мемлекеттiк органы берген түпкi пай-
даланушы сертификаты (экспорттық бақылауға жататын өнiмдi экспорттаған кезде).»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Өнімді Қазақстан Республикасының аумағынан 
тыс жерде қайта өңдеуге рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) «электрондық үкiметтiң» www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан əрi 

- портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмi:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап - 15 

(он бес) жұмыс күні;
Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсыру үшiн күтудің рұқсат етілетін 

ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут;
Мемлекеттік корпорациядақызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты - 15 

(он бес) минут.
қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді;
2) порталға жүгінген кезде - 15 (он бес) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі белгіленген жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартады.
5. Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны – электрондық (толық автоматтандырылған) 

немесе қағаз түрiнде.
6. Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесi - өнімді Қазақстан Республикасының 

аумағынан тыс жерде қайта өңдеуге рұқсат, не осы мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет 
стандартының 9-1-тармағында көзделген жағдайларда жəне негiздер бойынша 
мемлекеттiк қызметтi көрсетуден бас тарту туралы дəлелдi жауап.

Мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 

көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрi - ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ныса-
нында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесін қағаз тасығышта алу үшін жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесі портал арқылы басып шығарылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесінің түпнұсқалылығын www.egov.kz порта-
лында тексеруге болады.»;

8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияның - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес жексенбі жəне мереке күндерiн қоспағанда, дүйсенбiден бастап сенбіні қоса 
алғанда, белгіленген жұмыс кестесiне сəйкес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейiн түскі үзiлiссiз;

мемлекеттік қызмет электрондық кезекті тəртібімен, көрсетілетін қызметті алушының 
таңдауы бойынша, жеделдетілген қызмет көрсетусіз көрсетіледі, электрондық кезекті 
портал арқылы «броньдауға» болады;

2) порталдың - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулiк бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке 
күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш пен мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетiлетiн қызметтi алушының (не оның өкілінің) жүгінуі кезінде мемлекеттiк 
қызметті көрсетуге қажеттi құжаттар тiзбесi:

1) Мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес өтiнiш;
жеке басын куəландырылатын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын құжат 

(тұлғаны сəйкестендіру үшін);
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес мəлiметтер 

нысаны;

(Соңы. Басы 23-бетте) 

(Соңы 25-бетте) 
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өнiмдi қайта өңдеуге арналған сыртқы сауда шартының (келiсiмшартының) 
көшiрмесi;

тиiстi құзыреттi уəкiлеттi мемлекеттiк органның тауарларды аумақтан тыс жерде 
жəне iшкi тұтыну үшiн қайта өңдеу шарттары туралы құжаттың көшiрмесi(егер қайта 
өңдеу мақсаты жөндеу болып табылса көрсетiлген құжатты ұсыну талап етiлмейдi);

ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір парағы көрсетілетін қызметті алушының 
қолтаңбасымен жəне мөрімен (бар болған жағдайда) куəландырылған болуы тиіс не 
құжаттардың көшірмелері тігілген жəне олардың соңғы беттері көрсетілетін қызметті 
алушының қолтаңбасымен жəне мөрімен (бар болған жағдайда) куəландырылған 
болуы тиіс;

Мемлекеттік корпорация қызметкері, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті 
алушының ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға жазбаша келісімін алады;

құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттардың 
электрондық көшірмесін шығарып, одан кейін осы құжатты көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарып береді, сондай-ақ тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхатты береді;

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

Мемлекеттік корпорацияда мемлекеттік көрсетілетінқызмет нəтижесін беру жеке 
куəлікті (немесе нотариалдық куəландырылған сенімхаты бойынша оның өкілі) 
көрсеткен кезде қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, одан 
кейін оны одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді;

көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген кезде Мемлекеттік 
корпорацияның сұрау салуы бойынша көрсетілетін қызметті беруші дайын құжаттарды 
бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік 
корпорацияға жібереді;

2) порталға:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес 
өтiнiш;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес мəлiметтер 
нысаны;

өнiмдi қайта өңдеуге арналған сыртқы сауда шартының (келiсiмшартының) 
көшiрмесi;

тиiстi құзыреттi уəкiлеттi мемлекеттiк органның тауарларды аумақтан тыс жерде 
жəне iшкi тұтыну үшiн қайта өңдеу шарттары туралы құжаттың көшiрмесi (егер қайта 
өңдеу мақсаты жөндеу болып табылса көрсетiлген құжатты ұсыну талап етiлмейдi).

Ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір парағы көрсетілетін қызметті алушының 
қолтаңбасымен жəне мөрімен(бар болған жағдайда) куəландырылған болуы тиіс.

Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны, жеке кəсiпкерді 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлiметтерді көрсетiлетiн қызметтi берушi, 
Мемлекеттік корпорация қызметкерi «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттiк ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде- көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк қызметтi 
көрсету нəтижелерiн алу күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк қызметтi көрсетуге 
арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағымен көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған 
жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкерi осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхатты бередi.»;

10 тармақтың 2) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетiне (əрекетсiздiгiне) шағым 

Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекен-
жайлар жəне телефондар бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына жіберіледі;»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету мекенжайлары Мемлекеттік корпорацияның - www.

gov4c.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Экспорттық бақылауға жататын өнімді кері 

экспорттауға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының коммерциялық 

емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) «электрондық үкiметтiң» www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан əрi 

- портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмi:
1)Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап - 30 

(отыз) жұмыс күні;
құжаттар топтамасын Мемлекеттік корпорацияға тапсыру үшiн күтудің рұқсат етілетін 

ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут;
Мемлекеттік корпорацияғақызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты - 15 

(он бес) минут;
қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді;
2) порталға жүгінген кезде - 30 (отыз) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған болмауы фактісі құжаттардың толық белгіленген жағдайда, көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартады.
5. Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны – электрондық (толық автоматтандырылған) 

немесе қағаз түрiнде.»;
8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияның - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерiн қоспағанда, дүйсенбiден бастап сенбіні қоса 
алғанда, жұмыс кестесiне сəйкес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейiн түскі үзiлiссiз;

мемлекеттік көрсетілетін қызмет электрондық кезек тəртібімен, көрсетілетін 
қызметті алушының таңдауы бойынша, жеделдетілген қызмет көрсетусіз көрсетіледі, 
электрондық кезекті портал арқылы «броньдауға» болады;

2) порталдың - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулiк бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке 
күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге өтініш пен мемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетiлетiн қызметтi алушының (не оның өкілінің) жүгінуі кезінде мемлекеттiк 
қызметті көрсетуге қажеттi құжаттар тiзбесi:

1) Мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес өтiнiш;
жеке басын куəландырылатын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын құжат 

(тұлғаны сəйкестендіру үшін);
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес мəлiметтер 

нысаны;
түпкі пайдаланушы тарапынан алынатын тауарлардың мəлімделген мақсаттарда 

пайдаланылуы туралы ресми растамасы;
импортталатын өнімді мəлімделген мақсаттарда пайдалану жəне оны қазақстандық 

тараптың келісімінсіз үшінші елдерге кері экспорттауға жол бермеу туралы алушы елдің 
құзыретті органы берген алушы елдің кепілдік міндеттемесі (түпкі пайдаланушының 
сертификатының).

Алушы елдің кепілдік міндеттемесінің (түпкі пайдаланушының сертификатының) 
түпнұсқалылығын тексеруді Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі жүзеге 
асырады;

сыртқы сауда шартының (келісімшартының) көшірмесі, ал сыртқы сауда шарты 
(келісімшарты) болмаған жағдайда – тараптардың ниеттерін растайтын өзге құжаттың 
көшірмесі.

Ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір парағы көрсетілетін қызметтіалушының 
қолтаңбасымен жəне мөрімен(бар болған жағдайда) куəландырылған болуы тиіс не 
құжаттардың көшірмелері тігілген жəне олардың соңғы беттері көрсетілетін қызметті 
алушының қолтаңбасымен жəне мөрімен(бар болған жағдайда) куəландырылған 
болуы тиіс;

құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттардың 
электрондық көшірмесін шығарып, одан кейін түпнұсқасын көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарып береді, сондай-ақ тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхатты береді;

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

Мемлекеттік корпорация қызметкері, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті 
алушының ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға жазбаша келісімін алады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақпен көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың 
топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация осы стандартқа 
3-қосымшаға сəйкес өтінішті қабылдаудан бас тартады;

Мемлекеттік корпорацияда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру жеке 
куəлікті (немесе нотариалдық куəландырылған сенімхаты бойынша оның өкілі) 
көрсеткен кезде қолхат негізінде жүзеге асырылады;

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, одан 
кейін оны одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді;

көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген кезде Мемлекеттік 
корпорацияның сұрау салуы бойынша көрсетілетін қызметті беруші дайын құжаттарды 
бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік 
корпорацияға жібереді;

2) порталға:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес 
өтiнiш;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес мəлiметтер 
нысаны;

түпкі пайдаланушы тарапынан өнімдердің мəлімделген мақсаттарда пайдаланылуы 
туралы ресми растамасының электрондық көшірмесі;

импортталатын өнімді мəлімделген мақсаттарда пайдалану жəне оны қазақстандық 
тараптың келісімінсіз үшінші елдерге кері экспорттауға жол бермеу туралы алушы елдің 
құзыретті органы берген алушы елдің кепілдік міндеттемесінің (түпкі пайдаланушының 
сертификатының) түпнұсқасының электрондық көшірмесі.

Алушы елдің кепілдік міндеттемесінің (түпкі пайдаланушының сертификатының) 
түпнұсқалылығын тексеруді Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі жүзеге 
асырады;

сыртқы сауда шартының (келісімшартының) электрондық көшірмесі, ал сыртқы 
сауда шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда – тараптардың ниеттерін растайтын 
өзге құжаттың электрондық көшірмесі.

Ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір парағы көрсетілетін қызметтіалушының 
қолтаңбасымен жəне мөрімен(бар болған жағдайда) куəландырылған болуы тиіс.

Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының филиалдарын немесе өкілдіктерін 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлiметтерді көрсетiлетiн қызметтi берушi 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттiк ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде- көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк көрсетілетін 
қызметтiң нəтижелерiн алу күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк қызметтi көрсетуге 
арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 

органдардың, сондай-ақ көрсетiлетiн қызметті берушінің жəне (немесе) оның ла-
уазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) олардың 
қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану:

1) Шағым осы мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет стандартының 12-тармағында 
көрсетілген мекенжайы бойынша көрсетiлетiн қызметтi беруші басшысының атына не 
010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимараты, 
№ 2117 кабинет мекенжайы бойынша Министрлік басшылығының атына беріледі, 
телефоны: 8 (7172) 75-48-66, 75-49-14;

Шағым пошта арқылы жазбаша нысанда не Мемлекеттік корпорация немесе 
көрсетілетін қызметті беруші арқылы қолма-қол, сондай-ақ портал арқылы беріледі;

шағымда көрсетілетін қызметті алушы тегін, атын, əкесінің атын (бар болған 
жағдайда), пошталық мекенжайын, шығыс нөмірі мен күнін көрсетеді. Шағымға 
көрсетілетін қызметті алушы қол қояды;

шағымның қабылданғанын растау көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде қабылдап алған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға 
жауап алудың мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі 
жəне күні) болып табылады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетiне (əрекетсiздiгiне) шағым 
Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекен-
жайлар жəне телефондар бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына жіберіледі;

Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы келіп 
түскен шағымды қабылдауды растау оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне тіркеу күні 
шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің 
немесе Мемлекеттік корпорацияның атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен 
бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай бай-
ланыс орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды көрсетiлетiн қызметтi алушыға портал арқылы «жеке кабинеттен» 
жiберген кезде жүгіну туралы ақпарат қолжетiмдi болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің өтінішін өңдеу (жеткiзу, тiркеу, орындау, туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағым жасай алады;

көрсетiлетiн қызметтi алушының мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау 
жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Мемлекеттік қызмет көрсету мекенжайлары Мемлекеттік корпорацияның - www.

gov4c.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.»;
мынадай мазмұндағы 16-тармақпен толықтырылсын:
«16. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен өзіне 

өзі қызмет көрсетуді, өз бетімен қозғалуды, бағдаралуды жүзеге қабілетін немесе 
мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін кызметті алушыға мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Мемлекеттік корпорация қызметтері 
1414 Бірыңғай байланыс орталығы арқылы жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша 
шығумен жүргізеді.»;

осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес редакцияда осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымшамен толықтырылсын.

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кепілдік міндеттемені (түпкілікті пайдаланушының 
сертификатын) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының коммерциялық 

емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) «электрондық үкiметтiң» www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан əрi 

- портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмi:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап - 10 

(он) жұмыс күні;
құжаттар топтамасын тапсыру үшiн күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты - 15 

(он бес) минут;
қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут;
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзіміне кірмейді;
2) порталға жүгінген кезде - 10 (он) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған 

жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан 
дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны – электрондық (толық автоматтандырылған) 
немесе қағаз түрiнде.»;

8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияның - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес жексенбі жəне мереке күндерiн қоспағанда, дүйсенбiден бастап сенбіні қоса 
алғанда, белгіленген жұмыс кестесiне сəйкес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейiн түскі үзiлiссiз;

мемлекеттік қызмет электрондық кезекті тəртібімен, көрсетілетін қызметті алушының 
таңдауы бойынша, жеделдетілген қызмет көрсетусіз көрсетіледі, электрондық кезекті 
портал арқылы «броньдауға» болады;

2) порталдың - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулiк бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке 
күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш пен мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетiлетiн қызметтi алушының (не оның өкілінің) жүгінуі кезінде мемлекеттiк 
қызметті көрсетуге қажеттi құжаттар тiзбесi:

1) Мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес өтiнiш;
жеке басын куəландырылатын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын құжат 

(тұлғаны сəйкестендіру үшін);
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес 

импорттаушының (түпкi пайдаланушының) кепiлдiк мiндеттемесi;
сыртқы сауда мəмілесіне қатысушылар арасындағы сату-сатып алу шартының 

(келісімшарттың) немесе өзге шеттету құжатының көшірмесі;
егер көрсетілетін қызметті алушы ретінде делдал болып шығатын болса, импорттау-

шы мен түпкілікті пайдаланушы арасындағы сату-сатып алу шартының (келісімшарттың) 
немесе өзге шеттету құжатының көшірмесі;

ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір парағы көрсетілетін қызметті алушының 
қолтаңбасымен жəне мөрімен(бар болған жағдайда) куəландырылған болуы тиіс не 
құжаттардың көшірмелері тігілген жəне олардың соңғы беттері көрсетілетін қызмет 
алушының қолтаңбасымен жəне мөрімен(бар болған жағдайда)куəландырылған 
болуы тиіс;

Мемлекеттік корпорация қызметкері, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті 
алушының ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға жазбаша келісімін алады;

құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттардың 
электрондық көшірмесін шығарып, одан кейін осы құжаттарды көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарып береді, сондай-ақ тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхатты береді;

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

Мемлекеттік корпорацияда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру жеке 
куəлікті (немесе нотариалдық расталған сенімхаты бойынша оның өкілі) көрсеткен 
кезде қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, одан 
кейін оны одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді;

көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген кезде Мемлекеттік 
корпорацияның сұрау салуы бойынша көрсетілетін қызметті беруші дайын құжаттарды 
бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік 
корпорацияға жібереді;

2) порталға:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес 
өтiнiш;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес импорт-
таушының (түпкi пайдаланушының) кепiлдiк мiндеттемесiнің электрондық көшірмесі;

сыртқы сауда мəмілесіне қатысушылар арасындағы сату-сатып алу шартының 
(келісімшарттың) немесе өзге шеттету құжатының электрондық көшірмесі;

егер көрсетілетін қызметті алушы ретінде делдал болып шығатын болса, импорттау-
шы мен түпкілікті пайдаланушы арасындағы сату-сатып алу шартының (келісімшарттың) 
немесе өзге шеттету құжатының электрондық көшірмесі.

Ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір парағы көрсетілетін қызметті алушының 
қолтаңбасымен жəне мөрімен(бар болған жағдайда)расталған болуы тиіс.

Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны, жеке кəсiпкерді 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлiметтерді көрсетiлетiн қызметтi берушi, 
Мемлекеттік корпорация қызметкерi «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттiк ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде- көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк қызметтi 
көрсету нəтижелерiн алу күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк қызметтi көрсетуге 
арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақпен көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың 
топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкерi осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты бередi.»;

10-тармақтың 2) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетiне (əрекетсiздiгiне) шағым 

Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекен-
жайлар жəне телефондар бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына жіберіледі;»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету мекенжайлары Мемлекеттік корпорацияның - www.

gov4c.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тауарларды, технологияларды, жұмыстарды, 

көрсетілетін қызметтерді, ақпаратты экспорттық бақылауға жататын өнімге жатқызу 
туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының коммерциялық 

емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) «электрондық үкiметтiң» www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан əрi 

- портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмi:
1) 20 (жиырма) жұмыс күнiнен кешiктiрмей беретiн, мемлекеттік органдармен 

келісуге жататын қорытындыларды қоспағанда, Мемлекеттік корпорацияға құжаттар 
топтамасы тапсырылған сəттен бастап - 10 (он) жұмыс күні;

құжаттар топтамасын тапсыру үшiн күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты - 15 
(он бес) минут;

қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут;
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзіміне кірмейді;
2) порталға жүгінген кезде -20 (жиырма) жұмыс күнiнен кешiктiрмей беретiн, мемле-

кеттік органдармен келісуге жататын қорытындыларды қоспағанда, 10 (он) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған 

жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан 
дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны – электрондық (толық автоматтандырылған) 
немесе қағаз түрiнде.

6. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет көрсету нəтижесi - тауарларды, технологи-
яларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, ақпаратты экспорттық бақылауға 
жататын өнімге жатқызу туралы қорытынды немесе осы мемлекеттiк көрсетiлетiн 
қызмет стандартының 9-1-тармағында көзделген жағдайларда жəне негiздер бойын-
ша мемлекеттiк көрсетілетін қызметтi көрсетуден бас тарту туралы дəлелдi жауап.

Мемлекеттiк қызметтi көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет 

көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін 
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан 
əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін қағаз тасығышта 
алу үшін жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі портал арқылы 
басып шығарылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесінің түпнұсқалылығын www.egov.kz порта-
лында тексеруге болады.»;

8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияның - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес жексенбі жəне мереке күндерiн қоспағанда, дүйсенбiден бастап сенбіні қоса 
алғанда, жұмыс кестесiне сəйкес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейiн түскі үзiлiссiз;

мемлекеттік көрсетілетін қызмет электрондық кезекті тəртібімен, көрсетілетін 
қызметті алушының таңдауы бойынша, жеделдетілген қызмет көрсетусіз көрсетіледі, 
электрондық кезекті портал арқылы «броньдауға» болады;

2) порталдың - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулiк бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке 
күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш пен мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетiлетiн қызметтi алушының (не оның өкілінің) жүгінуі кезінде мемлекеттiк 
қызметті көрсетуге қажеттi құжаттар тiзбесi:

1) Мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес өтiнiш;
жеке басын куəландырылатын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын құжат 

(тұлғаны сəйкестендіру үшін);
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес мəлiметтер 

нысаны;
тауардың фотосуретi (бар болған жағдайда).
Мемлекеттік корпорация қызметкері, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 

өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті 
алушының ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға жазбаша келісімін алады;

құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттардың 
электрондық көшірмесін шығарып, одан кейін түпнұсқасын көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарып береді, сондай-ақ тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхатты береді;

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

Мемлекеттік корпорацияда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру жеке 
куəлікті (немесе нотариалдық куəландырылған сенімхаты бойынша оның өкілі) 
көрсеткен кезде қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, одан 
кейін оны одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді;

көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген кезде Мемлекеттік 
корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші дайын құжаттарды бір 
жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға 
жібереді.

2) порталға:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес 
өтiнiш;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес мəлiметтер 
нысаны;

тауардың фотосуреттерiнің электрондық көшірмелері (бар болған жағдайда).
Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны, жеке кəсiпкерді 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлiметтерді көрсетiлетiн қызметтi берушi, 
Мемлекеттік корпорация қызметкерi «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттiк ақпараттық жүйелерден алады.

Экспорттық бақылау жүйесіне тартылған мемлекеттік органдардың келісімдерін 
алу үшін көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын 
тіркеген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тиісті мемлекеттік органдарға сұрау салу 
жібереді. Экспорттық бақылау жүйесіне тартылған мемлекеттік органдар көрсетілетін 
қызметті алушының сауалы негізінде он жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті 
берушіге жауап жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде- көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк қызметтi 
көрсету нəтижелерiн алу күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк қызметтi көрсетуге 
арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақпен көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың 
топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты бередi.»;

10-тармақтың 2) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетiне (əрекетсiздiгiне) шағым 

Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекен-
жайлар жəне телефондар бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына жіберіледі;»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету мекенжайлары Мемлекеттік корпорацияның - www.

gov4c.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.».
5. «Өнімнің экспорты мен импортын лицензиялау бойынша қызметке қойылатын 

біліктілік талаптарын жəне оларға сəйкестігін растайтын құжаттар тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 29 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 13512 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2016 жылғы 19сəуірде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген өнімнің экспорты мен импортын лицензиялау 
бойынша қызметке қойылатын біліктілік талаптары жəне оларға сəйкестігін растай-
тын құжаттар тізбесінде:

реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
4 Қазақстан Республикасынан 

импортталатын өнімнің тек 
осы елдің мұқтажы жəне 
қазақстандық тараптың 
келісімінсіз үшінші елдерге кері 
экспорттауға немесе беруге жол 
бермеу үшін ғана мəлімделген 
мақсаттарда пайдаланыла-
тыны туралы алушы елдің 
міндеттемелерінің бар болуы

Алушы елдің уəкілетті 
мемлекеттік органы 
берген қолданылуы, 
өнімді орналастыру 
жəне (немесе) пайда-
лану орны көрсетілген 
түпкі пайдаланушы 
сертификаты*

Ядролық қаруды 
таратпау тура-
лы 1968 жылғы 12 
маусымдағы шартқа 
сəйкес ядролық 
мемлекеттерге экс-
порттаудын басқа, 0 – 
санатқа жатқызылған 
өнімдер үшін

».

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 12 қаңтардағы №27 бұйрығына 1-қосымша

«Экспорттық бақылауға жататын өнімді экспорттауға жəне импорттауға 
лицензия беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Экспорттық бақылауға жататын өнімді экспорттауға арналған лицензияны 
алуға арналған өтініш

  1. Өтініш беруші, оның мекенжайы, телефоны
 2. Тапсырма бойынша (ұйым, кəсіпорын, оның мекенжайы, телефоны)
 3. Сатып алушы, оның мекенжайы
 4.Əзірлеуші, оның мекенжайы
 5. Сатып алушының елі 6. Тағайындалған ел
 7. Мемлекеттік кірістер органы
 8. Қолданылу мерзімі 9. Төлем валютасы
 10.Өнімнің атауы
 11. Тауардың ЕАЭҚ СЭҚ ТН бой-
ынша коды

12. Тауардың бақылау тізімдері бойынша 
коды

 13.Саны 14. Өлшем бірлігі ЕАЭҚ СЭҚ ТН бойынша 
(негізгі немесе қосалқы)

 15. Лицензия сұрау үшін негіз 16. Төлем валютасындағы жалпы құны
 17. Есеп айырысу (валюталық) шоттарының нөмірлері, банк бөлімшелерінің атауы
 18. Қоса беріліп отырған барлық құжаттардың шындыққа сəйкес келетіндігі жəне 
жарамды болып табылатындығы расталады
 19. Өтініш берушіден тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)___________
__________________________________________________________________
лауазымы _______________________________________________________
қолы (қағаз жеткізгіштегі өтініштер үшін) _____________________________
мөр орны (қағаз жеткізгіштегі өтініштер үшін) _________________________күні_
 20. Лицензияның ерекше шарттары

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 12 қаңтардағы №27 бұйрығына 2-қосымша

«Экспорттық бақылауға жататын өнімді экспорттауға жəне импорттауға 
лицензия беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Экспорттық бақылауға жататын өнімді импорттауға
лицензия алу үшін өтiнiш

 1. Өтініш беруші, оның мекенжайы, телефоны
 2. Тапсырма бойынша (ұйым, кəсіпорын, оның мекенжайы, телефоны)
 3. Сатып алушы, оның мекенжайы
 4.Тұтынушы, оның мекенжайы
 5. Сатушының елі 6. Шыққан елі
 7. Мемлекеттік кірістер органы
 8. Қолданылу мерзімі 9. Төлем валютасы
 10.Өнімнің атауы
 11. Тауардың ЕАЭҚ СЭҚ ТН бой-
ынша коды

12. Тауардың бақылау тізімдері бойынша коды

 13.Саны 14. Өлшем бірлігі ЕАЭҚ СЭҚ ТН бойынша
(негізгі немесе қосымша)

 15. Лицензия сұрау үшін негіз 16. Төлем валютасындағы жалпы құны
 17. Есеп айырысу (валюталық) шоттарының нөмірлері, банк бөлімшелерінің атауы
 18. Қоса беріліп отырған барлық құжаттардың шындыққа сəйкес келетіндігі жəне 
жарамды болып табылатындығы расталады
 19. Өтініш берушіден тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)___________
__________________________________________________________________
лауазымы ________________________________________________________
қолы (қағаз жеткізгіштегі өтініштер үшін) _____________________________
мөр орны (қағаз жеткізгіштегі өтініштер үшін) _________________________ 
күні_________________
 20. Лицензияның ерекше шарттары

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 12 қаңтардағы №27 бұйрығына 3-қосымша

«Экспорттық бақылауға жататын өнімді кері экспорттауға рұқсат беру» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

(Көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болған жағдайда) (бұдан əрі 
– Т.А.Ə.) немесе ұйымының атауы) ________
___________________________
___________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азамат-
тарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясының» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы филиалының № ____ бөлімі (мекенжайы: ___________________
________________) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге 
сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбауыңызға байланысты _______________
__________________мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас 
тартады, атап айтқанда:

Ұсынылмаған құжаттардың атауы:
1) __________________________________________________________;
2) __________________________________________________________;
3) …
Осы қолхат 2 данада əр тарапқа бір данадан жасалды.
 ___________________________________________ ________________
    Т.А.Ə. (Мемлекеттік корпорацияның қызметкері)            (қолы)

Орындаушы. Т.А.Ə._____________
Телефон__________
Алдым: ______________________ _______________________________ 
Т.А.Ə. көрсетілетін қызметті алушының қолы

20 ___ ж. «___» ___________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
17 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16901 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 27 ақпан             №147             Астана қаласы 

Кемелермен тасымалдауға арналған қауiптi жүктердiң 
тiзбесiн бекiту туралы

«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 4-бабы 3-тармағының 55-4) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған Кемелермен тасымалдауға арналған қауiптi жүктердiң тiзбесi 
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес бекiтілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы 
көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік 

құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

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

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

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

 Қазақстан Республикасының
 Инвестициялар жəне даму министрі  Ж.ҚАСЫМБЕК 

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қорғаныс министрі  Ішкі істер министрі
________________ С. Жасұзақов ________________ Қ. Қасымов
2018 жылғы 21 мамыр  2018 жылғы 27 сəуір 

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
________________ Қ. Бозымбаев
2018 жылғы 28 наурыз 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 27 ақпандағы №147 бұйрығымен бекітілген

Кемелермен тасымалдауға арналған қауіпті жүктердің тізбесі

№ р/с Жүк БҰҰ № 

Са
на
ты

 н
ем

ес
е 

іш
кі

 с
ан
ат
ы

1 Құрғақ немесе судың салмақтық үлесi 10%-дан кем аммоний 
пикраты

0004 1.1D

2 Жарылғыш зарядты қару үшiн патрондар 0005 1.1F
3 Жарылғыш зарядты қару үшiн патрондар 0006 1.1E
4 Жарылғыш зарядты қару үшiн патрондар 0007 1.2F
5 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снарядымен 

жабдықталған немесе жабдықталмаған жарық беретiн оқ-
дəрілер

0009 1.2G

6 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снарядымен 
жабдықталған немесе жабдықталмаған жарық беретiн оқ-
дəрілер

0010 1.3G

7 Инерттi снарядты қару үшiн патрондар немесе атқыш қаруы 
үшін патрондар

0012 1.4S

8 Қару үшін оғы жоқ патрондар немесе оғы жоқ атқыш қару үшін 
патрондар немесе оғы жоқ құралдары үшін патрондар

0014 1.4S

9 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снарядпен 
жабдықталған немесе жабдықталмаған түтiндi оқ-дəрiлер

0015 1.2G

10 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снарядпен 
жабдықталған немесе жабдықталмаған түтiндi оқ-дəрiлер

0016 1.3G

11 Жұлынғыш, жарылғыш немесе лақтырғыш зарядпен жас 
ағызатын оқ-дəрiлер

0018 1.2G

12 Жұлынғыш, жарылғыш немесе лақтырғыш зарядпен жас 
ағызатын оқ-дəрiлер

0019 1.3G

13 Жұлынғыш, жарылғыш немесе лақтырғыш зарядпен, 
уландырғыш заттарымен оқ-дəрілер

0020 1.2K

14 Жұлынғыш, жарылғыш немесе лақтырғыш зарядымен, уытты 
оқ-дəрiлер

0021 1.3K

15 Түйiршiктелген немесе ұнтақ қapa оқ-дəрі 0027 1.1D
16 Нығыздалған қара оқ-дəрi немесе шар түріндегі қара оқ дəрі 0028 1.1D
17 Жару жұмыстары үшiн электрлi емес детонаторлар 0029 1.1B
18 Жару жұмыстары үшін электрлі детонаторлар 0030 1.1B
19 Жұлғыш зарядты бомбалар 0033 1.1F
20 Жұлғыш зарядты бомбалар 0034 1.1D
21 Жұлғыш зарядты бомбалар 0035 1.2D
22 Фотожарқылды авиабомбалар 0037 1.1F

23 Фотожарқылды авиабомбалар 0038 1.1D
24 Фотожарқылды авиабомбалар 0039 1.2G
25 Детонаторсыз детонатордың зорайтқыштары 0042 1.1D
26 Жарылғыш ажыратқыш зарядтар 0043 1.1D
27 Қалпақша түріндегі капсюлдер 0044 1.4S
28 Бүлдіру (құлату) үшін зарядтар 0048 1.1D
29 Жарық бергiш патрондар 0049 1.1G
30 Жарық бергiш патрондар 0050 1.3G
31 Сигналдық патрондар 0054 1.3G
32 Капсюлi бар бос патронды гильзалар 0055 1.4S
33 Тереңдiк бомбалар 0056 1.1D
34 Детонаторсыз кумулятивтi зарядтар 0059 1.1D
35 Жарылғыш қосымша зарядтар 0060 1.1D
36 Иiлгiш детонацияланатын бау 0065 1.1D
37 Тұтандырғыш бау 0066 1.4G
38 Жарылғыш кабель кескiштер 0070 1.4S
39 Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған циклотриме-

тилентринитрамин (циклонит), (гексоген) 
0072 1.1D

40 Оқ-дəрiлерге арналған детонаторлар 0073 1.1B
41 Салмақтық үлесiнде судың немесе спирт жəне судың қоспасы 

кемiнде 40% ылғалданған диазодинитрофенол 
0074 1.1A

42 Ұшпайтын жəне суда ерiмейтiн флегматизатордың салмақтық 
үлесi кемiнде 25% десенсибилденген диэтиленгликольдинитрат 

0075 1.1D

43 Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем құрғақ немесе 
ылғалданған динитрофенол 

0076 1.1D

44 Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем құрғақ немесе ылғалданған 
сiлтiлiк металдардың динитрофеноляттары

0077 1.3C

45 Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% құрғақ немесе ылғалданған 
динитрорезорцин

0078 1.1D

46 Гексанитродифениламин (дипикриламин), (гексил) 0079 1.1D
47 А-түрдегі, бризантты жарылатын зат 0081 1.1D
48 B-түрдегі, бризантты жарылатын зат 0082 1.1D
49 C-түрдегі, бризантты жарылатын зат 0083 1.1D
50 D-түрдегі, бризантты жарылатын зат 0084 1.1D
51 Жерден жiберiлетiн ракеталар 0092 1.3G
52 Авиациялық əуе ракеталары 0093 1.3G
53 Жарқылдау үшін оқ-дəрі 0094 1.1G
54 Қабаттың жарылуы, мұнай ұңғымасы үшін детонаторсыз 

құрылғы
0099 1.1D

55 Детонацияланатын бау 0101 1.3G
56 Металл қабыршақтағы детонацияланатын бау 0102 1.2D
57 Металл қабыршақтағы түтікшелі тұтанушы жіп 0103 1.4G
58 Металл қабыршақтағы əлсіз əсері бар детонацияланатын бау 0104 1.4D
59 Қауіпсіз от өткізгіш жіп 0105 1.4S
60 Жарғыш, детонациялық тұтандырғыш 0106 1.1B
61 Жарғыш, детонациялық тұтандырғыш 0107 1.2B
62 Атылатын немесе қолға ұстайтын практикалық гранаталар 0110 1.4S
63 Салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған гуанилнитрозоами-

ногуанилиденгидразин 
0113 1.1A

64 Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық үлесi кемiн де 
30% ылғалданған гуанилнитрозоаминогуанилтетразен (тетразен) 

0114 1.1A

65 Салмақтық үлесi 15% аспайтын ылғалды жəне құрғақ гексолит 
(гексотол) 

0118 1.1D

66 Тұтандырғыштар 0121 1.1G
67 Детонаторсыз мұнай ұңғымалары үшін перфорaторлық снаряд-

тармен атуға арналған қондырғы
0124 1.1D

68 Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық үлесi 20%-
дан кем емес ылғалданған қорғасын азиді

0129 1.1A

69 Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық үлесi 
кемiнде 20% ылғалданған қорғасын стифнаты (қорғасын 
үшнитрорезорцинаты)

0130 1.1A

70 Отсымды бауы бар тұтандырғыштар 0131 1.4S
71 Хош иісті қатардағы нитротуынды тез жанатын металдар тұзы, 

н.к.
0132 1.3C

72 Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық үлесi 
кемiнде 40% ылғалданған манниттексанитрат (нитроманнит) 

0133 1.1D

73 Cудың немесе су жəне спирт қоспасының салмақтық үлесi 20%-
дан артық емес ылғалданған шатырлауық сынап

0135 1.1A

74 Жарылғыш зарядты миналар 0136 1.1F
75 Жарылғыш зарядты миналар 0137 1.1D
76 Жарылғыш зарядты миналар 0138 1.2D
77 Ұшпайтын жəне суда ерiмейтiн флегматизатордың салмақтық 

үлесi кемiнде 40% десенсибилденген нитроглицерин 
0143 1.1D

78 1%-дан артық, бiрақ 10%-дан артық емес нитроглицериннен 
тұратын нитроглицериннiң спирт ерiтiндiсi

0144 1.1D

79 Судың салмақтық үлесi 20%-дан кем құрғақ немесе ылғалданған 
нитрокрахмал

0146 1.1D

80 Нитромочевина 0147 1.1D
81 Судың салмақтық үлесi кемiнде 25% ылғалданған пентаэри-

триттетреанитрат (пентаэритрол тетранитрат; пэтн) немесе 
флегматизатордың салмақтық үлесi кемiнде 15% десенсибилден-
ген пентаэритриттетранитрат (пентаэритрол тетранитрат; пэтн)

0150 1.1D

82 Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем құрғақ немесе ылғалданған 
пентолит

0151 1.1D

83 Үшнитроанилин (пикрамид) 0153 1.1D
84 Судың салмақтық үлесi 30%-дан кем құрғақ немесе 

ылғалданған үшнинтрофенол (пикрин қышқылы) 
0154 1.1D

85 Үшнитрохлорбензол (пикрилхлорид) 0155 1.1D
86 Судың салмақтық үлесi кемiнде 25% ылғалданған брикеттегi 

оқ-дəрi 
0159 1.3C

87 Tүтінсіз оқ-дəрі 0160 1.1C
88 Tүтінсіз оқ-дəрі 0161 1.3C
89 Жару заряды бар снарядтар 0167 1.1F
90 Жару заряды бар снарядтар 0168 1.1D
91 Жару заряды бар снарядтар 0169 1.2D
92 Жарық беретін оқ дəрілер, жарылатын мен лақтыратын заряд-

пен жабдықталған немесе жабдықталмаған
0171 1.2G

93 Жарылғыш ажыратқыш қондырғы 0173 1.4S
94 Жарылғыш тойтармалар 0174 1.4S
95 Жарылғыш зарядты ракета 0180 1.1F
96 Жарылғыш зарядты ракета 0181 1.1E
97 Жарылғыш зарядты ракета 0182 1.2E
98 Инерттi тұмсықты ракета 0183 1.3C
99 Зымыран қозғалтқыштары 0186 1.3C
100 Ынталандырғыштан басқа жарылатын заттардың үлгiлерi 0190 1
101 Сигналдық қолмен белгi беру қондырғысы 0191 1.4G
102 Жарылғыш теміржол петардалары 0192 1.1G
103 Жарылғыш теміржол петардалары 0193 1.4S
104 Кемелік апат белгiлерi 0194 1.1G
105 Кемелік апат белгiлерi 0195 1.3G
106 Түтiн сигналдары 0196 1.1G
107 Түтiн сигналдары 0197 1.4G
108 Қопарғыш зондтаушы жабдығы 0204 1.2F
109 Тетранитроанилин 0207 1.1D
110 Үшнитрофенилметилнитрамин (тетрил) 0208 1.1D
111 Судың салмақтық үлесi 30%-дан кем құрғақ немесе ылғалданған 

үшнитротолуол (тнт)
0209 1.1D

112 Оқ-дəрiлерге арналған трассерлер 0212 1.3G
113 Үшнитроанизол 0213 1.1D
114 Судың салмақтық үлесi 30%-дан кем құрғақ немесе ылғанданған 

үшнитробензол
0214 1.1D

115 Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% құрғақ немесе ылғалданған 
тринитробензой қышқылы

0215 1.1D

116 Үшнитро-м-крезол 0216 1.1D
117 Үшнитронафталин 0217 1.1D
118 Үшнитрофенетол 0218 1.1D
119 Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық үлесi 20%-

дан кем құрғақ немесе ылғалданған үшнитрорезорцин (стифнин 
қышқылы) 

0219 1.1D

120 Судың салмақтық үлесi 20% кем құрғақ немесе ылғалданған 
мочевина нитраты

0220 1.1D

121 Жарылғыш зарядты торпедалардың оқтұмсықтары 0221 1.1D
122 Құрамында жанғыш заттар 0,2%-дан артық аммоний нитраты 

(көмiртегi бойынша есептелген кез келген органикалық затты қоса 
алғанда) кез келген басқа заттың қоспасын алып тастағанда

0222 1.1D

123 Судың салмақтық үлесi 50%-дан кем құрғақ немесе 
ылғалданған барий азиды 

0224 1.1A

124 Детонатормен детонатор күшейткіші 0225 1.1B
125 Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған циклотетра-

метилентетрнитрамин (нмх; октоген)
0226 1.1D

126 Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем натрий димитро-о-
крезоляты құрғақ немесе ылғалдаған 

0234 1.3C

127 Судың салмақтық үлесi 20%-дан кем құрғақ немесе ылғалдаған 
натрий пикраматы

0235 1.3C

128 Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% құрғақ немесе ылғалданған 
цирконий пикраматы

0236 1.3C

129 Ұзартылған иiлмелi кумулятивтi зарядтар 0237 1.4D
130 Лақтыратын ракета 0238 1.2G
131 Лақтыратын ракета 0240 1.3G
132 E-түрдегi, бризантты жарылатын зат 0241 1.1D
133 Зеңбiрекке арналған лақтырғыш зарядтар 0242 1.3C
134 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снарядпен 

жабдықталған ақ фосфорлы жарық беретiн оқ-дəрiлер 
0243 1.2H

135 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снарядпен 
жабдықталған ақ фосфорлы жарық беретiн оқ-дəрiлер 

0244 1.3H

136 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш зарядымен ақ фос-
форлы түтiндi оқ-дəрілер

0245 1.2H

137 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш зарядымен ақ фос-
форлы түтiндi оқ-дəрілер

0246 1.3H

138 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш зарядымен, сұйық-
тықпен немесе гельмен жабдықталған жарық беретiн оқ-дəрiлер

0247 1.3J

139 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш зарядымен сумен 
активтендiрiлетiн құрылғы

0248 1.2L

140 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш зарядымен сумен 
активтендiрiлетiн құрылғы

0249 1.3L

141 Жұлынғыш зарядты немесе жұлынғыш зарядсыз 
гиперголикалық сұйықтығы бар қозғалтқыштары 

0250 1.3L

142 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снарядпен жабдық-
талған немесе жабдықталмаған жарық беретiн оқ-дəрiлер 

0254 1.3G

143 Жарылыс жұмыстары үшін электрлі детонаторы 0255 1.4B
144 Детонациялық түтiкшелер 0257 1.4B
145 Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем құрғақ немесе 

ылғалданған октолит (октол)
0266 1.1D

146 Жарылыс жұмыстары үшін электрлі емес детонаторы 0267 1.4B
147 Детонатормен детонатор күшейткіші 0268 1.2B
148 Лақтырғыш зарядтар 0271 1.1C
149 Лақтырғыш зарядтар 0272 1.3C
150 Тетiктердi оталдыру үшiн патрондар 0275 1.3C
151 Тетiктердi оталдыру үшiн патрондар 0276 1.4C
152 Мұнай ұңғымалары үшiн патрондар 0277 1.3C
153 Мұнай ұңғымалары үшiн патрондар 0278 1.4C
154 Зеңбiрекке арналған лақтырғыш зарядтар 0279 1.1C
155 Зымыран қозғалтқыштары 0280 1.1C
156 Зымыран қозғалтқыштары 0281 1.2C
157 Судың салмақтық үлесi 20%-дан кем құрғақ немесе 

ылғалданған нитрогуанидин (пикрит)
0282 1.1D

158 Детонаторсыз детонатор күшейткіші 0283 1.2D
159 Жарылғыш зарядпен атылатын немесе қолға ұстайтын гра-

наталар 
0284 1.1D

160 Жарылғыш зарядпен атылатын немесе қолға ұстайтын грана-
талар

0285 1.2D

161 Жарылғыш зарядты зымырандардың оқтұмсықтары 0286 1.1D
162 Жарылғыш зарядты зымырандардың оқтұмсықтары 0287 1.2D
163 Ұзартылған иiлмелi кумулятивтi зарядтар 0288 1.1D
164 Иiлгiш детонацияланатын бау 0289 1.4D
165 Металл қабықтағы детонацияланатын бау 0290 1.1D
166 Жұлғыш зарядты бомбалар 0291 1.2F
167 Жарылғыш снарядпен атылатын немесе қолға ұстайтын гра-

наталар
0292 1.1F

168 Жарылғыш снарядпен атылатын немесе қолға ұстайтын гра-
наталар

0293 1.2F

169 Жарылғыш зарядты миналар 0294 1.2F
170 Жарылғыш зарядты ракета 0295 1.2F
171 Жаратын, зондтаушы құрылғы 0296 1.1F
172 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш зарядпен жабдық-

талған немесе жабдықталмаған жарық беретiн оқ-дəрiлер
0297 1.4G

173 Фотожарқылды авиабомбасы 0299 1.3G
174 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш зарядымен 

жабдықталған немесе жабдықталмаған жарық беретiн оқ-
дəрілер 

0300 1.4G

175 Жұлынғыш, жарылғыш немесе лақтырғыш зарядпен жас 
ағызатын оқ-дəрiлер

0301 1.4G

176 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш зарядымен 
жабдықталған немесе жабдықталмаған түтіндік оқ-дəрілер 

0303 1.4G

177 Тұтануы үшін дəрі 0305 1.3G
178 Оқ-дəрiлерге арналған трассерлер 0306 1.4G
179 Сигналдық патрондар 0312 1.4G

(Соңы. Басы 24-бетте) 

(Жалғасы 26-бетте) 
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180 Түтiн сигналдары 0313 1.2G
181 Тұтандырғыштар 0314 1.2G
182 Тұтандырғыштар 0315 1.3G
183 Тұтатқыш тұтандырғыштар 0316 1.3G
184 Тұтатқыш тұтандырғыштар 0317 1.4G
185 Атылатын немесе қолға ұстайтын практикалық гранаталар 0318 1.3G
186 Түтікшелі капсюлі 0319 1.3G
187 Түтікшелі капсюлі 0320 1.4G
188 Жарылғыш зарядты қару үшiн патрондар 0321 1.2E
189 Жұлынғыш зарядты жабдықталған немесе жабдықталмаған 

гиперголикалық сұйықтығы бар қозғалтқыштары
0322 1.2L

190 Тетiктердi оталдыру үшiн патрондар 0323 1.4S
191 Жару заряды бар снарядтар 0324 1.2F
192 Тұтандырғыштар 0325 1.4G
193 Қару үшiн оғы жоқ патрондар 0326 1.1C
194 Қару үшін оғы жоқ патрондар немесе атқыш қаруы үшін оғы жоқ 

патрондар
0327 1.3C

195 Инерттi снарядты қару үшiн патрондар 0328 1.2C
196 Жарылғыш зарядты торпедалар 0329 1.1E
197 Жарылғыш зарядты торпедалар 0330 1.1F
198 В-түрдегi, бризантты жарылғыш зат (В-түрдегi бризантты 

құралы)
0331 1.5D

199 Е-түрдегi, бризантты жарылғыш зат (Е-түрдегi бризантты 
құралы)

0332 1.5D

200 Фейрверктер 0333 1.1G
201 Фейрверктер 0334 1.2G
202 Фейрверктер 0335 1.3G
203 Фейрверктер 0336 1.4G
204 Фейрверктер 0337 1.4S
205 Қару үшін оғы жоқ патрондар немесе атқыш қаруы үшін оғы жоқ 

патрондар
0338 1.4C

206 Инертті снарядты қару үшін патрондар немесе атқыш қаруы 
үшін патроны

0339 1.4C

207 Судың (немесе спирттің) салмақтық үлесi 25%-дан кем құрғақ 
немесе ылғалданған Нитроцеллюлоза 

0340 1.1D

208 Пластификатордың салмақтық үлесi 18%-дан кем түрлен-
дiрiлмеген немесе пластификацияланған нитроцеллюлоза

0341 1.1D

209 Спирттiң салмақтық үлесi кемiнде 25% сiңдiрiлген 
нитроцеллюлоза

0342 1.3C

210 Пластификатордың салмақтық үлесi кемiнде 18% 
пластификацияланған нитроцеллюлоза

0343 1.3C

211 Жару заряды бар снарядтар 0344 1.4D
212 Трассерiмен инерттi снарядтар 0345 1.4S
213 Жару немесе жұлу заряды бар снарядтар 0346 1.2D
214 Жару немесе жұлу заряды бар снарядтар 0347 1.4D
215 Жарылатын зарядты қару үшін патрондар 0348 1.4F
216 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0349 1.4S
217 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0350 1.4B
218 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0351 1.4C
219 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0352 1.4D
220 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0353 1.4G
221 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0354 1.1L
222 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0355 1.2L
223 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0356 1.3L
224 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0357 1.1L
225 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0358 1.2L
226 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0359 1.3L
227 Жару жұмыстары үшiн электрлi емес детонаторлардың жинағы 0360 1.1B
228 Жару жұмыстары үшiн электрлi емес детонаторлардың жинағы 0361 1.4B
229 Практикалық оқ-дəрiлер 0362 1.4G
230 Сынақ оқ-дəрілер 0363 1.4G
231 Оқ-дəрiлерге арналған детонаторлар 0364 1.2B
232 Оқ-дəрiлерге арналған детонаторлар 0365 1.4B
233 Оқ-дəрiлерге арналған детонаторлар 0366 1.4S
234 Жарғыштары, оталдырғы тұтандырғыш 0367 1.4S
235 Тұтатқыш тұтандырғыштар 0368 1.4S
236 Жарылатын зарядты зымырандар оқтұмсықтар 0369 1.1F
237 Жарылатын немесе сындыратын зарядты зымырандар 

оқтұмсықтар
0370 1.4D

238 Жарылатын немесе сындыратын зарядты зымырандар 
оқтұмсықтар

0371 1.4F

239 Практикалық гранаталар 0372 1.2G
240 Қолмен белгi беру қондырғысы 0373 1.4S
241 Жаратын, зондтаушы құрылғы 0374 1.1D
242 Жаратын, зондтаушы құрылғы 0375 1.2D
243 Түтік капсюлі 0376 1.4S
244 Қалпақша түріндегі капсюльдер 0377 1.1B
245 Қалпақша түріндегі капсюльдер 0378 1.4B
246 Капсюльдi бос патрон гильзалары 0379 1.4C
247 Пирофорлы бұйымдар 0380 1.2L
248 Тетiктердi оталдыру үшiн патрондар 0381 1.2C
249 Жарылу тiзбегi элементтерi, н.к. 0382 1.2B
250 Жарылу тiзбегi элементтерi, н.к. 0383 1.4B
251 Жарылу тiзбегi элементтерi, н.к. 0384 1.4S
252 5-нитробензотриазол 0385 1.1D
253 Үшнитробензолсульфон қышқылы 0386 1.1D
254 Үшнитрофторенон 0387 1.1D
255 Үшнитротолуол жəне үшинтробензолдың қоспасы немесе 

үшнитротолуол жəне гексанитростильбеннiң қоспасы
0388 1.1D

256 Үшнитробензол жəне гексанитростильбен бар үшнитротолуол 
қоспасы жабдықталған

0389 1.1D

257 Үштонал 0390 1.1D
258 Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% немесе флегматизатордың 

салмақтық үлесi кемiнде 10% десенсибилденген ылғалданған 
циклотриметилентринитамин (циклонит), (rdx), (гексоген) пен ци-
клотетраметилентетранитрамин (нмх; октоген) қоспасы

0391 1.1D

259 Гексанитростильбен 0392 1.1D
260 Гексатонал 0393 1.1D
261 Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық үлесi 

кемiнде 20% құрғақ немесе ылғалданған үшнитрорезорцин 
(стифнин қышқылы)

0394 1.1D

262 Отынмен толтырылған, зымырандық сұйықтықты қозғалтқыштар 0395 1.2J
263 Отынмен толтырылған, зымырандық сұйықтықты қозғалтқыштар 0396 1.3J
264 Жарылғыш зарядты, сұйық отын құйылған зымыран 0397 1.1J
265 Жарылғыш зарядты, сұйық отын құйылған зымыран 0398 1.2J
266 Жарылғыш зарядты тез тұтанғыш сұйықтықты бомбалар 0399 1.1J
267 Жарылғыш зарядты тез тұтанғыш сұйықтықты бомбалар 0400 1.2J
268 Судың салмақтық үлесi 10%-дан кем құрғақ немесе ылғалданған 

дипикрилсульфид
0401 1.1D

269 Аммоний перхлораты 0402 1.1D
270 Сигналдық авиациялық зымыран 0403 1.4G
271 Сигналдық авиациялық зымыран 0404 1.4S
272 Сигналдық патрондар 0405 1.4S
273 Динитрозобензол 0406 1.3C
274 Тетразол-1-сірке қышқылы 0407 1.4C
275 Қорғаныс элементтерi бар детонациялық жарғыштар 0408 1.1D
276 Қорғаныс элементтерi бар детонациялық жарғыштар 0409 1.2D
277 Қорғаныс элементтерi бар детонациялық жарғыштар 0410 1.4D
278 Парафинның салмақтық үлесi кемiнде 7% пентаэритриттетра-

нитрат (пентаэритрол тетранитрат; пэтн)
0411 1.1D

279 Жарылғыш зарядты қару үшін патрондар 0412 1.4E
280 Қару үшін оғы жоқ патрондар 0413 1.2C
281 Зеңбiрекке арналған лақтырғыш зарядтар 0414 1.2C
282 Лақтырғыш зарядтар 0415 1.2C
283 Инерттi снарядты қару үшiн патрондар немесе атқыш қаруы 

үшін патрондар
0417 1.3C

284 Жарық бергiш, жерден жiберiлетiн ракета 0418 1.1G
285 Жарық бергiш, жерден жiберiлетiн ракета 0419 1.2G
286 Жарық бергiш авиациялық зымырандар 0420 1.1G
287 Жарық бергiш авиациялық зымырандар 0421 1.2G
288 Трассерiмен инерттi снарядтар 0424 1.3G
289 Трассерiмен инерттi снарядтар 0425 1.4G
290 Жару немесе жұлу заряды бар снарядтар 0426 1.2F
291 Жару немесе жұлу заряды бар снарядтар 0427 1.4F
292 Техникалық мақсаттарға арналған пиротехникалық бұйымдар 0428 1.1G
293 Техникалық мақсаттарға арналған пиротехникалық бұйымдар 0429 1.2G
294 Техникалық мақсаттарға арналған пиротехникалық бұйымдар 0430 1.3G
295 Техникалық мақсаттарға арналған пиротехникалық бұйымдар 0431 1.4G
296 Техникалық мақсаттарға арналған пиротехникалық бұйымдар 0432 1.4S
297 Салмағы бойынша кемiнде 17% спирт сiңiрiлген брикеттегi оқ-

дəрi (оқ-дəрілік паста)
0433 1.1C

298 Жару немесе жұлу заряды бар снарядтар 0434 1.2G
299 Жару немесе жұлу заряды бар снарядтар 0435 1.4G
300 Жұлғыш зарядты зымырандар 0436 1.2C
301 Жұлғыш зарядты зымырандар 0437 1.3C
302 Жұлғыш зарядты зымырандар 0438 1.4C
303 Детонаторсыз кумулятивтi зарядтар 0439 1.2D
304 Детонаторсыз кумулятивтi зарядтар 0440 1.4D
305 Детонаторсыз кумулятивтi зарядтар 0441 1.4S
306 Детонаторсыз өндiрiстiк жарылғыш зарядтар 0442 1.1D
307 Детонаторсыз өндiрiстiк жарылғыш зарядтар 0443 1.2D
308 Детонаторсыз өндiрiстiк жарылғыш зарядтар 0444 1.4D
309 Детонаторсыз өндiрiстiк жарылғыш зарядтар 0445 1.4S
310 Капсюлi жоқ жанатын гильзалар 0446 1.4C
311 Капсюлi жоқ жанатын гильзалар 0447 1.3C
312 5-меркаптотетразол-1-сірке қышқылы 0448 1.4C
313 Жарылғыш зарядпен жабдықталған немесе жабдықталмаған 

сұйық отынды торпедалар 
0449 1.1J

314 Инерттi тұмсықты сұйық отынды торпедалар 0450 1.3J
315 Жарылғыш зарядты торпедалар 0451 1.1D
316 Атылатын немесе қолға ұстайтын практикалық гранаталар 0452 1.4G
317 Трослақтырғыш ракета 0453 1.4G
318 Тұтандырғыштар 0454 1.4S
319 Жару жұмыстары үшiн электрлi емес детонаторлар 0455 1.4S
320 Жару жұмыстары үшiн электрлi емес детонаторлар 0456 1.4S
321 Пластифицирленген ажыратқыш зарядтар 0457 1.1D
322 Пластифицирленген ажыратқыш зарядтар 0458 1.2D
323 Пластифицирленген ажыратқыш зарядтар 0459 1.4D
324 Пластифицирленген ажыратқыш зарядтар 0460 1.4S
325 Жаруының тізбегі элементтері 0461 1.1B
326 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0462 1.1C
327 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0463 1.1D
328 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0464 1.1E
329 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0465 1.1F
330 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0466 1.2C
331 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0467 1.2D
332 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0468 1.2E
333 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0469 1.2F
334 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0470 1.3C
335 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0471 1.4E
336 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0472 1.4F
337 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0473 1.1A
338 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0474 1.1C
339 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0475 1.1D
340 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0476 1.1G
341 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0477 1.3C
342 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0478 1.3G
343 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0479 1.4C
344 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0480 1.4D
345 Жарылатын бұйымдар, н.к. 0481 1.4S
346 Өте төмен сезімталды жарылатын заттар, н.к. 0482 1.5D
347 Десенсибилденген циклотриметилентринитрамин (циклонит, 

гексоген, rdx)
0483 1.1D

348 Десенсибилденген циклотетраметилентетранитрамин 0484 1.1D
349 Жарылатын заттар, н.к. 0485 1.4G
350 Төтенше сезгiштiгi төмен жарылатын заттар (тст жарылатын 

заттар)
0486 1.6N

351 Түтін сигналдары 0487 1.3G
352 Практикалық оқ-дəрілер 0488 1.3G
353 Динитрогликольурил (дингу) 0489 1.1D
354 Нитротриазолон (нто) 0490 1.1D
355 Лақтырғыш зарядтар 0491 1.4С
356 Жарылғыш теміржол петардалар 0492 1.3G
357 Жарылғыш теміржол петардалар 0493 1.4G
358 Детонаторсыз мұнай ұңғымаларына арналған перфорaторлық 

снарядтар
0494 1.4D

359 Реактивті сұйық отын 0495 1.3C
360 Октонал 0496 1.1D
361 Реактивті сұйық отын 0497 1.1C
362 Реактивті қатаң отын 0498 1.1C
363 Реактивті қатаң отын 0499 1.3C
364 Жару жұмыстары үшiн электрлi емес детонаторлардың жинағы 0500 1.4S
365 Реактивті қатаң отын 0501 1.4C

366 Инерттi тұмсықты зымырандар 0502 1.2C
367 Үрлемелі жастығының айдағышы, немесе үрлемелі жастығының 

модулі, немесе қауіпсіздік белдігі алдын ала керуінің құрылғы
0503 1.4G

368 1h-тетразол 0504 1.1D
369 Кемелік апат сигналы 0505 1.4G
370 Кемелік апат сигналы 0506 1.4S
371 Түтін сигналдар 0507 1.4S
372 Судың салмағының үлесі құрғақ немесе ылғалдаған 20% 

кемінде сусыз 1-гидроксибензотриазол
0508 1.3C

373 Түтінсіз дəрі 0509 1.4C
374 Ерітілген ацетилен 1001 2.1
375 Сығылған ауа 1002 2.2
376 Сұйық суытылған ауа 1003 2.2
377 Сусыз аммиак 1005 2.3
378 Сығымдалған аргон 1006 2.2
379 Бор үшфториді 1008 2.3
380 Бромтрифторметан (рефрижераторлық газ r 13b1) 1009 2.2
381 Тұрақталған бутадиені немесе тұрақталған бутадиен мен 

көмірсутек қоспасы, бутадиенді 40% аса
1010 2.1

382 Бутан 1011 2.1
383 Бутилен 1012 2.1
384 Көміртегі диоксиді 1013 2.2
385 Сығымдалған көмiртегі монооксидi 1016 2.3
386 Хлор 1017 2.3
387 Хлордифторметан (рефрижераторлық газ r 22) 1018 2.2
388 Хлорпентафторэтан (рефрижераторлық газ r 115) 1020 2.2
389 1-хлор-1,2,2,2-тетрафторэтан (рефрижераторлық газ r 124) 1021 2.2
390 Хлортрифторметан (рефрижераторлық газ r 13) 1022 2.2
391 Сығылған таскөмірлі газы 1023 2.3
392 Циан 1026 2.3
393 Циклопропан 1027 2.1
394 Дихлордифторметан (рефрижераторлық газ r 12) 1028 2.2
395 Дихлорфторметан (рефрижераторлық газ r 21) 1029 2.2
396 1,1-дифторэтан (рефрижераторлық газ r 152a) 1030 2.1
397 Сусыз диметиламин 1032 2.1
398 Диметил эфирі 1033 2.1
399 Этан 1035 2.1
400 Этиламин 1036 2.1
401 Этилхлорид 1037 2.1
402 Сұйық суытылған этилен 1038 2.1
403 Этилметил эфирі 1039 2.1
404 1 мпа (10бар)-ға дейiнгi жалпы қысымдағы, 50о С 

температурадағы азотпен этилен оксидi немесе этилен оксиді
1040 2.3

405 Құрамында этилен оксидi 9%-дан артық, бiрақ кемiнде 87% эти-
лен оксидi мен көмiртегi диоксидiнiң қоспасы 

1041 2.1

406 Құрамында еркiн аммиак бар аммиак тыңайтқышының ерiтiндiсi 1043 2.2
407 Сығылған немесе сұйытылған газ толтырылған өртсөндiргiш 1044 2.2
408 Сығымдалған фтор 1045 2.3
409 Сығымдалған гелий 1046 2.2
410 Сусыз бромды сутегі 1048 2.3
411 Сығымдалған сутегі 1049 2.1
412 Сусыз хлорлы сутегі 1050 2.3
413 Құрамында 3%-дан кем су бар цианийлі тұрақтандырылған 

сутегi 
1051 6.1

414 Сусыз фторлы сутегі 1052 8
415 Күкіртті сутегі 1053 2.3
416 Изобутилен 1055 2.1
417 Сығылған криптон 1056 2.2
418 Оттығы немесе оттығына үшін баллоны, тез жанғыш газпен 1057 2.1
419 Диоксидтi көмiртектен немесе ауасы бар, құрамында азоты 

ұстап тұратын сұйықталған газдар
1058 2.2

420 Тұрақтанған металацетилен жəне пропадиен қоспасы 1060 2.1
422 Сусыз метиламин 1061 2.1
423 Метилбромиді хлорпикринімен 2,0% артық емес 1062 2.3
424 Метилхлорид (рефрижератopлық газ r 40) 1063 2.1
425 Метилмеркаптан 1064 2.3
426 Сығылған неон 1065 2.2
427 Сығымдалған азот 1066 2.2
428 Диазоттың тетраоксиді (азот диоксид) 1067 2.3
429 Нитрозилхлорид 1069 2.3
430 Азот гемиоксиді 1070 2.2
431 Сығылған мұнай тектес газ 1071 2.3
432 Сығылған оттегі 1072 2.2
433 Суытылған сұйық оттегі 1073 2.2
434 Тығыздалған мұнай газы 1075 2.1
435 Фосген 1076 2.3
436 Пропилен 1077 2.1
437 Рефрижераторлық газ, н.к. 1078 2.2
438 Күкірт диоксиді 1079 2.3
439 Күкірт гексафториді 1080 2.2
440 Тұрақтанған тетрафторэтилен 1081 2.1
441 Тұрақтанған үшфторхлорэтилен 1082 2.3
442 Сусыз үшметиламин 1083 2.1
443 Тұрақтанған винилбромид 1085 2.1
444 Тұрақтанған винилхлорид 1086 2.1
445 Тұрақтанған винилметил эфирі 1087 2.1
446 Ацеталь 1088 3
447 Ацетальдегид 1089 3
448 Ацетон 1090 3
449 Ацетон майы 1091 3
450 Тұрақтанған акролеин 1092 6.1
451 Тұрақтанған акрилонитрил 1093 3
452 Аллил спирті 1098 6.1
453 Аллилбромид 1099 3
454 Аллилхлорид 1100 3
455 Амилацетат 1104 3
456 Пентанол 1105 3
457 Амиламин 1106 3
458 Амилхлорид 1107 3
459 1-пентен (н-амилен) 1108 3
460 Амилформиат 1109 3
461 Н-амилметилкетон 1110 3
462 Амилмеркаптан 1111 3
463 Амилнитрат 1112 3
464 Амилнитрит 1113 3
465 Бензол 1114 3
466 Бутанол 1120 3
467 Бутилацетат 1123 3
468 Н-бутиламин 1125 3
469 1-бромбутан 1126 3
470 Хлорбутан 1127 3
471 Н-бутилформиат 1128 3
472 Бутиральдегид 1129 3
473 Камфара майы 1130 3
474 Күкіртті көміртегі 1131 3
475 Құрамында тез тұтанғыш сұйық бар желiмдер 1133 3
476 Хлорбензол 1134 3
477 Этиленхлоргидрин 1135 6.1
478 Тез тұтанғыш таскөмiр шайырының дистиляттары 1136 3
479 Жабынға жағуға арналған ерiтiндi (өндiрiстiк немесе басқа 

мақсаттарға арналған, мысалы автомобильдердiң корпусына 
грунтты жабын жағуға, барабандар немесе бөшкелердi фу-
тирлеуге арналған, бетiн өңдеуге немесе беттердi қаптауға 
арналған ерiтiндiлер)

1139 3

480 Кротональдегид немесе тұрақтандырылған кротональдегид 1143 6.1
481 Кротонилен 1144 3
482 Циклогексан 1145 3
483 Циклопентан 1146 3
484 Декагидронафталин 1147 3
485 Диацетон спирті 1148 3
486 Дибутил эфирі 1149 3
487 1,2-дихлорэтилен 1150 3
488 Дихлорпентан 1152 3
489 Этиленгликоль диэтил эфирі 1153 3
490 Диэтиламин 1154 3
491 Диэтил эфирі (этил эфирі) 1155 3
492 Диэтилкетон 1156 3
493 Диизобутилкетон 1157 3
494 Диизопропиламин 1158 3
495 Диизопропил эфирі 1159 3
496 Диметиламин, су ерітіндісі 1160 3
497 Диметилкарбонат 1161 3
498 Диметилдихлорсилан 1162 3
499 Симметриялы емес диметилгидразин 1163 6.1
500 Диметилсульфид 1164 3
501 Диоксан 1165 3
502 Диоксолан 1166 3
503 Тұрақталған дивинил эфирі 1167 3
504 Сұйық хош иiстi экстракттар 1169 3
505 Этанол (этил спирті) немесе этанол – ерітінді (этил спирті - 

ерітінді)
1170 3

506 Этиленгликоль моноэтил эфирі 1171 3
507 Этиленгликоль жəне сiрке қышқылының моноэтил эфирi 1172 3
508 Этилацетат 1173 3
509 Этилбензол 1175 3
510 Этилборат 1176 3
511 2-этилбутилацетат 1177 3
512 2-этилбутиральдегид 1178 3
513 Этилбутил эфирі 1179 3
514 Этилбутират 1180 3
515 Этилхлорацетат 1181 6.1
516 Этилхлорформиат 1182 6.1
517 Этилдихлорсилан 1183 4.3
518 Этилендихлорид 1184 3
519 Тұрақталған этиленимин 1185 6.1
520 Этиленгликоль монометил эфирі 1188 3
521 Этиленгликоль жəне сiрке қышқылының монометил эфирi 1189 3
522 Этилформиат 1190 3
523 Октил альдегиді 1191 3
524 Этиллактат 1192 3
525 Этилметилкетон (метилэтилкетон) 1193 3
526 Этилнитрит ерітіндісі 1194 3
527 Этилпропионат 1195 3
528 Этилтрихлорсилан 1196 3
529 Сұйық хош иiстi экстракттар 1197 3
530 Тез тұтанғыш формальдегид ерiтiндiсi 1198 3
531 Фуральдегид 1199 6.1
532 Сивуха майы 1201 3
533 Газойлі немесе дизель отыны немесе пеш ақшыл отыны 1202 3
534 Автомобиль бензині немесе газолині немесе бензині 1203 3
535 1% нитроглицериннен тұратын нитроглицериннiң спирт ерiтiндiсi 1204 3
536 Гептан 1206 3
537 Гексальдегид 1207 3
538 Гексан 1208 3
539 Тез тұтанғыш баспаханалық сыр немесе баспаханалық сырмен 

бiрге қолданылатын тез тұтанғыш материал (ерiткiш немесе 
баспаханалық сырды ерiткiштi қоса алғанда)

1210 3

540 Изобутанол (изобутил спирті) 1212 3
541 Изобутилацетат 1213 3
542 Изобутиламин 1214 3
543 Изооктен 1216 3
544 Тұрақтандырылған изопрен 1218 3
545 Изопропанол (изопропил спирті) 1219 3
546 Изопропилацетат 1220 3
547 Изопропиламин 1221 3
548 Изопропилнитрат 1222 3
549 Керосин 1223 3
550 Сұйық кетондары, н.к. 1224 3
551 Уытты тез тұтанғыш сұйық меркаптандар н.к немесе тез 

тұтанғыш уытты сұйық меркаптан қоспасы, н.к.
1228 3

552 Мезитилоксид 1229 3
553 Метанол 1230 3
554 Метилацетат 1231 3
555 Метиламилацетат 1233 3
556 Метилаль 1234 3
557 Метиламин су ерітіндісі 1235 3
558 Метилбутират 1237 3
559 Метилхлорформиат 1238 6.1
560 Метилхлорметил эфирі 1239 6.1
561 Метилдихлорсилан 1242 4.3
562 Метилформиат 1243 3
563 Метилгидразин 1244 6.1
564 Метилизобутилкетон 1245 3

565 Тұрақтанған метилизопропенилкетон 1246 3
566 Метилметакрилат, тұрақтанған мономер 1247 3
567 Метилпропионат 1248 3
568 Метилпропилкетон 1249 3
569 Метилтрихлорсилан 1250 3
570 Тұрақтанған метилвинилкетон 1251 6.1
571 Никель карбонилі 1259 6.1
572 Нитрометан 1261 3
573 Октан 1262 3
574 Сыр, (сыр, лак, эмаль, бояғыш, шеллак, олифа, политура, сұйық 

толтырғыш жəне сұйық лакты негiздi қоса алғанда) немесе 
лактыбояғыш материал (сыр ерiткiш немесе сыр сұйылтқышты 
қоса алғанда)

1263 3

575 Паральдегид 1264 3
576 Сұйық пентандар 1265 3
577 Тұтанатын езгіштермен парфюмерия өнімдері 1266 3
578 Шикі мұнай 1267 3
579 Мұнай дистилляттері, н.к., немесе мұнай өнімдері, н.к. 1268 3
580 Қылқанды ағаш майы 1272 3
581 Н-пропанол (қалыпты пропил спирті) 1274 3
582 Пропиональдегид 1275 3
583 Н-пропилацетат 1276 3
584 Пропиламин 1277 3
585 1-хлорпропан 1278 3
586 1,2-дихлорпропан 1279 3
587 Пропиленоксид 1280 3
588 Пропилформиат 1281 3
589 Пиридин 1282 3
590 Шайыр майы 1286 3
591 Каучук ерітіндісі 1287 3
592 Сланц майы 1288 3
593 Натрий метилатының спирттегi ерiтiндiсi 1289 3
594 Тетраэтилсиликат 1292 3
595 Медициналық тұнбалар 1293 3
596 Толуол 1294 3
597 Трихлорсилан 1295 4.3
598 Триэтиламин 1296 3
599 Триметиламиннiң салмақтық үлесi 50%-дан артық емес 

триметиламиннiң су ерiтiндiсi
1297 3

600 Триметилхлорсилан 1298 3
601 Скипидар 1299 3
602 Скипадарды алмастырушы 1300 3
603 Тұрақтандырылған винилацетат 1301 3
604 Тұрақтандырылған винилэтил эфирі 1302 3
605 Тұрақтандырылған винилиденхлорид 1303 3
606 Тұрақтандырылған винилизобутил эфирі 1304 3
607 Винилтрихлорсилан 1305 3
608 Сұйық ағаштарға арналған антисептиктер 1306 3
609 Ксилол 1307 3
610 Тез тұтанғыш сұйыққа суспендирленген цирконий 1308 3
611 Алюминий-қапталған ұнтақ 1309 4.1
612 Судың салмақтық үлесi 10%-дан кем емес ылғалданған 

аммоний пикраты
1310 4.1

613 Борнеол 1312 4.1
614 Кальций резинаты 1313 4.1
615 Балқытылған кальций резинаты 1314 4.1
616 Тұндырылған кобальт, резинаты 1318 4.1
617 Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% құрғақ немесе ылғалданған 

динитрофенол
1320 4.1

618 Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған динитрофе-
ноляттар

1321 4.1

619 Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған динитроре-
зорцин

1322 4.1

620 Ферроцерий 1323 4.1
621 Желатинмен қапталған нитроцеллюло. залық негіздегі кино-фо-

топленка, қалдықтарды қоспағанда
1324 4.1

622 Органикалық тез тұтанғыш қатты зат, н.к. 1325 4.1
623 Гафний – ылғалды ұнтағы, суының 25% кем емес 

(айқын су артығы болу керек) 
а) механикалы алынған, бөлшек көлемі 53 микрон азырақ;
b) химиялық технологияның көмегімен алынған, бөлшек көлемі 
840 микрон кем

1326 4.1

624 Пішен, сабан, топаны 1327 4.1
625 Гексаметилентетрамин 1328 4.1
626 Марганец резинаты 1330 4.1
627 Тез тұтанғыш сіріңкелер 1331 4.1
628 Метальдегид 1332 4.1
629 Церий - пластинкалар, құймалар немесе кесектер 1333 4.1
630 Тазаланған нафталин немесе шикi нафталин 1334 4.1
631 Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% ылғалданған 

нитрогуанидин (пикрин)
1336 4.1

632 Судың салмақтық үлесi кемiнде 20%-дан ылғалданған 
нитрокрахмал

1337 4.1

633 Аморфты фосфор 1338 4.1
634 Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ фосфор гептасульфидi 1339 4.1
635 Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ фосфор пентасульфидi 1340 4.3
636 Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ фосфор 

сесквисульфидi
1341 4.1

637 Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ фосфор үшсульфидi 1343 4.1
638 Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған 

үшнитрофенол (пикрин қышқылы)
1344 4.1

639 Ұнтақты немесе түйіршіктелген резеңке қалдықтары, мөлшері-
мен 840 микрон артық емес мен резеңке мөлшерімен 45% аса 
немесе ұнтақты немесе түйіршіктелген регенерациялық резеңке, 
мөлшерімен 840 микрон артық емес мен резеңке мөлшерімен 45%

1345 4.1

640 Аморфты кремний, ұнтақ 1346 4.1
641 Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған күмiс пикраты 1347 4.1
642 Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған натрий 

димитро-о-крезоляты
1348 4.1

643 Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% ылғалданған натрий пи-
краматы

1349 4.1

644 Күкірт 1350 4.1
645 Титан – ылғалды ұнтағы су мөлшерімен 25% (анық су артығы 

болуы керек)
а) жаттанды алынған, бөлшектің көлемімен 53 микрон кем; b) 
химиялық технология көмегімен алынған, бөлшектің көлемімен 
840 микрон кем

1352 4.1

646 Нитрат құрамы аз нитроцеллюлоза сіңірілген талшықтар, н.к. 1353 4.1
647 Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған тринитро-

бензол
1354 4.1

648 Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған тринитробен-
зой қышқылы

1355 4.1

649 Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған 
үшнитротолуол

1356 4.1

650 Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% ылғалданған карбамид 
нитраты

1357 4.1

651 Цирконий – ылғалды ұнтағы су мөлшері кемінде 25% кем емес 
(анық су артығы болуға керек)
а) жаттанды алынған, бөлшектің мөлшері 53 микрон аз;
b) химиялық технология көмегімен алынған, бөлшектің мөлшері 
840 микрон аз

1358 4.1

652 Кальций фосфиді 1360 4.3
653 Жануар немесе өсiмдiк тектi күйе 1361 4.2
654 Активтендiрiлген көмiр 1362 4.2
655 Копра 1363 4.2
656 Май сiңiрiлген мақта қалдықтары 1364 4.2
657 Дымқыл мақта 1365 4.2
658 П-нитрозодиметиланилин 1369 4.2
659 Май сiңiрiлген жануар немесе өсімдік тектi талшықтар 1372 4.2
660 Май сiңiрiлген жануар немесе өсімдік тектi талшықтар не-

месе ұлпалары н.к, майға сiңiрiлген синтетикалық түптегiнiң 
талшықтары, н.к.

1373 4.2

661 Тұрақсыздандырылған балық ұны немесе тұрақсыздандырылған 
балық қалдықтары. Құрамында дымқыл шектеусіз 12% асатын 
массалық үлеспен май шектеусіз болған кезде; құрамында 15% 
асатын массалық үлеспен май шектеусіз болған кезде антиокси-
дантпен өңделген балық ұны немесе балық қалдықтары болған 
жағдайда үлкен қауіп бар.

1374 4.2

662 Темір оксидінің қалдықтары, таскөмiр газын тазалаудан 
алынған кеуектi темiрдiң қалдықтары 

1376 4.2

663 Көрiнетiн артық сұйықтығы бар ылғалданған металды катали-
затор 

1378 4.2

664 Толық кептiрiлмеген (көбейту қағазын қоса алғанда) қанықпаған 
маймен өңделген қағаз

1379 4.2

665 Пентаборан 1380 4.2
666 Ақ немесе сары фосфор, құрғақ немесе су қабаттың оттығында 

немесе ерітіндідегі
1381 4.2

667 Сусыз калий сульфиді немесе калий сульфид кристаллогидраты 
30% кем кристалданған су 

1382 4.2

668 Пирофорлы металл, н.к., немесе пирофор қорытпалар, н.к. 1383 4.2
669 Натрий дитиониті (натрий гидросульфиті) 1384 4.2
670 Сусыз натрий сульфиді немесе кристаллизациялық судың үлесi 

30%-дан кем натрий сульфиді
1385 4.2

671 Өсімдік майлы жомы
а) механика сығылып алынған тұқымы, май мөлшерімен 10% 
артық немесе май мен дымқылдың бірлескен мөлшерімен 20% 
артық

1386 4.2

672 Ылғалды жүн қалдықтары 1387 4.2
673 Сілтілік металдардың амальгамасы, сұйық 1389 4.3
674 Сілтілік металдардың амиді 1390 4.3
675 Диспергирленген сiлтiлiк металл немесе диспергирленген 

топырақсiлтiлiк металл 
1391 4.3

676 Сiлтiлiк-топырақтық металдардың амальгамасы, сұйық 1392 4.3
677 Сiлтiтопырақтық металдар қорытпасы, н.к. 1393 4.3
678 Алюминий карбиді 1394 4.3
679 Алюминий-ферросилиций-ұнтақ 1395 4.3
680 Алюминий-қапталмаған ұнтақ 1396 4.3
681 Алюминий фосфид 1397 4.3
682 Кремнийлi алюминий-қапталмаған ұнтақ 1398 4.3
683 Барий 1400 4.3
684 Кальций 1401 4.3
685 Кальций карбиді 1402 4.3
686 Салмақтық үлесiнде 0,1%-дан астам кальций карбидi бар каль-

ций цианид
1403 4.3

687 Кальций гидриді 1404 4.3
688 Кальций силициді 1405 4.3
689 Цезий 1407 4.3
690 Кремнийдiң салмақтық үлесi кемiнде 30%, бiрақ 90%-дан кем 

ферросицилий
1408 4.3

691 Сумен əрекетке түсетiн металдардың гидридтары, н.к. 1409 4.3
692 Литий алюмогидриді 1410 4.3
693 Эфирдегі литий алюмогидриді 1411 4.3
694 Литий боргидриді 1413 4.3
695 Литий гидриді 1414 4.3
696 Литий 1415 4.3
697 Литий силициді 1417 4.3
698 Магний – ұнтақ немесе магний қорытпасы - ұнтақ 1418 4.3
699 Магний-алюминий фосфиді 1419 4.3
700 Сұйық калий металл қорытпасы 1420 4.3
701 Сұйық сілтілік металдар қорытпасы, н.к. 1421 4.3
702 Калий – натрий сұйық қорытпасы 1422 4.3
703 Рубидий 1423 4.3
704 Натрий боргидриді 1426 4.3
705 Натрий гидриді 1427 4.3
706 Натрий 1428 4.3
707 Натрий метилат 1431 4.2
708 Натрий фосфиді 1432 4.3
709 Қалайы фосфиді 1433 4.3
710 Цинк шлагі 1435 4.3
711 Мырыш – ұнтақ немесе мырыш – тозаң 1436 4.3
712 Цирконий гидриді 1437 4.1
713 Алюминий нитраты 1438 5.1
714 Аммоний бихроматы 1439 5.1
715 Аммоний перхлораты 1442 5.1
716 Аммоний персульфаты 1444 5.1
717 Қатты барий хлораты 1445 5.1
718 Барий нитраты 1446 5.1
719 Қатты барий перхлораты 1447 5.1
720 Барий перманганаты 1448 5.1
721 Барий пероксиді 1449 5.1
722 Бейорганикалық бромат, н.к. 1450 5.1
723 Цезий нитраты 1451 5.1
724 Кальций хлораты 1452 5.1
725 Кальций хлориті 1453 5.1
726 Кальций нитраты 1454 5.1
727 Кальций перхлораты 1455 5.1
728 Кальций перманганаты 1456 5.1

729 Кальций пероксиді 1457 5.1
730 Хлорат пен борат қоспасы 1458 5.1
731 Хлорат жəне магний хлоридінің қатты қоспасы 1459 5.1
732 Бейорганикалық хлораттар, н.к. 1461 5.1
733 Бейорганикалық хлориттер, н.к. 1462 5.1
734 Сусыз хром үшоксиді 1463 5.1
735 Дидимның нитраты 1465 5.1
736 Темір нитраты 1466 5.1
737 Гуанидин нитраты 1467 5.1
738 Қорғасын нитраты 1469 5.1
739 Қатты қорғасын перхлораты 1470 5.1
740 Құрғақ литий гипохлориті немесе литий гипохлориті қоспасы 1471 5.1
741 Литий пероксиді 1472 5.1
742 Магний броматы 1473 5.1
743 Магний нитраты 1474 5.1
744 Магний перхлораты 1475 5.1
745 Магний пероксиді 1476 5.1
746 Бейорганикалық нитраттар, н.к. 1477 5.1
747 Тотықтанатын қатты зат, н.к. 1479 5.1
748 Бейорганикалық перхлораттар, н.к. 1481 5.1
749 Бейорганикалық перманганаттар, н.к. 1482 5.1
750 Бейорганикалық пероксидтер, н.к. 1483 5.1
751 Калий броматы 1484 5.1
752 Калий хлораты 1485 5.1
753 Калий нитраты 1486 5.1
754 Калий нитраты мен натрий нитриті – қоспа 1487 5.1
755 Калий нитриті 1488 5.1
756 Калий перхлораты 1489 5.1
757 Калий перманганаты 1490 5.1
758 Калий пероксиді 1491 5.1
759 Калий персульфаты 1492 5.1
760 Күміс нитраты 1493 5.1
761 Натрий броматы 1494 5.1
762 Натрий хлораты 1495 5.1
763 Натрий хлориті 1496 5.1
764 Натрий нитраты 1498 5.1
765 Натрий нитраты мен калий нитраты – қоспа 1499 5.1
766 Натрий нитриті 1500 5.1
767 Натрий перхлораты 1502 5.1
768 Натрий перманганаты 1503 5.1
769 Натрий пероксиді 1504 5.1
770 Натрий персульфаты 1505 5.1
771 Стронций хлораты 1506 5.1
772 Стронций нитраты 1507 5.1
773 Стронций перхлораты 1508 5.1
774 Стронций пероксиді 1509 5.1
775 Тетранитрометан 1510 6.1
776 Карбамид пен сутегі пероксидiнiң жиынтығы 1511 5.1
777 Цинк-аммоний нитриті 1512 5.1
778 Цинк хлораты 1513 5.1
779 Цинк нитраты 1514 5.1
780 Цинк перманганаты 1515 5.1
781 Цинк пероксиді 1516 5.1
782 Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% ылғалданған цирконий 

пикраматы
1517 4.1

783 Тұрақтандырылған ацетонциангидрин 1541 6.1
784 Қатты алкалоидтар, н.к., немесе қатты алкалоид тұздары, н.к 1544 6.1
785 Тұрақтандырылған аллилизотиоцианат 1545 6.1
786 Аммоний арсенаты 1546 6.1
787 Анилин 1547 6.1
788 Анилин гидрохлориді 1548 6.1
789 Қатты бейорганикалық сүрме қосындысы, н.к. 1549 6.1
790 Сүрме лактаты 1550 6.1
791 Сүрме-калий тартраты 1551 6.1
792 Сұйық күшəла қышқылы 1553 6.1
793 Қатты күшəла қышқылы 1554 6.1
794 Күшəла бромиді 1555 6.1
795 Сұйық күшəла қосындылары, н.к, бейорганикалық арсенат-

тарды, н.к, арсенаттарды, н.к., күшəла сульфидтерiн, н.к қоса 
алғанда

1556 6.1

796 Сұйық күшəла қосындылары, н.к, бейорганикалық арсенат-
тарды, н.к, арсенаттарды, н.к., күшəла сульфидтерiн, н.к қоса 
алғанда

1557 6.1

797 Күшəла 1558 6.1
798 Күшəла пентаоксиді 1559 6.1
799 Күшəла үшхлориді 1560 6.1
800 Күшəла үшоксиді 1561 6.1
801 Күшəла тозаңы 1562 6.1
802 Барийдің қоспасы, н.к. 1564 6.1
803 Барий цианиді 1565 6.1
804 Бериллийдің қоспасы, н.к. 1566 6.1
805 Бериллий – ұнтақ 1567 6.1
806 Бромацетон 1569 6.1
807 Бруцин 1570 6.1
808 Судың салмақтық үлесi 50%-дан кем емес ылғалданған барий 

азиды
1571 4.1

809 Какодил қышқылы 1572 6.1
810 Кальций арсенаты 1573 6.1
811 Кальций арсенаты мен кальций арсенитiнiң қатты қоспасы 1574 6.1
812 Кальций цианид 1575 6.1
813 Сұйық хлординитробензолдар 1577 6.1
814 Қатты хлорнитробензолдар 1578 6.1
815 Қатты 4-4-хлор-о-толуидингидрохлорид 1579 6.1
816 Хлорпикрин 1580 6.1
817 Хлорпикрин мен метилбромид - қоспасы хлорпикриннің 

салмағымен 2%-тен артығырақ
1581 2.3

818 Хлорпикрин мен метилхлорид қоспасы 1582 2.3
819 Хлорпикрин қоспасы, н.к. 1583 6.1
820 Мыс ацетоарсениті 1585 6.1
821 Мыс арсениті 1586 6.1
822 Мыс цианиді 1587 6.1
823 Қатты бейорганикалық цианидтер, н.к. 1588 6.1
824 Тұрақталған хлорциан 1589 2.3
825 Сұйық дихлоранилин 1590 6.1
826 Орто-о-дихлорбензол 1591 6.1
827 Дихлорметан 1593 6.1
828 Диэтилсульфат 1594 6.1
829 Диметилсульфат 1595 6.1
830 Динитроанилин 1596 6.1
831 Сұйық динитробензол 1597 6.1
832 Динитро-о-крезол 1598 6.1
833 Динитрофенолдың ерітіндісі 1599 6.1
834 Балқытылған динитротолуол 1600 6.1
835 Қатты, уытты, дезинфекциялайтын құралдары, н.к. 1601 6.1
836 Сұйық уытты бояғышы, н.к., уытты сұйық бояғыштар синтезiнiң 

жартылай өнiмi , н.к.
1602 6.1

837 Этилбромацетат 1603 6.1
838 Этилендиамин 1604 8
839 Этилендибромид 1605 6.1
840 Темір арсенаты 1606 6.1
841 Темір арсениті 1607 6.1
842 Темір арсенаты 1608 6.1
843 Гексаэтилтетрафосфат 1611 6.1
844 Сығымдалған газ жəне гексаэтилтетрафосфат – қоспа 1612 2.3
845 Құрамында 20%-ден емес цианистi сутегi бар цианистi сутегі 

қышқылының су eрiтiндiсi (цианисті сутегі, су ерітіндісі)
1613 6.1

846 Құрамында 3%-дан кем су жəне кеуектi инерттi материал бар 
цианисті сутегі

1614 6.1

847 Қорғасын ацетаты 1616 6.1
848 Қорғасын арсенаты 1617 6.1
849 Қорғасын арсениті 1618 6.1
850 Қорғасын цианиді 1620 6.1
851 Лондон пурпуры 1621 6.1
852 Магний арсенаты 1622 6.1
853 Сынап арсенаты 1623 6.1
854 Сынап дихлориді 1624 6.1
855 Сынап нитраты 1625 6.1
856 Сынап (II) - калий цианид 1626 6.1
857 Сынап нитраты 1627 6.1
858 Сынап ацетаты 1629 6.1
859 Сынап – аммоний хлориді 1630 6.1
860 Сынап бензоаты 1631 6.1
861 Сынап бромиді 1634 6.1
862 Сынап цианиді 1636 6.1
863 Сынап глюконаты 1637 6.1
864 Сынап иодиді 1638 6.1
865 Сынап нуклеаты 1639 6.1
866 Сынап олеаты 1640 6.1
867 Сынап оксиді 1641 6.1
868 Десенсибилделген сынап оксицианиді 1642 6.1
869 Сынап - калий иодиді 1643 6.1
870 Сынап салицилаты 1644 6.1
871 Сынап сульфаты 1645 6.1
872 Сынап тиоцианаты 1646 6.1
873 Сұйық этилендибромид пен метилбромидтің қоспасы 1647 6.1
874 Ацетонитрил 1648 3
875 Мотор отынына детонацияға қарсы қондырма 1649 6.1
876 Қатты бета-нафтиламин 1650 6.1
877 Нафтилтиомочевина 1651 6.1
878 Нафтилнесепнəр 1652 6.1
879 Никель цианиді 1653 6.1
880 Никотин 1654 6.1
881 Қатты никотин қосындысы, н.к., немесе қатты никотин 

препараты, н.к.
1655 6.1

882 Сұйық никотин гидрохлориді немесе никотин гидрохлоридiнiң 
ерiтiндiсi

1656 6.1

883 Никотин салицилаты 1657 6.1
884 Никотин сульфатының ерітіндісі 1658 6.1
885 Никотин тартраты 1659 6.1
886 Сығымдалған азот оксиді 1660 2.3
887 Нитроанилиндер (о-,м-,п-) 1661 6.1
888 Нитробензол 1662 6.1
889 Нитрофенолдар (о-,м-,п-) 1663 6.1
890 Сұйық нитротолуол 1664 6.1
891 Сұйық нитроксилол 1665 6.1
892 Пентахлорэтан 1669 6.1
893 Перхлорметилмеркаптан 1670 6.1
894 Қатты фенол 1671 6.1
895 Фенилкарбиламинохлорид 1672 6.1
896 Фенилендиаминдер (о-, м-, п-) 1673 6.1
897 Фенилртутьацетат 1674 6.1
898 Калий арсенаты 1677 6.1
899 Калий арсениті 1678 6.1
900 Калий купроцианиді 1679 6.1
901 Қатты калий цианиді 1680 6.1
902 Күміс арсениті 1683 6.1
903 Күміс цианиді 1684 6.1
904 Натрий арсенаты 1685 6.1
905 Натрий арсенитінің сұйық ерітіндісі 1686 6.1
906 Натрий азиді 1687 6.1
907 Натрий какодилаты 1688 6.1
908 Қатты натрий цианиді 1689 6.1
909 Қатты натрий фториді 1690 6.1
910 Стронций арсениті 1691 6.1
911 Стрихнин немесе стрихнин тұздары 1692 6.1
912 Жас ағызатын сұйық зат, н.к. 1693 6.1
913 Сұйық бромбензилцианид 1694 6.1
914 Тұрақталған хлорацетон 1695 6.1
915 Қатты хлорацетофенон 1697 6.1
916 Дифениламинхлорарсин 1698 6.1
917 Сұйық дифенилхлорарсин 1699 6.1
918 Жас ағызатын газ шамдар 1700 6.1
919 Сұйық ксилилбромид 1701 6.1
920 1,1,2,2-тетрахлорэтан 1702 6.1
921 Тетраэтилдитиопирофосфат 1704 6.1
922 Таллий қосындысы, н.к. 1707 6.1
923 Сұйық толуидин 1708 6.1
924 Қатты 2,4-толуилендиамин 1709 6.1
925 Трихлорэтилен 1710 6.1
926 Сұйық ксилидин 1711 6.1

(Жалғасы. Басы 25-бетте) 

(Жалғасы 27-бетте) 
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927 Цинк арсенаты, цинк арсениті немесе цинк арсенатымен 
цинкарсенитiнiң қоспасы

1712 6.1

928 Цинк цианиді 1713 6.1
929 Цинк фосфиді 1714 4.3
930 Сірке ангидрид 1715 8
931 Ацетилбромид 1716 8
932 Ацетилхлорид 1717 3
933 Бутилдигидрофосфат 1718 8
934 Күйдіргіш сілтілік сұйықтық, н.к. 1719 8
935 Аллилхлорформиат 1722 6.1
936 Аллилиодид 1723 3
937 Тұрақтандырылған аллилтрихлорсилан 1724 8
938 Сусыз алюминий бромид 1725 8
939 Сусыз алюминий хлорид 1726 8
940 Қатты аммоний гидродифториді 1727 8
941 Амилтрихлорсилан 1728 8
942 Анизоилхлорид 1729 8
943 Сұйық сүрме пентахлориді 1730 8
944 Сүрме пентахлоридінің ерітіндісі 1731 8
945 Сүрме пентафториді 1732 8
946 Сүрме үшхлориді 1733 8
947 Бензоилхлорид 1736 8
948 Бензилбромид 1737 6.1
949 Бензилхлорид 1738 6.1
950 Бензилхлорформиат 1739 8
951 Қатты гидродифторид, н.к. 1740 8
952 Бор үшхлориді 1741 2.3
953 Бор үшфториді мен сірке қышқылының жиынтығы 1742 8
954 Бор трифториді мен пропион қышқылының жиынтығы 1743 8
955 Бром немесе бром ерітіндісі 1744 8
956 Бром пентафториді 1745 5.1
957 Бром үшфториді 1746 5.1
958 Бутилтрихлорсилан 1747 8
959 Кальций гипохлоритi құрғақ немес құрамында 39% астам 

белсендi хлор (8,8% белсендi оттегi) бар кальций гипохлоритi 
құрғақ қоспасы 

1748 5.1

960 Хлор үшфториді 1749 2.3
961 Хлорсірке қышқылының ерітіндісі 1750 6.1
962 Қатты хлорсірке қышқылы 1751 6.1
963 Хлорацетилхлорид 1752 6.1
964 Хлорфенилтрихлорсилан 1753 8
965 Хлорсульфон қышқылы (күкiрт андигридi бар немесе онсыз) 1754 8
966 Хром қышқылының ерітіндісі 1755 8
967 Қатты хром фториді 1756 8
968 Хром фториді ерітіндісі 1757 8
969 Хром оксихлориді 1758 8
970 Тотығу/ащы қатты зат, н.к. 1759 8
971 Тотығу/ащы сұйықтық, н.к. 1760 8
972 Мысэтилендиамин ерітіндісі 1761 8
973 Циклогексенилтрихлорсилан 1762 8
974 Циклогексилтрихлорсилан 1763 8
975 Дихлорсірке қышқылы 1764 8
976 Дихлорацетилхлорид 1765 8
977 Дихлорфенилтрихлорсилан 1766 8
978 Диэтилдихлорсилан 1767 8
979 Сусыз дифторфосфор қышқылы 1768 8
980 Дифенилдихлорсилан 1769 8
981 Дифенилметилбромид 1770 8
982 Додецилтрихлорсилан 1771 8
983 Сусыз темір (III) хлориді 1773 8
984 Коррозиялық өртсөндiргiштердi толтыруға арналған сұйықтық 1774 8
985 Борфторлысутегі қышқылы 1775 8
986 Сусыз фторфосфор қышқылы 1776 8
987 Фторсульфон қышқылы 1777 8
988 Кремнефторлысутегі қышқылы 1778 8
989 Құмырсқа қышқылы, құрамында 85%-дан көп қышқыл бар 1779 8
990 Фумарилхлорид 1780 8
991 Гексадецилтрихлорсилан 1781 8
992 Гексафторфосфор қышқылы 1782 8
993 Гексаметилендиамин ерітіндісі 1783 8
994 Гексилтрихлорсилан 1784 8
995 Фторлысутегі қышқылы и күкірт қышқылының ерітіндісі 1786 8
996 Иодтысутегі қышқылы 1787 8
997 Бромдысутегі қышқылы 1788 8
998 Хлорлысутегі қышқылы 1789 8
999 Құрамында кемiнде 60% фторлысутегі қышқылы бар 

фторлысутегi қышқылының ерiтiндiсi
1790 8

1000 Гипохлориттің ерітіндісі 1791 8
1001 Қатты йод монохлориді 1792 8
1002 Изопропилфосфор қышқылы 1793 8
1003 Құрамында 3%-дан көп еркiн қышқыл бар қорғасын сульфаты 1794 8
1004 Құрамында азот қышқылы 50%-дан артық болатын нитрлейтiн 

қышқыл қоспасы
1796 8

1005 Құрамында азот қышқылы 50%-дан артық емес болатын 
нитрлейтiн қышқыл қоспасы

1796

1006 Азот қышқылы мен хлорлысүтегі қышқылының қоспасы 1798 8
1007 Нонилтрихлорсилан 1799 8
1008 Октадецилтрихлорсилан 1800 8
1009 Октилтрихлорсилан 1801 8
1010 Қышқылдың салмақтық үлесi кемiнде 50% хлор қышқылы 1802 8
1011 Сұйық фенолсульфоқышқыл 1803 8
1012 Фенилтрихлорсилан 1804 8
1013 Фосфор қышқылдың ерітіндісі 1805 8
1014 Фосфор пентахлорид 1806 8
1015 Фосфор пентаоксид 1807 8
1016 Фосфор үшбромид 1808 8
1017 Фосфор үшхлорид 1809 6.1
1018 Фосфор оксихлорид 1810 6.1
1019 Қатты калий гидродифторид 1811 8
1020 Қатты калий фторид 1812 6.1
1021 Қатты калий гидроксид 1813 8
1022 Калий гидроксидінің ерітіндісі 1814 8
1023 Пропионилхлорид 1815 3
1024 Пропилтрихлорсилан 1816 8
1025 Пиросульфурилхлорид 1817 8
1026 Кремний тетрахлорид 1818 8
1027 Натрий алюминатының ерітіндісі 1819 8
1028 Қатты натрий гидроксиді 1823 8
1029 Натрий гидроксидінің ерітіндісі 1824 8
1030 Натрий монооксид 1825 8
1031 Құрамында азот қышқылы 50%-дан артық болатын пайдаланым-

нан шыққан нитрлейтiн қышқыл қоспасы
1826 8

1032 Құрамында азот қышқылы 50%-дан артық емес болатын пайда-
ланымнан шыққан нитрлейтiн қышқыл қоспасы

8

1033 Сусыз қалайы тетрахлориді 1827 8
1034 Күкірт хлориді 1828 8
1035 Тұрақтанған күкірт үшоксиді 1829 8
1036 Құрамында 51%-дан артық қышқылы бар күкiрт қышқылы 1830 8
1037 Түтіндегіш күкірт қышқылы 1831 8
1038 Пайдаланылған күкірт қышқылы 1832 8
1039 Күкіртті қышқыл 1833 8
1040 Сульфурилхлорид 1834 6.1
1041 Тетраметиламмоний гидроксидінің ерітіндісі 1835 8
1042 Тионилхлорид 1836 8
1043 Тиофосфорилхлорид 1837 8
1044 Титан тетрахлориді 1838 6.1
1045 Қатты үшхлорсірке қышқылы 1839 8
1046 Цинк хлориді ерітіндісі 1840 8
1047 Ацетальдегидаммиак 1841 9
1048 Қатты аммоний динитро-о-крезоляті 1843 6.1
1049 Қатты көміртегі диоксиді (құрғақ мұз) 1845 9
1050 Көміртегі тетрахлориді 1846 6.1
1051 Калий сульфид кристаллогидраты кемiнде 30% кристалданған 

су үлесімен
1847 8

1052 Пропион қышқылы, құрамында кемінде 10% кем емес, бірақ 90% 
артық емес қышқылымен

1848 8

1053 Кемiнде 30% кристаллизациялық судан тұратын натрий 
сульфидiнiң кристаллогидраты

1849 8

1054 Сұйық, уытты дəрін препарат, н.к. 1851 6.1
1055 Пирофорлы барий қорытпасы 1854 4.2
1056 Пирофорлы кальций немесе пирофорлы кальций қорытпасы 1855 4.2
1057 Майлы көнерген 1856 4.2
1058 Ылғалды тоқыма қалдықтары 1857 4.2
1059 Гексафторпропилен (рефрижераторлық газ r1216) 1858 2.2
1060 Кремний тетрафториді 1859 2.3
1061 Тұрақтанған винилфториді 1860 2.1
1062 Этилкротонат 1862 3
1063 Турбиналық қозғалтқыштарға арналған авиация отыны 1863 3
1064 Н-пропилнитрат 1865 3
1065 Тез тұтанғыш шайыр ерiтiндiсi 1866 3
1066 Декаборан 1868 4.1
1067 50%-дан артық магнийден тұратын магний қорытпасы 

(түйiршiктер, жаңқалар немесе таспалар) 
1869 4.1

1068 Калий боргидриді 1870 4.3
1069 Титан гидриді 1871 4.1
1070 Қорғасын диоксиді 1872 5.1
1071 Қышқылдың салмақтық үлесi 50% артық, бiрақ кемiнде 72% 

хлор қышқылы 
1873 5.1

1072 Барий оксиді 1884 6.1
1073 Бензидин 1885 6.1
1074 Бензилиденхлорид 1886 6.1
1075 Бромхлорметан 1887 6.1
1076 Хлороформ 1888 6.1
1077 Бромды циан 1889 6.1
1078 Этилбромид 1891 6.1
1079 Этилдихлорарсин 1892 6.1
1080 Фенилсынап гидрооксиді 1894 6.1
1081 Фенилсынап нитраты 1895 6.1
1082 Тетрахлорэтилен 1897 6.1
1083 Ацетилиодид 1898 8
1084 Диизооктилгидрофосфат 1902 8
1085 Тотықтанатын дезинфекциялайтын сұйықтық, н.к. 1903 8
1086 Селен қышқылы 1905 8
1087 Қышқыл гудроннан қалпына келтiрiлген күкірт қышқылы 1906 8
1088 Құрамында 4%-дан артық натрий гидрооксиді бар патрон əгi 1907 8
1089 Хлорит ерітіндісі 1908 8
1090 Кальций оксиді 1910 8
1091 Диборан 1911 2.3
1092 Метилхлорид пен метиленхлоридтің қоспасы 1912 2.1
1093 Сұйық суытылған неоны 1913 2.2
1094 Бутилпропионат 1914 3
1095 Циклогексанон 1915 3
1096 Дихлордиэтил эфирі 2,2’ 1916 6.1
1097 Тұрақталған этилакрилат 1917 3
1098 Изопропилбензол 1918 3
1099 Тұрақталған метилакрилат 1919 3
1100 Нонан 1920 3
1101 Тұрақталған пропиленимин 1921 3
1102 Пирролидин 1922 3
1103 Кальций дитионит (кальций гидросульфит) 1923 4.2
1104 Этил эфиріндегі метилмагнийбромид 1928 4.3
1105 Калий дитионит (калий гидросульфит) 1929 4.2
1106 Цинк дитионит (цинк гидросульфит) 1931 9
1107 Цирконий қалдықтары 1932 4.2
1108 Цианид ерітіндісі, н.к. 1935 6.1
1109 Бромсірке қышқылы - ерітіндісі 1938 8
1110 Фосфор оксибромид 1939 8
1111 Тиогликолен қышқылы 1940 8
1112 Дибромдифторметан 1941 9
1113 Құрамында жанғыш заттар кемiнде 0,2% аммоний нитраты 

(көмiртегi бойынша есептелген кез келген органикалық затты қоса 
алғанда) кез келген басқа заттың қоспасын алып тастағанда

1942 5.1

1114 Қауiпсiз сiрiңкелер (қораптағы, кітапшадағы картондағы) 1944 4.1
1115 «Веста» балауыз сіріңкелер 1945 4.1
1116 Аэрозольдар 1950 2
1117 Сұйық салқындатылған аргон 1951 2.2
1118 Құрамында этилен оксидi кемiнде 9% этилен оксидi мен 

көмiртегi диоксидiнiң қоспасы 
1952 2.2

1119 Жеңiл тұтанатын уытты сығылған газ, н.к. 1953 2.3
1120 Жеңiл тұтанатын сығылған газ, н.к. 1954 2.1
1121 Уытты сығылған газ, н.к. 1955 2.3
1122 Сығылған газ, н.к. 1956 2.2
1123 Сығымдалған дейтерий 1957 2.1
1124 1,2-дихлор-1,1,2,2-тетрафтор-этан (рефрижераторлық газ r 114) 1958 2.2

1125 1,1-дифторэтилен (рефрижераторлық газ r 1132a) 1959 2.1
1126 Сұйық салқындатылған этан 1961 2.1
1127 Этилен 1962 2.1
1128 Сұйық салқындатылған гелий 1963 2.2
1129 Көмірсүтегімен газдардың сығымдалған қоспасы, н.к. 1964 2.1
1130 Көмірсүтегімен газдардың сұйылтылған қоспасы, н.к. 1965 2.1
1131 Сұйық салқындатылған сутек 1966 2.1
1132 Уытты жəндікжойғыш газ, н.к. 1967 2.3
1133 Жəндікжойғыш газ, н.к. 1968 2.2
1134 Изобутан 1969 2.1
1135 Сұйық суытылған криптон 1970 2.2
1136 Сығылған метан или құрамындағы метаны жоғары сығылған 

табиғи газ
1971 2.1

1137 Сұйық салқындаған метан немесе құрамындағы метаны жоғары 
салқындатылған сұйық табиғи газ 

1972 2.1

1138 Құрамында шамамен 49% хлордифторметаны бар тұрақты 
қайнау температурасы бар хлордифторметан мен хлорпентаф-
торэтан (рефрижераторлы газ r 502)

1973 2.2

1139 Хлордифторбромметан (рефрижераторлық газ r 12b1) 1974 2.2
1140 Азот оксиді мен диазот тетраоксидінің қоспасы (азот оксиді мен 

азот диоксидінің қоспасы)
1975 2.3

1141 Октафторциклобутан (рефрижераторлық газ rc 318) 1976 2.2
1142 Сұйық салқындатылған азот 1977 2.2
1143 Пропан 1978 2.1
1144 Сығымдалған тетрафторметан (рефрижераторлық газ r 14) 1982 2.2
1145 1-хлор-2,2,2-трифторэтан

(рефрижераторлық газ r 133a)
1983 2.2

1146 Трифторметан (рефрижераторлық газ r 23) 1984 2.2
1147 Уытты тез тұтанғыш спирттер, н.к. 1986 3
1148 Спирт, н.к. 1987 3
1149 Уытты тез тұтанғыш альдегидтер, н.к. 1988 3
1150 Альдегид, н.к. 1989 3
1151 Бензальдегид 1990 9
1152 Тұрақталған хлоропрен 1991 3
1153 Уытты тұтанғыш сұйықтық, н.к. 1992 3
1154 Тез тұтанғыш сұйықтық, н.к. 1993 3
1155 Темір пентакарбонилы 1994 6.1
1156 Сұйық гудрондар, жол битумы мен қосылған битумы қоса 

алғанда
1999 3

1157 Целлулоид-блоктар, жаңқалар, түйiршiктер, таспалар, түтiктер 
жəне т.б, қалдықтарды алып тастағанда

2000 4.1

1158 Кобальт нафтенаттары - ұнтақ 2001 4.1
1159 Целлулоид қалдықтары 2002 4.2
1160 Магнийдиамид 2004 4.2
1161 Өздiгінен қызатын нитроцеллюлоза негiзiндегi пластмасса, н.к. 2006 4.2
1162 Цирконий – құрғақ ұнтақ 2008 4.2
1163 Өңделген парақтар, сызықтар немесе бухтадағы сымнан 

жасалған жыланшық түрiндегi құрғақ цирконий
2009 4.2

1164 Магний гидриді 2010 4.3
1165 Магний фосфиді 2011 4.3
1166 Калий фосфиді 2012 4.3
1167 Стронций фосфиді 2013 4.3
1168 Құрамында сутегi пероксидының барлығы 20% аз емес, бiрақ 

60% артық емес (егер қажет болса, тұрақтандырылған) сутегi 
пероксидының сулы ерiтiндiсi

2014 5.1

1169 Тұрақталған сутек пероксиді немесе құрамында сутегi 
пероксидының барлығы 60% көп тұрақтандырылған сутегi 
пероксидының ерiтiндiсi 

2015 5.1

1170 Жарылғыш немесе жұлғыш зарядсыз жəне жарғышсыз, 
уландырғыш заттарымен оқ-дəрiлер

2016 6.1

1171 Жарылғыш немесе жұлғыш зарядсыз жəне жарғышсыз жарыл-
майтын жас ағызатын оқ-дəрiлер

2017 6.1

1172 Қатты хлоранилин 2018 6.1
1173 Сұйық хлоранилин 2019 6.1
1174 Қатты хлорфенол 2020 6.1
1175 Сұйық хлорфенол 2021 6.1
1176 Крезил қышқылы 2022 6.1
1178 Эпихлоргидрин 2023 6.1
1179 Сұйық сынап қосындылары, н.к. 2024 6.1
1180 Қатты сынап қосындылары, н.к. 2025 6.1
1181 Фенилсынап қоспасы, н.к. 2026 6.1
1182 Қатты натрий арсениті 2027 6.1
1183 Құрамында күйдiргiш сұйықтықтар бар, белсендiлендiретiн 

құрылғысыз жарылмайтын түтiндiк бомбалар
2028 8

1184 Сусыз гидразин 2029 8
1185 Салмақтық үлесi 37%-дан артық емес сұлы ерiтiндi гидразин 2030 8
1186 Құрамында 70%-дан артық азот қышқылы бар, қызыл 

түтiндегіштен басқа азот қышқылы
2031 8

1187 Құрамында кемінде 65%, бірақ 70% аспайтын азот қышқылы бар 
қызыл түтіндегіштен басқа азот қышқылы

8

1188 Құрамында 65% астам емес азот қышқылы бар қызыл 
түтіндегіштен басқа

8

1188 Түтiндегіш қызыл азот қышқылы 2032 8
1189 Калий монооксиді 2033 8
1190 Метан жəне сутегi сығылған қоспасы 2034 2.1
1191 1,1,1-трифторэтан (рефрижераторлық газ r 143a) 2035 2.1
1192 Ксенон 2036 2.2
1193 Шағын сыйымдылықтар, газды (газ баллоншасы), шығару 

құрылғысыз, бір реттік пайдалануға
2037 2

1194 Сұйық динитротолуол 2038 6.1
1195 2,2-диметилпропан 2044 2.1
1196 Изобутиральдегид (изомайлы альдегиді) 2045 3
1197 Цимол 2046 3
1198 Дихлорпропен 2047 3
1199 Дициклопентадиен 2048 3
1200 Диэтилбензол 2049 3
1201 Диизобутилен, изомерлер қоспалары 2050 3
1202 2-диметиламиноэтанол 2051 8
1203 Дипентен 2052 3
1204 Метилизобутилкарбинол 2053 3
1205 Морфолин 2054 8
1206 Тұрақтанған стирол-мономері 2055 3
1207 Тетрагидрофуран 2056 3
1208 Трипропилен 2057 3
1209 Валеральдегид 2058 3
1210 12,6%-дан артық емес азоттан тұратын тез тұтанғыш нитроцел-

люлоза ерiтiндiсi (құрғақ салмағына 55%-дан артық емес)
2059 3

1211 Нитраттың негізіндегі тыңайтқыш аммоний 2067 5.1
1212 Нитраттың негізіндегі тыңайтқыш аммоний 2071 9
1213 Құрамында 35%-дан артық, бiрақ кемiнде 50% аммиак бар, 15C 

температурада 0,880-нан аз салыстырмалы тығыздығымен 
судағы аммиак ерiтiндiсi

2073 2.2

1214 Қатты акриламид 2074 6.1
1215 Сусыз тұрақталған хлорал 2075 6.1
1216 Сұйық крезолы 2076 6.1
1217 Альфа-нафтиламин 2077 6.1
1218 Толуолдиизоцианат 2078 6.1
1219 Диэтилентриамин 2079 8
1220 Сұйық суытылған хлорлы сутегі 2186 2.3
1221 Сұйық суытылған көміртегі диоксиді 2187 2.2
1222 Арсин 2188 2.3
1223 Дихлорсилан 2189 2.3
1224 Сығылған оттегі дифториді 2190 2.3
1225 Сульфурилфторид 2191 2.3
1226 Герман 2192 2.3
1227 Гексафторэтан (рефрижераторлық газ r 116) 2193 2.2
1228 Селен гексафториді 2194 2.3
1229 Теллур гексафториді 2195 2.3
1230 Вольфрам гексафториді 2196 2.3
1231 Сусыз йодты сутегі 2197 2.3
1232 Фосфор пентафториді 2198 2.3
1233 Фосфин 2199 2.3
1234 Тұрақтанған пропадиен 2200 2.1
1235 Сұйық салқындатылған азот гемиоксидi 2201 2.2
1236 Сусыз сутегі селениді 2202 2.3
1237 Силан 2203 2.1
1238 Карбонилсульфид 2204 2.3
1239 Адипонитрил 2205 6.1
1240 Уытты изоцианат, н.к., немесе уытты изоцианат ерітіндісі, н.к. 2206 6.1
1241 Құрамында 10%-дан астам, бiрақ 39%-дан аспайтын белсендi 

хлор бар кальций гипрохлориті құрғақ қоспасы
2208 5.1

1242 Құрамында формальдегид кемiнде 25% формальдегид ерiтiндiсi 2209 8
1243 Манеб немесе кемiнде 60% манебтан тұратын манеб препараты 2210 4.2
1244 Тұтанғыш бу шығаратын, түйiршiктi көпiршитiн полимер 2211 9
1245 Көгілдір асбест (кроцидолит) немесе қоңыр асбест (амозит, 

мизорит)
2212 9

1246 Параформальдегид 2213 4.1
1247 Құрамында 0,05% малеин ангидрид артық болатын фталь ан-

гидрид
2214 8

1248 Малеин ангидрид 2215 8
1249 Балқыған малеин ангидрид 8
1250 Тұрақталған балық ұны (балық қалдықтары) 2216 9
1251 Өсiмдiк майының салмақтық үлесi 1,5%-дaн артық емес, ылғал 

11%-дан артық емес күнжара
2217 4.2

1252 Тұрақталған акрил қышқылы 2218 8
1253 Аллилглицидил эфирі 2219 3
1254 Анизол 2222 3
1255 Бензонитрил 2224 6.1
1256 Бензолсульфонилхлорид 2225 8
1257 Бензотрихлорид 2226 8
1258 Тұрақталған н-бутилметакрилат 2227 3
1259 2-хлорэтаналь 2232 6.1
1260 Хлоранизидин 2233 6.1
1261 Хлорбензотрифторид 2234 3
1262 Сұйық хлорбензилхлорид 2235 6.1
1263 Сұйық 3-хлор-4-метилфенилизоцианат 2236 6.1
1264 Хлорнитроанилин 2237 6.1
1265 Хлортолуол 2238 3
1266 Қатты хлортолуидин 2239 6.1
1267 Хромкүкірт қышқылы 2240 8
1268 Циклогептан 2241 3
1269 Циклогептен 2242 3
1270 Циклогексилацетат 2243 3
1271 Циклопентанол 2244 3
1272 Циклопентанон 2245 3
1273 Циклопентен 2246 3
1274 Н-декан 2247 3
1275 Ди-н-бутиламин 2248 8
1276 Симметриялы дихлордиметил эфирі 2249 6.1
1277 Дихлорфенилизоцианат 2250 6.1
1278 Тұрақталған дицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен, (тұрақталған 2,5-нор-

борнадиен)
2251 3

1279 1,2-диметоксиэтан 2252 3
1280 n,n-диметиланилин 2253 6.1
1281 Тұтандырғыш сіріңкелер 2254 4.1
1282 Циклогексен 2256 3
1283 Калий 2257 4.3
1284 1,2-пропилендиамин 2258 8
1285 Үшэтилентетрамин 2259 8
1286 Үшпропиламин 2260 3
1287 Ксиленолы қатты 2261 6.1
1288 Диметилкарбамилхлорид 2262 8
1289 Диметилциклогексаны 2263 3
1290 n,n-диметилциклогексиламин 2264 8
1291 n,n-диметилформамид 2265 3
1292 Диметил-n-пропиламин 2266 3
1293 Диметилтиофосфорилхлорид 2267 6.1
1294 3,3’-иминодипропиламин 2269 8
1295 Этиламиннiң салмақтық үлесi кемiнде 50%, бiрақ 70%-дан артық 

емес этиламиннiң судағы ерiтiндiсi
2270 3

1296 Этиламилкетон 2271 3
1297 N-этиланилин 2272 6.1
1298 2-этиланилин 2273 6.1
1299 N-этил-n-бензиланилин 2274 6.1
1300 2-этилбутанол 2275 3
1301 2-этилгексиламин 2276 3
1302 Тұрақталған этилметакрилат 2277 3
1302 Н-гептен 2278 3
1303 Гексахлорбутадиен 2279 6.1
1304 Ерітілген гексаметилендиамин 2280 8
1305 Қатты гексаметилендиамин 2280 8
1306 Гексаметилендиизоцианат 2281 6.1
1307 Гексанол 2282 3
1308 Тұрақтандырылған изобутилметакрилат 2283 3
1309 Изобутиронитрил 2284 3
1310 Изоцианатобензотрифторид 2285 6.1
1311 Пентаметилгептан 2286 3

1312 Изогептен 2287 3
1313 Изогексен 2288 3
1314 Изофорондиамин 2289 8
1315 Изофорондиизоцианат 2290 6.1
1316 Еритін қорғасын қосындылары, н.к. 2291 6.1
1317 4-метокси-4-метилпентанон-2 2293 3
1318 N-метиланилин 2294 6.1
1319 Метилхлорацетат 2295 6.1
1320 Метилциклогексан 2296 3
1321 Метилциклогексанон 2297 3
1322 Метилциклопентан 2298 3
1323 Метилдихлорацетат 2299 6.1
1324 2-метил-5-этилпиридин 2300 6.1
1325 2-метилфуран 2301 3
1326 5-метилгексанон-2 2302 3
1327 Изопропенилбензол 2303 3
1328 Ерітілген нафталин 2304 4.1
1329 Нитробензолсульфон қышқылы 2305 8
1330 Сұйық нитробензотрифторид 2306 6.1
1331 3-нитро-4-хлорбензотрифторид 2307 6.1
1332 Сұйық нитрозилкүкірт қышқылы 2308 8
1333 Октадиен 2309 3
1334 Пентандион-2,4 2310 3
1335 Фенетидин 2311 6.1
1336 Балқытылған фенол 2312 6.1
1337 Пиколин 2313 3
1338 Сұйық полихлордифенил 2315 9
1339 Қатты натрий купроцианид 2316 6.1
1340 Натрий купроцианидінің ерітіндісі 2317 6.1
1341 25%-дан кем кристалданған содадан тұратын натрий гидро-

сульфид
2318 4.2

1342 Терпен көмірсутегі, н.к. 2319 3
1343 Тетраэтиленпентамин 2320 8
1344 Сұйық үшхлорбензол 2321 6.1
1345 Үшхлорбутен 2322 6.1
1346 Үшэтилфосфит 2323 3
1347 Үшизобутилен 2324 3
1348 1,3,5-үшметилбензол 2325 3
1349 Үшметилциклогексиламин 2326 8
1350 Үшметилгексаметилен-диамин 2327 8
1351 Үшметилгексаметилен-диизоцианат 2328 6.1
1352 Үшметилфосфит 2329 3
1353 Ундекан 2330 3
1354 Сусыз цинк хлориді 2331 8
1355 Ацетальдоксим 2332 3
1356 Аллилацетат 2333 3
1357 Аллиламин 2334 6.1
1358 Аллилэтил эфирі 2335 3
1359 Аллилформиат 2336 3
1360 Фенилмеркаптан 2337 6.1
1361 Бензотрифторид 2338 3
1362 2-бромбутан 2339 3
1363 2-бромэтилэтил эфирі 2340 3
1364 1-бром-3-метилбутан 2341 3
1365 Бромметилпропан 2342 3
1366 2-бромпентан 2343 3
1367 Бромпропан 2344 3
1368 3-бромпропин 2345 3
1369 Бутандион 2346 3
1370 Бутилмеркаптан 2347 3
1371 Тұрақтандырылған бутилакрилат 2348 3
1372 Бутилметил эфирі 2350 3
1373 Бутилнитрит 2351 3
1374 Тұрақтанған бутилвинил эфирі 2352 3
1375 Бутирилхлорид 2353 3
1376 Хлорметилэтил эфирі 2354 3
1377 2-хлорпропан 2356 3
1378 Циклогексиламин 2357 8
1379 Циклооктатетраен 2358 3
1380 Диаллиламин 2359 3
1381 Диаллил эфирі 2360 3
1382 Диизобутиламин 2361 3
1383 1,1-дихлорэтан 2362 3
1384 Этилмеркаптан 2363 3
1385 Н-пропилбензол 2364 3
1386 Диэтилкарбонат 2366 3
1387 Альфа-метилвалеральдегид 2367 3
1388 Альфа-пинен 2368 3
1389 Гексен-1 2370 3
1390 Изопентен 2371 3
1391 1,2-ди-(диметиламино)-этан 2372 3
1392 Диэтоксиметан 2373 3
1393 3,3-диэтоксипропен 2374 3
1394 Диэтилсульфид 2375 3
1395 2,3-дигидропиран 2376 3
1396 1,1-диметоксиэтан 2377 3
1397 2-диметиламиноацетонитрил 2378 3
1398 1,3-диметилбутиламин 2379 3
1399 Диметилдиэтоксисилан 2380 3
1400 Диметилдисульфид 2381 3
1401 Симметриялы диметилгидразин 2382 6.1
1402 Дипропиламин 2383 3
1403 Ди-н-пропил эфирі 2384 3
1404 Этилизобутират 2385 3
1405 1-этилпиперидин 2386 3
1406 Фторбензол 2387 3
1407 Фтортолуол 2388 3
1408 Фуран 2389 3
1409 2-иодбутан 2390 3
1410 Йодметилпропан 2391 3
1411 Йодпропан 2392 3
1412 Изобутилформиат 2393 3
1413 Изобутилпропионат 2394 3
1414 Изобутирилхлорид 2395 3
1415 Тұрақталған метакрил альдегид 2396 3
1416 3-метилбутанон-2 2397 3
1417 Метил-трет-бутил эфирі 2398 3
1418 1-метилпиперидин 2399 3
1419 Метилизовалерат 2400 3
1420 Пиперидин 2401 8
1421 Пропантиол 2402 3
1422 Изопропенилацетат 2403 3
1423 Пропионитрил 2404 3
1424 Изопропилбутират 2405 3
1425 Изопропилизобутират 2406 3
1426 Изопропилхлорформиат 2407 6.1
1427 Изопропилпропионат 2409 3
1428 1,2,3,6-тетрагидропиридин 2410 3
1429 Бутиронитрил 2411 3
1430 Тетрагидротиофен 2412 3
1431 Тетрапропилортотитанат 2413 3
1432 Тиофен 2414 3
1433 Үшметилборат 2416 3
1434 Карбонилфторид 2417 2.3
1435 Күкірт тетрафторид 2418 2.3
1436 Бромтрифторэтилен 2419 2.1
1437 Гексафторацетон 2420 2.3
1438 Азот үшоксиді 2421 2.3
1439 Октафторбутен-2 (рефрижераторлық газ r 1318) 2422 2.2
1440 Октафторпропан (рефрижераторлық газ r 218) 2424 2.2
1441 Сұйық аммоний нитраты (ыстық қойылтылған ерітіндісі) 2426 5.1
1442 Калий хлоратының сулы ерітіндісі 2427 5.1
1443 Натрий хлоратының сулы ерітіндісі 2428 5.1
1444 Кальций хлоратының сулы ерітіндісі 2429 5.1
1445 Қатты алкилфенолдар, н.к. (с2-с12 гомологтарды қоса алғанда) 2430 8
1446 Орто-анизидин 2431 6.1
1447 n,n-диэтиланилин 2432 6.1
1448 Сұйық хлорнитротолуол 2433 6.1
1449 Дибензилдихлорсилан 2434 8
1450 Этилфенилдихлорсилан 2435 8
1451 Тиосірке қышқылы 2436 3
1452 Метилфенилдихлорсилан 2437 8
1453 Үшметилацетилхлорид 2438 6.1
1454 Натрий гидродифторид 2439 8
1455 Қалайы тетрахлорид пентагидраты 2440 8
1456 Пирофорлы титан үшхлориді немесе пирофорлы титан 

үшхлоридінің қоспасы 
2441 4.2

1457 Үшхлорацетилхлорид 2442 8
1458 Ванадий оксиүшхлориді 2443 8
1459 Ванадий тетрахлориді 2444 8
1460 Қатты нитрокрезол 2446 6.1
1461 Балқытылған ақ фосфор 2447 4.2
1462 Балқытылған күкірт 2448 4.1
1463 Азот үшфториді 2451 2.2
1464 Тұрақталған этилацетилен 2452 2.1
1465 Этилфторид (рефрижераторлық газ r 161) 2453 2.1
1466 Метилфторид (рефрижераторлық газ r 41) 2454 2.1
1467 Метилнитрит 2455 2.2
1468 2-хлорпропен 2456 3
1469 2,3-диметилбутан 2457 3
1470 Гексадиен 2458 3
1471 2-метилбутен-1 2459 3
1472 2-метилбутен-2 2460 3
1473 Метилпентадиен 2461 3
1474 Алюминий гидрид 2463 4.3
1475 Бериллий нитраты 2464 5.1
1476 Құрғақ дихлоризоциан қышқылы немесе қышқыл дихлоризоци-

ан тұздары
2465 5.1

1477 Калий супероксиді 2466 5.1
1478 Құрғақ үшхлоризоциан қышқылы 2468 5.1
1479 Цинк броматы 2469 5.1
1480 Сұйық фенилацетонитрил 2470 6.1
1481 Осмий тетраоксиді 2471 6.1
1482 Натрий арсанилаты 2473 6.1
1483 Тиофосген 2474 6.1
1484 Ванадий үшхлориді 2475 8
1485 Метилизотиоцианат 2477 6.1
1486 Уытты тез тұтанғыш изоцианат, н.к., немесе уытты тез тұтанғыш 

изоцианат ерітіндісі, н.к.
2478 3

1487 Метилизоцианат 2480 6.1
1488 Этилизоцианат 2481 6.1
1489 Н-пропилизоцианат 2482 6.1
1490 Изопропилизоцианат 2483 6.1
1491 Трет-бутилизоцианат 2484 6.1
1492 Н-бутилизоцианат 2485 6.1
1493 Изобутилизоцианат 2486 6.1
1494 Фенилизоцианат 2487 6.1
1495 Циклогексилизоцианат 2488 6.1
1496 Дихлордиизопропил эфирі 2490 6.1
1497 Этаноламин немесе этаноламин ерітіндісі 2491 8
1498 Гексаметиленимин 2493 3
1499 Йод пентафториді 2495 5.1
1500 Пропион ангидриді 2496 8
1501 1,2,3,6-тетрагидробензальдегид 2498 3
1502 Трет-(1-азиридинил) фосфиноксид ерітіндісі 2501 6.1
1503 Валерилхлорид 2502 8
1504 Цирконий тетрахлориді 2503 8
1505 Тетрабромэтан 2504 6.1
1506 Аммоний фториді 2505 6.1
1507 Аммоний гидросульфаты 2506 8
1508 Қатты хлорплатин қышқылы 2507 8
1509 Молибден пентахлориді 2508 8
1510 Калий гидросульфаты 2509 8
1511 2-хлорпропион қышқылы 2511 8
1512 Аминофенол (о-, м-, п-) 2512 6.1
1513 Бромацетилбромид 2513 8
1514 Бромбензол 2514 3
1515 Бромоформ 2515 6.1
1516 Көміртегі тетрабромиді 2516 6.1
1517 1-хлор-1,1-дифторэтан (рефрижераторлық газ r142b) 2517 2.1
1518 1,5,9-циклододекатриен 2518 6.1
1519 Циклооктадиен 2520 3
1520 Тұрақтандырылған дикетен 2521 6.1
1521 2-диметиламиноэтилметакрилат 2522 6.1

1522 Этилортоформиат 2524 3
1523 Этилоксалат 2525 6.1
1524 Фурфуриламин 2526 3
1525 Тұрақтандырылған изобутилакрилат 2527 3
1526 Изобутилизобутират 2528 3
1527 Изомайлы қышқылы 2529 3
1528 Тұрақтанған метакрил қышқылы 2531 8
1529 Метилтрихлорацетат 2533 6.1
1530 Метилхлорсилан 2534 2.3
1531 4-метилморфолин (n-метилморфолин) 2535 3
1532 Метилтетрагидрофуран 2536 3
1533 Нитронафталин 2538 4.1
1534 Терпинолен 2541 3
1535 Трибутиламин 2542 6.1
1536 Құрғақ ұнтақталған – гафний 2545 4.2
1537 Құрғақ ұнтақталған – титан 2546 4.2
1538 Натрий супероксиді 2547 5.1
1539 Хлор пентафториді 2548 2.3
1540 Сұйық гексафторацетонгидрат 2552 6.1
1541 Метилаллилхлорид 2554 3
1542 Суы бар нитроцеллюлоза (судың салмақтық үлесi 25%-дан 

кем емес)
2555 4.1

1543 Спиртi бар нитроцеллюлоза (құрғақ салмағына спирттiң 
салмақтық үлесi кемiнде 25% жəне азоттың салмақтық үлесi 
12,6%-дан артық емес)

2556 4.1

1544 Құрғақ салмағына азоттың салмақтық үлесi 12,6%-дан артық 
емес нитроцеллюлоза - пластификациялайтын затпен 
пигментсiз қоспа 

2557 4.1

1545 Эпибромгидрин 2558 6.1
1546 2-метилпентанол-2 2560 3
1547 3-метилбутен-1 2561 3
1548 Үшхлорсірке қышқылының ерітіндісі 2564 8
1549 Дициклогексиламин 2565 8
1550 Натрий пентахлорфеноляты 2567 6.1
1551 Кадмий қосындылары 2570 6.1
1552 Алкилкүкірт қышқылы 2571 8
1553 Фенилгидразин 2572 6.1
1554 Таллий (I) хлораты 2573 5.1
1555 Құрамында 3%-дан артық ортоизомер бар үшкрезилфосфат 2574 6.1
1556 Балқытылған фосфор оксибромиді 2576 8
1557 Фенилацетилхлорид 2577 8
1558 Фосфор үшоксиді 2578 8
1559 Пиперазин 2579 8
1560 Алюминий бромидінің ерітіндісі 2580 8
1561 Алюминий хлоридінің ерітіндісі 2581 8
1562 Темір (III) хлоридінің ерітіндісі 2582 8
1563 Қатты алкилсульфоқышқылы немесе құрамында 5%-дан артық 

еркiн күкiрт қышқылы бар қатты арилсульфоқышқылы
2583 8

1564 Сұйық алкилсульфоқышқылы немесе құрамында кемiнде 5%-
дан артық еркiн күкiрт қышқылы бар сұйық арилсульфоқышқылы

2584 8

1565 Қатты алкилсульфоқышқылы немесе құрамында кемiнде 5% 
еркiн күкiрт қышқылы бар қатты арилсульфоқышқылы

2585 8

1566 Сұйық алкилсульфоқышқылы немесе құрамында кемiнде 5% 
еркiн күкiрт қышқылы бар сұйық арилсульфоқышқылы

2586 8

1567 Бензохинон 2587 6.1
1568 Қатты уытты пестицид, н.к. 2588 6.1
1569 Винилхлорацетат 2589 6.1
1570 Ақ асбест (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) 2590 9
1571 Сұйық суытылған ксенон 2591 2.2
1572 Құрамында шамамен 60% үшфторхлорметан бар 

үшфторхлорметан жəне фтороформаның азеотропты қоспасы 
(рефрижераторлық газ r 503)

2599 2.2

1573 Циклобутан 2601 2.1
1574 Құрамында шамамен 74% дихлордифторметан бар дих-

лордифторметан мен дифторэтанның азеотропты қоспасы 
(рефрижераторлық газ r 500)

2602 2.1

1575 Циклогептатриен 2603 3
1576 Бортрифтордиэтил эфирі 2604 8
1577 Метоксиметилизоцианат 2605 6.1
1578 Метилортосиликат 2606 6.1
1579 Тұрақтандырылған акролеин димері 2607 3
1580 Нитропропан 2608 3
1581 Триаллилборат 2609 6.1
1582 Триаллиламин 2610 3
1583 Пропиленхлоргидрин 2611 6.1
1584 Метилпропил эфирі 2612 3
1585 Металлил спирті 2614 3
1586 Этилпропил эфирі 2615 3
1587 Триизопропилборат 2616 3
1588 Тез тұтанғыш метилциклогексанол 2617 3
1589 Тұрақтандырылған винилтолуол 2618 3
1590 Диметилбензиламин 2619 8
1591 Амилбутират 2620 3
1592 Ацетилметилкарбинол 2621 3
1593 Глицидальдегид 2622 3
1594 Тез тұтанғыш сұйықтығы бар қатты жаққыш құралдар 2623 4.1
1595 Магний силициді 2624 4.3
1596 Хлорлы қышқыл құрамында кемiнде 10% хлорлы қышқыл бар 

су ерiтiндiсi 
2626 5.1

1597 Бейорганикалық нитриттер, н.к. 2627 5.1
1598 Калий фторацетаты 2628 6.1
1599 Натрий фторацетаты 2629 6.1
1600 Селенат немесе селенит 2630 6.1
1601 Фторсірке қышқылы 2642 6.1
1602 Метилбромацетат 2643 6.1
1603 Метилиодид 2644 6.1
1604 Фенацилбромид 2645 6.1
1605 Гексахлорциклопентадиен 2646 6.1
1606 Малононитрил 2647 6.1
1607 1,2-дибромбутанон-3 2648 6.1
1608 1,3-дихлорацетон 2649 6.1
1609 1,1-дихлор-1-нитроэтан 2650 6.1
1610 4,4’-диаминодифенилметан 2651 6.1
1611 Бензилиодид 2653 6.1
1612 Калий фторсиликаты 2655 6.1
1613 Хинолин 2656 6.1
1614 Селен дисульфиді 2657 6.1
1615 Натрий хлорацетаты 2659 6.1
1616 Нитротолуидин (моно) 2660 6.1
1617 Гексахлорацетон 2661 6.1
1618 Дибромметан 2664 6.1
1619 Бутилтолуолы 2667 6.1
1620 Хлорацетонитрил 2668 6.1
1621 Хлоркрезолдың ерітіндісі 2669 6.1
1622 Цианурхлорид 2670 8
1623 Аминопиридин (о-, м-, п-) 2671 6.1
1624 Құрамында 10%-дан артық, бірақ кемiнде 35% аммиак бар, 

15C температурада 0,880-нен 0,957-ге дейiн салыстырмалы 
тығыздығымен судағы аммиак ерiтiндiсi

2672 8

1625 2-амино-4-хлорфенол 2673 6.1
1626 Натрий фторсиликаты 2674 6.1
1627 Стибин 2676 2.3
1628 Рубидий гидроксидінің ерітіндісі 2677 8
1629 Рубидий гидроксиді 2678 8
1630 Литий гидроксидінің ерітіндісі 2679 8
1631 Литий гидроксиді 2680 8
1632 Цезий гидроксидінің ерітіндісі 2681 8
1633 Цезий гидроксиді 2682 8
1634 Аммоний сульфидінің ерітіндісі 2683 8
1635 3-диэтиламинопропиламин 2684 3
1636 N,n-диэтилэтилендиамин 2685 8
1637 2-диэтилэтаноламин 2686 8
1638 Дициклогексиламмоний нитриті 2687 4.1
1639 1-бром-3-хлорпропан 2688 6.1
1640 Глицерин альфа-хлоргидрині 2689 6.1
1641 N,n-бутилимидазол 2690 6.1
1642 Фосфор пентабромиді 2691 8
1643 Бор үшбромиді 2692 8
1644 Бисульфитінің су ерітіндісі, н.к. 2693 8
1645 Құрамында 0,05%-дан артық малеин ангидрид болатын тетраги-

дрофталь ангидрид
2698 8

1646 Үшфторсірке қышқылы 2699 8
1647 Пентол-1 2705 8
1648 Диметилдиоксан 2707 3
1649 Бутилбензол 2709 3
1650 Дипропилкетон 2710 3
1651 Акридин 2713 6.1
1652 Цинк резинаты 2714 4.1
1653 Алюминий резинаты 2715 4.1
1654 Бутиндиол-1,4 2716 6.1
1655 Синтетикалық камфара 2717 4.1
1656 Барий броматы 2719 5.1
1657 Хром (III) нитраты 2720 5.1
1658 Мыс (III) хлораты 2721 5.1
1659 Литий нитраты 2722 5.1
1660 Магний хлораты 2723 5.1
1661 Марганец (II) нитраты 2724 5.1
1662 Никель нитраты 2725 5.1
1663 Никель (II) нитриті 2726 5.1
1664 Таллий (I) нитраты 2727 6.1
1665 Цирконий нитраты 2728 5.1
1666 Гексахлорбензол 2729 6.1
1667 Сұйық нитроанизол 2730 6.1
1668 Сұйық нитробромбензол 2732 6.1
1669 Тез тұтанғыш, коррозиялық/күйдіретін аминдер, н.к., немесе тез 

тұтанғыш коррозиялық/күйдіретін полиаминдер, н.к.
2733 3

1670 Тез тұтанғыш, коррозиялық/күйдіретін аминдер, н.к., немесе тез 
тұтанғыш коррозиялық/күйдіретін полиаминдер, н.к.

2734 8

1671 Тез тұтанғыш, коррозиялық/күйдіретін сұйық аминдер, н.к., не-
месе тез тұтанғыш коррозиялық/күйдіретін сұйық полиамин-
дер, н.к.

2735 8

1672 N-бутиланилин 2738 6.1
1673 Майлы ангидрид 2739 8
1674 Н-пропилхлорформиат 2740 6.1
1675 Құрамында 22%-дан артық белсендi хлор бар барий гипохлоридi 2741 5.1
1676 Уытты коррозиялық/күйдіретін тез тұтанғыш хлорформиат-

тар, н.к.
2742 6.1

1677 Н-бутилхлорформиат 2743 6.1
1678 Циклобутилхлорформиат 2744 6.1
1679 Хлорметилхлорформиат 2745 6.1
1680 Фенилхлорформиат 2746 6.1
1681 Трет-бутилциклогексил-хлорформиат 2747 6.1
1682 2-этилгексилхлорформиат 2748 6.1
1683 Тетраметилсилан 2749 3
1684 1,3-дихлорпропанол-2 2750 6.1
1685 Диэтилтиофосфорилхлорид 2751 8
1686 1,2-эпокси-3-этоксипропан 2752 3
1687 Сұйық n-этилбензилтолуидин 2753 6.1
1688 N-этилтолуидин 2754 6.1
1689 Қатты уытты карбамат негізінде пестицид 2757 6.1
1690 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 

карбаматтар негiзiндегi пестицид 
2758 3

1691 Уытты қатты мышьягi бар пестицид 2759 6.1
1692 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 

мышьягi бар пестицид
2760 3

1693 Қатты уытты хлорорганикалық пестицид 2761 6.1
1694 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 

хлорорганикалық пестицид 
2762 3

1695 Уытты қатты триазин негізiндегі пестицид 2763 6.1
1696 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 

триазиндер негiзiндегi пестицид
2764 3

1697 Уытты қатты тиокарбамат негізіндегі пестицид 2771 6.1
1698 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 

тиокарбаматтар негiзiндегi пестицид 
2772 3

1699 Уытты қатты мысы бар пестицид 2775 6.1
1700 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш мысы 

бар сұйық пестицид 
2776 3

1701 Уытты қатты сынабы бар пестицид 2777 6.1
1702 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 

сынабы бар пестицид
2778 3

1703 Уытты қатты нитрофенол туындысы - пестицид 2779 6.1
1704 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 

нитрофенол туындысы - пестицид 
2780 3

1705 Уытты қатты дипиридил туындысы - пестицид 2781 6.1
1706 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 

дипиридил туындысы - пестицид 
2782 3

(Жалғасы. Басы 25-26-беттерде) 

(Соңы 28-бетте) 
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1707 Қатты уытты фосфорорганикалық пестицид 2783 6.1
1708 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 

фосфорорганикалық пестицид 
2784 3

1709 4-тиапентаналь 2785 6.1
1710 Қатты уытты қалайыорганикалық пестицид 2786 6.1
1711 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 

қалайы органикалық пестицид
2787 6.1

1712 Сұйық қалайыорганикалық қосынды, н.к. 2788 6.1
1713 Мұз сірке қышқылы немесе қышқылдың салмақтық үлесi 80%-

дан артық сірке қышқылының eрітiндiсi
2789 8

1714 Қышқылдың салмақтық үлеci 50% артық, бiрақ кемiнде 80% 
сiрке қышқылының eрітіндiсi

2790 8

1715 Қышқылдың салмақтық үлеci 10% артық, бiрақ кемiнде 50% 
сiрке қышқылының eрітіндiсi

8

1716 Бұрғылайтын мен жонғыш жаңқалар, қиындылар немесе 
өздігінен қызуға бейімделген нысандағы қара металдардың 
үгінділері 

2793 4.2

1717 Қышқылмен толтырылған аккумуляторлы электрлi сұйықтық 
батареялар 

2794 8

1718 Сілтімен толтырылған аккумуляторлық электрлi сұйықтық ба-
тареялар

2795 8

1719 Құрамында 51%-дан артық емес қышқылы немесе қышқыл 
электролиті бар күкiрт қышқылы 

2796 8

1720 Сілтілі электролит 2797 8
1721 Фенилфосфордихлорид 2798 8
1722 Фенилфосфортиодихлорид 2799 8
1723 Аккумуляторлық электрлiк төгiлмейтiн сұйықтық батареялар 2800 8
1724 Сұйық коррозиялық бояғыш, н.к., немесе аралықтағы сұйық 

коррозиялық бояғыш, н.к.
2801 8

1725 Мыс хлориді 2802 8
1726 Галлий 2803 8
1727 Балқытылған қатты литий гидриді 2805 4.3
1728 Литий нитриді 2806 4.3
1729 Магниттелген материал 2807 9
1730 Сынап 2809 8
1731 Уытты органикалық сұйықтық, н.к. 2810 6.1
1732 Қатты уытты органикалық зат, н.к. 2811 6.1
1733 Қатты натрий алюминаты 2812 8
1734 Сумен əрекеттесетін қатты зат, н.к. 2813 4.3
1735 Адамдарға қауiптi жұқпалы заттар 2814 6.2
1736 N-аминоэтилпиперазин 2815 8
1737 Аммоний гидрофторидінің ерітіндісі 2817 8
1738 Аммоний полисульфидінің ерітіндісі 2818 8
1739 Қышқыл амилфосфаты 2819 8
1740 Майлы қышқылы 2820 8
1741 Фенол ерітіндісі 2821 6.1
1742 2-хлорпиридин 2822 6.1
1743 Кротон қышқылы 2823 8
1744 Этилхлортиоформиат 2826 8
1745 Капрон қышқылы 2829 8
1746 Литий-ферросилиций 2830 4.3
1747 1,1,1-трихлорэтан 2831 6.1
1748 Фосфорлы қышқыл 2834 8
1749 Натрий алюмогидриді 2835 4.3
1750 Бисульфаттың су ерітіндісі 2837 8
1751 Тұрақтандырылған винилбутират 2838 3
1752 Альдоль 2839 6.1
1753 Бутиральдоксим 2840 3
1754 Ди-н-амиламин 2841 3
1755 Нитроэтан 2842 3
1756 Кальций-марганец силикаты 2844 4.3
1757 Пирофорлы органикалық сұйықтық, н.к. 2845 4.2
1758 Қатты органикалық пирофорлы зат, н.к. 2846 4.2
1759 3-хлорпропанол-1 2849 6.1
1760 Пропилен тетрамері 2850 3
1761 Бор үшфторидінің дигидраты 2851 8
1762 Судың салмақтық үлесi кемiнде 10% ылғалданған дипикри-

сульфид
2852 4.1

1763 Магний фторосиликаты 2853 6.1
1764 Аммоний фторосиликаты 2854 6.1
1765 Цинк фторосиликаты 2855 6.1
1766 Фторосиликат, н.к. 2856 6.1
1767 Құрамында тұтанбайтын уытты емес сұйытылған газ немесе 

аммиак ерiтiндiсi бар рефрижераторлық қондырғылар (N ООН 
2672) 

2857 2.2

1768 Сымнан, өңделген металл парақтардан, сызықтардан жасалған 
спираль түрiндегi құрғақ цирконий (254 микроннан жұқа, бiрақ 18 
микроннан жұқа емес)

2858 4.1

1769 Аммоний метаванадаты 2859 6.1
1770 Аммоний поливанадаты 2861 6.1
1771 Қорытылмаған ванадий пентаоксиді 2862 6.1
1772 Натрий-аммоний ванадаты 2863 6.1
1773 Калий метаванадаты 2864 6.1
1774 Гидроксиламин сульфаты 2865 8
1775 Титан үшхлориді қоспасы 2869 8
1776 Алюминий боргидриді 2870 4.2
1777 Құрылғылардағы алюминий боргидриді 4.2
1778 Ұнтақ сурьма 2871 6.1
1779 Дибромхлорпропан 2872 6.1
1780 Дибутиламиноэтанол 2873 6.1
1781 Фурфурил спирті 2874 6.1
1782 Гексахлорофен 2875 6.1
1783 Резорцин 2876 6.1
1784 Кеуекті түйіршік титан немесе кеуекті ұнтақ титан 2878 4.1
1785 Селеноксихлорид 2879 8
1786 Кальций гипохлориті немесе құрамында кемiнде 5,5%, бiрақ 

10% артық емес суы бар гидратталған кальций гипохлоритi 
2880 5.1

1787 Металды құрғақ катализатор 2881 4.2
1788 Тек жануарларға ғана қауiптi жұқпалы заттар 2900 6.2
1789 Бром хлориді 2901 2.3
1790 Сұйық, уытты пестициді, н.к. 2902 6.1
1791 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 

пестицид, н.к.
2903 6.1

1792 Сұйық хлорфеноляттар немесе сұйық феноляттар 2904 8
1793 Қатты хлорфеноляттар немесе қатты феноляттар 2905 8
1794 Құрамында кемiнде 60% лактоза, манноза, крахмал немесе ги-

дрофосфат кальций болатын изосорбиддинитраттың қоспасы
2907 4.1

1795 Радиоактивті материал, босаған қаптама – бос қаптама 
комплекті

2908 7

1796 Радиоактивті материал, босаған қаптама - табиғи ураннан не-
месе табиғи жұтаңданған ураннан немесе табиғи торийден 
жасалған бұйымдар

2909 7

1797 Радиоактивті материал, босаған қаптама – материалдың шек-
телген мөлшері

2910 7

1798 Радиоактивті материал, босаған қаптама – аспаптар немесе 
бұйымдар

2911 7

1799 Радиоактивті материал, салыстырлмалы активтілігі төмен 
(ТМА-I), бөлінбейтін немесе бөлінетін - босаған

2912 7

1800 Радиоактивті материал, үстіңгі қабаты радиоактивті ластанған 
объектілер (БРЛН-I немесе БРЛН-II), бөлінбейтін немесе 
бөлінетін - босаған

2913 7

1801 Радиоактивті материал, ерекше түрге бөлінбейтін немесе 
бөлінетін - босаған жатқызылмайтын, А типті қаптама

2915 7

1802 Радиоактивті материал, бөлінбейтін немесе бөлінетін - босаған 
B(U) типті қаптама

2916 7

1803 Радиоактивті материал, бөлінбейтін немесе бөлінетін - босаған 
B(M) типті қаптама

2917 7

1804 Арнайы жағдайларда тасымалданатын, бөлінбейтін немесе 
бөлінетін - босаған радиоактивті материал

2919 7

1805 Тез тұтанатын коррозиялық/күйдіргіш сұйықтық, н.к. 2920 8
1806 Тез тұтанатын коррозиялық/күйдіргіш қатты зат н.к. 2921 8
1807 Уытты коррозиялық/күйдіргіш сұйықтық, н.к. 2922 8
1808 Уытты коррозиялық/күйдіргіш қатты зат, н.к. 2923 8
1809 Тез тұтанатын коррозиялық/күйдіргіш сұйықтық, н.к. 2924 3
1810 Тез тұтанатын коррозиялық/күйдіргіш органикалық қатты зат, н.к. 2925 4.1
1811 Тез тұтанатын уытты органикалық қатты зат, н.к. 2926 4.1
1812 Уытты коррозиялық/күйдіргіш органикалық сұйықтық н.к. 2927 6.1
1813 Уытты коррозиялық/күйдіргіш органикалық қатты зат, н.к. 2928 6.1
1814 Тез тұтанатын органикалық уытты сұйықтық, н.к. 2929 6.1
1815 Тез тұтанатын уытты органикалық қатты зат, н.к. 2930 6.1
1816 Ванадилсульфат 2931 6.1
1817 Метил-2-хлорпропионат 2933 3
1818 Изопропил-2-хлорпропионат 2934 3
1819 Этил-2-хлорпропионат 2935 3
1820 Сүт қышқылы 2936 6.1
1821 Сұйық альфа-метилбензил спирті 2937 6.1
1822 9-фосфабициклононан (циклооктадиенфосфин) 2940 4.2
1823 Фторанилин 2941 6.1
1824 2-трифторметиланилин 2942 6.1
1825 Тетрагидрофурфуриламин 2943 3
1826 n-метилбутиламин 2945 3
1827 2-амино-5-диэтиламино-пентан 2946 6.1
1828 Изопропилхлорацетат 2947 3
1829 3-үшфторметиланилин 2948 6.1
1830 Кемiнде 25% кристалданған судан тұратын натрий гидросуль-

фид 
2949 8

1831 Жабылған түйiршiктердегi магний, бөлшектердiң мөлшерi 149 
микроннан кем емес 

2950 4.3

1832 5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-м-ксилол (жұпар ксилолы) 2956 4.1
1833 Бортрифтордиметил эфирі 2965 4.3
1834 Тиогликоль 2966 6.1
1835 Сульфамин қышқылы 2967 8
1836 Тұрақтандырылған манеб немесе өздігімен қызуға қарсы 

тұрақтандырылған манеб
2968 4.3

1837 Кастор бұршағы немесе кастор ұны немесе кастор күнжарасы 
немесе кастор қауызы

2969 9

1838 Радиоактивті материал, бөлінетін уран гексафториді 2977 7
1839 Радиоактивті материал, бөлінбейтін немесе бөлінетін - босаған 

уран гексафториді 
2978 7

1840 Құрамында кемiнде 30% этилен оксидi бар этилен оксидi мен 
пропилен оксидiнiң қоспасы

2983 3

1841 Сутегі перекисі құрамында сутегi пероксидының кемiнде 8%, 
бiрақ 20%-дан аз (егер қажет болса, тұрақтандырылған) сутегi 
пероксидының сулы ерiтiндiсi 

2984 5.1

1842 Тез тұтанатын коррозиялық/күйдіргіш хлорсилан, н.к. 2985 3
1843 Тез тұтанатын коррозиялық/күйдіргіш хлорсилан, н.к. 2986 8
1844 Коррозиялық/күйдіргіш хлорсилан, н.к. 2987 8
1845 Сумен əрекеттесетін тұтанатын коррозиялық/күйдіргіш хлор-

силан, н.к.
2988 4.3

1846 Екі қалыпты қорғасын фосфиті 2989 4.1
1847 Өздiгiнен үрленетiн құтқару құралдары 2990 9
1848 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 

карбаматтар негiзiнде пестицид 
2991 6.1

1849 Уытты сұйық карбамат негізіндегi пестицид 2992 6.1
1850 Тұтану температурасы 23°С төмен емес тез тұтанғыш уытты 

сұйық мышьягі бар пестицид 
2993 6.1

1851 Сұйық уытты мышьягі бар пестицид 2994 6.1
1852 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 

хлорорганикалық пестицид 
2995 6.1

1853 Сұйық уытты хлорорганикалық пестицид 2996 6.1
1854 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 

триазиндер негiзiндегi пестицид 
2997 6.1

1855 Сұйық уытты триазин негізіндегі пестицид 2998 6.1
1856 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 

тиокарбаматтар негiзiндегi пестицид
3005 6.1

1857 Сұйық уытты тиокарбамат негізіндегі пестицид 3006 6.1
1858 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 

мысы бар пестицид 
3009 6.1

1859 Сұйық уытты мысы бар пестицид 3010 6.1
1860 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 

сынабы бар пестицид 
3011 6.1

1861 Сұйық уытты сынабы бар пестицид 3012 6.1
1862 Тұтану температурасы кемiнде 23°С уытты тез тұтанғыш сұйық 

нитрофенал туындысы - пестицид 
3013 6.1

1863 Сұйық уытты нитрофенол туындысы - пестицид 3014 6.1
1864 Тұтану температурасы кемiнде 23°С уытты тез тұтанғыш сұйық 

дипиридил туындысы -пестицид
3015 6.1

1865 Уытты сұйық дипиридил туындысы - пестицид 3016 6.1
1866 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 

фосфорорганикалық пестицид 
3017 6.1

1867 Сұйық уытты фосфорорганикалық пестицид 3018 6.1
1868 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 

қалайы органикалық пестицид 
3019 6.1

1869 Сұйық уытты қалайы органикалық пестицид 3020 6.1
1870 Тұтану температурасы кемiнде 23°С төмен уытты тез тұтанғыш 

cұйық пестицид, н.к. 
3021 3

1871 Тұрақталған 1,2-бутиленоксид 3022 3
1872 2-метил-2-гептантиол 3023 6.1

1873 Тұтану температурасы 23°С төмен уытты тез тұтанғыш сұйық 
кумарин туындысы - пестицид 

3024 3

1874 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 
кумарин туындысы - пестицид 

3025 6.1

1875 Уытты сұйық кумарин туындысы - пестицид 3026 6.1
1876 Уытты қатты кумарин туындысы - пестицид 3027 6.1
1877 Аккумуляторлық электрлi қатты, құрамында калий гидрооксидi 

бар құрғақ батареялар 
3028 8

1878 Алюминий фосфидi негізiндегi пестицид 3048 6.1
1879 Циклогексилмеркаптан 3054 3
1880 2-(2-аминоэтокси)-этанол 3055 8
1881 Н-гептальдегид 3056 3
1882 Үшфторацетилхлорид 3057 2.3
1883 1%-дан артық, бiрақ кемiнде 5% нитроглицериннен тұратын 

нитроглицериннiң спирт ерiтiндiсi 
3064 3

1884 Көлемi бойынша 24% артық, бiрақ 70% артық емес спиртi бар 
алкоголь сусындары

3065 3

1885 Бояу, (бояу, лак, эмаль, бояғыш, шеллак, олифа, политура, 
сұйық толтырғыш жəне сұйық лакты негiздi қоса алғанда) неме-
се лак бояу материалы (бояу ерiткiш немесе бояу сұйылтқышты 
қоса алғанда)

3066 8

1886 Құрамында 12,5% этилен оксиді бар этилен оксидi мен дихлор-
дифторметан қоспасы

3070 2.2

1887 Уытты тез тұтанғыш сұйық меркаптандар, н.к., уытты тез 
тұтанғыш сұйық меркаптан қоспасы н.к.

3071 6.1

1888 Жабдық ретiнде қауiптi жүктерi бар өздiгiнен үрленбейтiн 
құтқару құралдары

3072 9

1889 Тұрақтандырылған винилпиридин 3073 6.1
1890 Қоршаған ортаға қауiптi, қатты зат, н.к. 3077 9
1891 Церий - жоңқа немесе құнарсыз ұнтағы 3078 4.3
1892 Тұрақталған метакрилонитрил 3079 6.1
1893 Уытты тұтанғыш изоцианаты, н.к., немесе тез тұтанғыш уытты 

изоцианат ерiтiндiсi, н.к.
3080 6.1

1894 Қоршаған ортаға қауiптi сұйық зат, н.к. 3082 9
1895 Перхлорилфторид 3083 2.3
1896 Тотықтанатын қатты коррозиялық зат, н.к. 3084 8
1897 Тотықтанатын коррозиялық/күйдіргіш қатты зат, н.к. 3085 5.1
1898 Тотықтанатын қатты уытты зат, н.к. 3086 6.1
1899 Тотықтанатын қатты уытты зат, н.к. 3087 5.1
1900 Органикалық қатты өздiгiнен қызатын зат, н.к. 3088 4.2
1901 Тез тұтанғыш металл ұнтағы, н.к. 3089 4.1
1902 Литий металл батареялар (литий қоспасы негізіндегі батарея-

лар қоса алғанда)
3090 9

1903 Жабдықтағы литий металл батареялары немесе жабдықпен 
оралған литий металл батареялары (литий қоспасы негізіндегі 
батареялар қоса алғанда)

3091 9

1904 1-метокси-2-пропанол 3092 3
1905 Сумен əрекеттесетiн коррозиялық/күйдіретін тотықтанатын 

сұйықтық, н.к.
3093 8

1906 Коррозиялық/күйдіретін сұйықтық, н.к. 3094 8
1907 Өздiгiнен қызатын қатты коррозиялық/күйдіретін зат, н.к. 3095 8
1908 Сумен əрекеттесетiн қатты коррозиялық/күйдіретін зат, н.к. 3096 8
1909 Тотықтанатын тез тұтанғыш қатты зат, н.к. 3097 4.1
1910 Тотықтанатын коррозиялық сұйықтық, н.к. 3098 5.1
1911 Уытты тотықтырғыш сұйықтығы, н.к. 3099 5.1
1912 Өздiгiнен қызатын тотықтанатын қатты зат, н.к. 3100 5.1
1913 Сұйық В үлгiсiндегi органикалық пероксид 3101 5.2
1914 Қатты В үлгiсiндегi органикалық пероксид 3102 5.2
1915 Сұйық С үлгiсiндегi органикалық пероксид 3103 5.2
1916 Қатты С үлгiсiндегi органикалық пероксид 3104 5.2
1917 Сұйық D үлгiсiндегi органикалық пероксид 3105 5.2
1918 Қатты D үлгiсiндегi органикалық пероксид 3106 5.2
1919 Сұйық E үлгiсiндегi органикалық пероксид 3107 5.2
1920 Қатты E үлгiсiндегi органикалық пероксид 3108 5.2
1921 Сұйық F үлгiсiндегi органикалық пероксид 3109 5.2
1922 Қатты F үлгiсiндегi органикалық пероксид 3110 5.2
1923 Термореттегіш сұйық В үлгiсiндегi органикалық пероксид 3111 5.2
1924 Термореттегіш қатты В үлгiсiндегi органикалық пероксид 3112 5.2
1925 Термореттегіш сұйық C үлгiсiндегi органикалық пероксид 3113 5.2
1926 Термореттегіш қатты C үлгiсiндегi органикалық пероксид 3114 5.2
1927 Термореттегіш сұйық D үлгiсiндегi органикалық пероксид 3115 5.2
1928 Термореттегіш қатты D үлгiсiндегi органикалық пероксид 3116 5.2
1929 Термореттегіш сұйық E үлгiсiндегi органикалық пероксид 3117 5.2
1930 Термореттегіш қатты E үлгiсiндегi органикалық пероксид 3118 5.2
1931 Термореттегіш сұйық F үлгiсiндегi органикалық пероксид 3119 5.2
1932 Термореттегіш қатты F үлгiсiндегi органикалық пероксид 3120 5.2
1933 Сумен əрекеттесетiн, тотықтанатын қатты зат, н.к. 3121 5.1
1934 Уытты тотықтырғыш сұйықтығы, н.к. 3122 6.1
1935 Cумен əрекеттесетін уытты сұйықтығы, н.к. 3123 6.1
1936 Өздiгінен қызатын қатты уытты зат, н.к. 3124 6.1
1937 Сумен əрекеттесетін уытты қатты зат, , н.к. 3125 6.1
1938 Органикалық коррозиялық/күйдіретін қатты өздiгiнен қызатын 

зат, н.к.
3126 4.2

1939 Тотықтанатын қатты өздiгінен қызатын зат, н.к. 3127 4.2
1940 Органикалық уытты қатты өздiгiнен қызатын зат, н.к. 3128 4.2
1941 Сумен əрекеттесетін коррозиялық/күйдіретін сұйықтығы, н.к. 3129 4.3
1942 Сумен əрекеттесетін уытты сұйықтығы, н.к. 3130 4.3
1943 Сумен əрекеттесетін қатты коррозиялық/күйдіретін зат, н.к. 3131 4.3
1944 Сумен əрекеттесетін қатты тұтанатын зат, н.к. 3132 4.3
1945 Сумен əрекеттесетін қатты тотықтырғыш зат, н.к. 3133 4.3
1946 Сумен əрекеттесетін қатты уытты зат, , н.к. 3134 4.3
1947 Өздiгiнен жанатын сумен əрекеттесетiн қатты зат, н.к. 3135 4.3
1948 Сұйық суытылған үшфторметан 3136 2.2
1949 Тотықтанатын тезтұтанғыш қатты зат, н.к. 3137 5.1
1950 Құрамында кемiнде 71,5% этилен, кемiнде 22,5% ацетилен, 

кемiнде 6% пропилен бар сұйық суытылған этилен, ацетилен 
жəне пропилен қоспасы

3138 2.1

1951 Тотықтанатын сұйықтығы, н.к. 3139 5.1
1952 Сұйық алкалоидтар, н.к. немесе сұйық тұз алкалоидтар, н.к. 3140 6.1
1953 Сұйық бейорганикалық сүрме қосындысы, н.к. 3141 6.1
1954 Уытты дезинфициялайтын сұйықтық, н.к. 3142 6.1
1955 Қатты уытты бояғыш, н.к., немесе уытты қатты бояғыштың жар-

тылай өнiмi, н.к.
3143 6.1

1956 Сұйық никотин қоспасы, н.к. немесе сұйық никотин препара-
ты, н.к.

3144 6.1

1957 Сұйық алкифенолдар, н.к. (С-2, С-12 гомологтарды қоса 
алғанда)

3145 8

1958 Қатты қалайы органикалық қосынды, н.к. 3146 6.1
1959 Қатты коррозиялық/күйдіретін бояғыштар, н.к. немесе 

коррозиялық/күйдіретін қатты бояғыштың жартылай өнiмi, н.к.
3147 8

1960 Сумен əрекеттесетін сұйықтық, н.к. 3148 4.3
1961 Құрамында қышқыл (қышқылдар) жəне су, жəне 5%-дан аспай-

тын сiркесу қышқылы бар сутегi пероксидының жəне сiркесу 
қышқылының тұрақтандырылған қосындысы

3149 5.1

1962 Көмiрсутегі газымен іске қосылатын кiшi қондырғы немесе 
шығару құралы бар кiшi құрылғыларға арналған көмiрсутегi газы 
бар баллондар 

3150 2.1

1963 Сұйық полигалоген дифенилі немесе сұйық полигалоген 
терфенилі

3151 9

1964 Қатты полигалоген дифенилі немесе қатты полигалоген 
терфенилі

3152 9

1965 Перфтор (метилвинил) эфирі 3153 2.1
1966 Перфтор (этилвинил) эфирі 3154 2.1
1967 Пентахлорфенол 3155 6.1
1968 Тотықтырғыш сығылған газ, н.к. 3156 2.2
1969 Тотықтырғыш сұйытылған газ, н.к. 3157 2.2
1970 Сұйық салқындатылған газ, н.к. 3158 2.2
1971 1,1,1,2-тетрафторэтан (рефрижераторлық газ r 134a) 3159 2.2
1972 Сұйытылған уытты тұтанатын газ н.к. 3160 2.3
1973 Сұйытылған тұтанатын газ, н.к. 3161 2.1
1974 Сұйытылған уытты газ, н.к. 3162 2.3
1975 Сұйытылған газ, н.к. 3163 2.2
1976 Гидравликалық немесе пневматикалық қысымдағы бұйымдар 

(құрамында жанбайтын газдар бар)
3164 2.2

1977 Ұшу аппаратының блогының гидроэнергетикалық отын цистер-
насы (құрамында сусыз гидразин мен метилгидразиннiң қоспасы 
бар) (M86 отыны)

3165 3

1978 Іштен жанатын қозғалтқыштары немесе көлік құралы, тұтанатын 
газда жұмыс істейтін, немесе тез тұтанатын сұйықтықта жұмыс 
істейтін көлік құралы немесе құрамында тұтанатын газ бар 
отын элементтерінде жұмыс істейтін қозғалтқыш немесе тез 
тұтанатын сұйықтық С бар элементтерінде жұмыс істейтін 
қозғалтқыш немесе құрамында тұтанатын газ С бар отын 
элементтерінде жұмыс істейтін көлік құралы немесе құрамында 
тез тұтанатын жанғыш сұйықтық бар отын элементтерде жұмыс 
істейтін көлік құралы 

3166 9

1979 Сұйық күйiне дейiн салқындатылмаған, түпнұсқасы қысымсыз, 
тұтанатын газ, н.к.

3167 2.1

1980 Сұйық күйiне дейiн салқындатылмаған түпнұсқасы қысымсыз, 
уытты, тұтанатын газ , н.к. 

3168 2.3

1981 Сұйық күйiне дейiн салқындатылмаған, түпнұсқасы қысымсыз, 
уытты газ, н.к.

3169 2.3

1982 Алюминийдi балқытудың қосалқы өнiмдерi немесе алюминийді 
қайта балқытудың қосалқы өнiмдерi

3170 4.3

1983 Аккумулятор батареяларында жұмыс iстейтiн көлiк құралдары 
немесе аккумулятор батареяларында жұмыс iстейтiн жабдықтар

3171 9

1984 Қатты тiрi организмдерден алынған токсиндер, н.к. 3172 6.1
1985 Титан дисульфиді 3174 4.2
1986 Құрамында тез тұтанатын сұйықтық бар қатты заттар, н.к. 3175 4.1
1987 Балқытылған органикалық тұтанатын қатты зат, н.к. 3176 4.1
1988 Бейорганикалық тез тұтанатын қатты зат, н.к. 3178 4.1
1989 Бейорганикалық уытты тез тұтанғыш қатты зат, н.к. 3179 4.1
1990 Коррозиялық/күйдіретін бейорганикалық қатты тұтанатын зат, 

н.к.
3180 4.1

1991 Тез тұтанатын органикалық қосындылардың металл тұздары, 
н.к.

3181 4.1

1992 Тұтанатын металл гидридтері, н.к. 3182 4.1
1993 Органикалық өздiгiнен қызатын сұйықтық, н.к. 3183 4.2
1994 Органикалық уытты өздiгiнен қызатын сұйықтық, н.к. 3184 4.2
1995 Органикалық коррозиялық/күйдіретін өздiгiнен қызатын 

сұйықтық, н.к.
3185 4.2

1996 Бейорганикалық өздiгiнен қызатын сұйықтық, н.к. 3186 4.2
1997 Бейорганикалық уытты өздiгiнен қызатын сұйықтық, н.к. 3187 4.2
1998 Бейорганикалық коррозиялық/күйдіретін өздiгiнен қызатын 

сұйықтық, н.к.
3188 4.2

1999 Өздiгiнен қызатын металлды ұнтақ, н.к. 3189 4.2
2000 Бейорганикалық өздiгiнен қызатын қатты зат, н.к. 3190 4.2
2001 Бейорганикалық уытты өздiгiнен қызатын қатты зат, н.к. 3191 4.2
2002 Бейорганикалық коррозиялық/күйдіретін қатты өздігінен қызатын 

зат, н.к.
3192 4.2

2003 Бейорганикалық пирофорлы сұйықтық, н.к. 3194 4.2
2004 Бейорганикалық қатты пирофорлы зат, н.к. 3200 4.2
2005 Сiлтi топырақтық металдардың алкоголяттары, н.к. 3205 4.2
2006 Коррозиялық/күйдіретін өздiгiнен қызатын сiлтiлiк металдардың 

алкоголяттары, н.к.
3206 4.2

2007 Сумен əрекеттесетін металл заты, , н.к. 3208 4.3
2008 Сумен əрекеттесетiн, өздiгiнен қызатын металл заты, н.к. 3209 4.3
2009 Бейорганикалық хлораттар – су ерiтiндiсi, н.к. 3210 5.1
2010 Бейорганикалық перхлораттар – cу ерітіндісі, н.к. 3211 5.1
2011 Бейорганикалық гипохлориттер, н.к. 3212 5.1
2012 Бейорганикалық броматтар – су ерiтiндiсi, н.к. 3213 5.1
2013 Бейорганикалық перманганаттар – су ерітiндiсi, н.к. 3214 5.1
2014 Бейорганикалық персульфаттар, н.к. 3215 5.1
2015 Бейорганикалық персульфаттар – су ерiтiндiсi, н.к. 3216 5.1
2016 Бейорганикалық нитраттар – су ерітіндісі, н.к. 3218 5.1
2017 Бейорганикалық нитриттер – су ерітіндісі, н.к. 3219 5.1
2018 Пентафторэтан (рефрижераторлық газ r 125) 3220 2.2
2019 В үлгiсiндегi өзікдiк реактивтi сұйықтық 3221 4.1
2020 В үлгiсiндегi өзікдiк реактивтi қатты зат 3222 4.1
2021 С үлгiсiндегi өзікдiк реактивтi сұйықтық 3223 4.1
2022 C үлгiсiндегi өзікдiк реактивтi қатты зат 3224 4.1
2023 D үлгiсiндегi өзікдiк реактивтi сұйықтық 3225 4.1
2024 D үлгiсiндегi өзікдiк реактивтi қатты зат 3226 4.1
2025 E үлгiсiндегi өзікдiк реактивтi сұйықтық 3227 4.1
2026 E үлгiсiндегi өзікдiк реактивтi қатты зат 3228 4.1
2027 F үлгiсiндегi өзікдiк реактивтi сұйықтық 3229 4.1
2028 F үлгiсiндегi өзікдiк реактивтi қатты зат 3230 4.1
2029 Термореттегіш В үлгiсiндегi өзікдiкреактивтi сұйықтық 3231 4.1
2030 Термореттегіш В үлгiсiндегi өзікдiкреактивтi қатты зат 3232 4.1
2031 Термореттегіш C үлгiсiндегi өзікдiкреактивтi сұйықтық 3233 4.1
2032 Термореттегіш C үлгiсiндегi өзікдiкреактивтi қатты зат 3234 4.1
2033 Термореттегіш D үлгiсiндегi өзікдiкреактивтi сұйықтық 3235 4.1
2034 Термореттегіш D үлгiсiндегi өзікдiкреактивтi қатты зат 3236 4.1
2035 Термореттегіш E үлгiсiндегi өзікдiкреактивтi сұйықтық 3237 4.1
2036 Термореттегіш E үлгiсiндегi өзікдiкреактивтi қатты зат 3238 4.1
2037 Термореттегіш F үлгiсiндегi өзікдiкреактивтi сұйықтық 3239 4.1
2038 Термореттегіш F үлгiсiндегi өзікдiкреактивтi қатты зат 3240 4.1
2039 2-бром-2-нитропропандиол-1,3 3241 4.1
2040 Азодикарбонамид 3242 4.1
2041 Құрамында уытты сұйықтық бар қатты заттар, н.к. 3243 6.1

2042 Құрамында коррозиялық/күйдіретін сұйықтық бар қатты заттар, н.к. 3244 8
2043 Генетикалық өзгерiстерi бар микроорганизмдер немесе 

генетикалық өзгерiстерi бар организмдер
3245 9

2044 Метансульфонилхлориді 3246 6.1
2045 Сусыз натрий пероксобораты 3247 5.1
2046 Тез тұтанатын уытты сұйық дəрi-дəрмек препараты, н.к. 3248 3
2047 Уытты қатты дəрi-дəрмек препараты, н.к. 3249 6.1
2048 Балқытылған хлор сірке қышқылы 3250 6.1
2049 Изосорбид-5-мононитрат 3251 4.1
2050 Дифторметан (рефрижераторлық газ r 32) 3252 2.1
2051 Натрий үшоксосиликаты 3253 8
2052 Үшбутилфосфан 3254 4.2
2053 Трет-бутилгипохлорит 3255 4.2
2054 Тез тұтанатын жоғарғы температуралы н.к., тұтану температура-

сы 60°С астам, тең температурасыбар немесе тұтану темпера-
турасы жоғарғы сұйықтық

3256 3

2055 Жоғарғы температурасы, н.к., тең немесе 100°С-дан жоғарғы 
жəне тұтану температурасынан төмен (балқытылған металдар-
ды, балқытылған тұздарды т.б. қоса алғанда) сұйықтық

3257 9

2056 240°С-дан жоғары температурасы бар қатты зат 3258 9
2057 Коррозиялық/күйдіретін қатты аминдер, н.к., немесе қатты 

коррозиялық/күйдіретін полиаминдер, н.к.
3259 8

2058 Қышқыл бейорганикалық коррозиялық/күйдіретін қатты зат, н.к. 3260 8
2059 Қышқыл органикалық коррозиялық/күйдіретін қатты зат, н.к. 3261 8
2060 Сiлтiлi бейорганикалық коррозиялық/күйдіретін қатты зат, н.к. 3262 8
2061 Сiлтiлi органикалық коррозиялық/күйдіретін қатты зат, н.к. 3263 8
2062 Қышқыл бейорганикалық коррозиялық/күйдіретін қатты 

сұйықтық, н.к.
3264 8

2063 Қышқыл органикалық коррозиялық/күйдіретін сұйықтық, н.к. 3265 8
2064 Сілтілі бейорганикалық коррозиялық/күйдіретін сұйықтық, н.к. 3266 8
2065 Сілтілі органикалық коррозиялық/күйдіретін сұйықтық, н.к. 3267 8
2066 Yрлемелі көпшiктердiң айдағыш немесе үрлемелі көпшіктердің 

алдын ала тарту құрылғысымодульдерi немесе қауiпсiздiк 
белдiктерінің модульдерi

3268 9

2067 Полиэфир шайыры жиынтығы 3269 3
2068 Құрамында құрғақ салмаққа шықанда азоттың үлесі 12,6%-дан 

аспайтын мембранды нитроцеллюлозды сүзгілер
3270 4.1

2069 Эфирлер, н.к. 3271 3
2070 Күрделі эфирлер, н.к. 3272 3
2071 Уытты тез тұтанатын нитрилдер, н.к. 3273 3
2072 Спирттегі алкоголят ерітіндісі, н.к. 3274 3
2073 Тез тұтанатын уытты нитрилдер, н.к. 3275 6.1
2074 Сұйық уытты нитрилдер н.к. 3276 6.1
2075 Коррозиялық/күйдіретін уытты хлорформиаттар, н.к. 3277 6.1
2076 Фосфорорганикалық уытты сұйық қосынды, н.к. 3278 6.1
2077 Фосфорорганикалық уытты тұтанатын қосынды, н.к. 3279 6.1
2078 Мышьякорганикалық сұйық қосындылар, н.к. 3280 6.1
2079 Сұйық металдар карбонилі, н.к. 3281 6.1
2080 Металоорганикалық сұйық уытты қосындылар, н.к. 3282 6.1
2081 Селен қатты қосындысы, н.к. 3283 6.1
2082 Теллур қосындысы, н.к. 3284 6.1
2083 Ванадий қосындысы, н.к. 3285 6.1
2084 Тез тұтанатын коррозиялық/күйдіретін бейорганикалық қатты 

зат, н.к.
3286 3

2085 Уытты бейорганикалық сұйықтық, н.к. 3287 6.1
2086 Уытты бейорганикалық қатты зат, н.к. 3288 6.1
2087 Уытты коррозиялық/күйдіретін бейорганикалық сұйықтық, н.к. 3289 6.1
2088 Уытты бейорганикальық коррозиялық/күйдіретін қатты зат, н.к. 3290 6.1
2089 Əртүрлi клиникалық қалдықтар, н.к., немесе (био) медициналық 

қалдықтар, н.к., немесе тиісті нұсқаулар қолданатын 
медициналық қалдықтар, н.к.

3291 6.2

2090 Құрамында натрий бар батареялар немесе құрамында натрий 
бар элементтер

3292 4.3

2091 Гидразинның салмақтық үлесi 37%-дан аспайтын гидразин су 
ерiтiндiсі

3293 6.1

2092 Құрамында 45%-дан аспайтын циан сутегi бар циан сутегiнiң 
спирттiк ерiтiндiсi

3294 6.1

2093 Сұйық көмірсутегі, н.к. 3295 3
2094 Гептафторпропан (рефрижераторлық газ r 227) 3296 2.2
2095 Құрамында кемiнде 8,8%-дан аспайтын этилен оксидi бар эти-

лен оксидi мен хлортетрафторэтан қоспасы
3297 2.2

2096 Құрамында кемiнде 7,9%-дан аспайтын этилен оксидi бар эти-
лен оксидi мен пентафторэтан қоспасы

3298 2.2

2097 Құрамында кемiнде 5,6%-дан аспайтын этилен оксидi бар эти-
лен оксидi мен тетрафторэтан қоспасы

3299 2.2

2098 Құрамында 87%-дан астам этилен оксидi бар этилен оксидi мен 
көмiртегi диоксидi қоспасы

3300 2.3

2099 Өздiгінен қызатын коррозиялық сұйықтық, н.к. 3301 8
2100 2-диметиламино-этилакрилат 3302 6.1
2101 Қышқылданатын уытты сығылған газ, н.к. 3303 2.3
2102 Уытты коррозиялық/күйдіретін сығымдалған газ, н.к. 3304 2.3
2103 Уытты тұтанатын коррозиялық/күйдіретін сығылған газ, н.к. 3305 2.3
2104 Тоттанғыш коррозиялық/күйдіретін уытты сығымдалған газ, н.к. 3306 2.3
2105 Тоттанғыш уытты сұйытылған газ, н.к. 3307 2.3
2106 Уытты коррозиялық/күйдіретін сұйытылған газ, н.к. 3308 2.3
2107 Уытты тұтанатын коррозиялық/күйдіретін сұйытылған газ, н.к. 3309 2.3
2108 Тоттанғыш коррозиялық/күйдіретін уытты сұйытылған газ, н.к. 3310 2.3
2109 Тоттанғыш салқындатылған сұйық газ, н.к. 3311 2.2
2110 Салқындатылған сұйық тұтанатын газ, н.к. 3312 2.1
2111 Өздігінен қызатын органикалық пигменттер 3313 4.2
2112 Тұтанғыш бу шығаратын, парақ нысанындағы немесе жгутты 

экстру. зиялау жолымен алынған қамыр тəрiзді пластикалық 
қосынды 

3314 9

2113 Химиялық уытты үлгісі 3315 6.1
2114 Химиялық заттардың жиынтығы немесе алғашқы көмек 

жиынтығы 
3316 9

2115 Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% ылғалданған 2-Амино-4.6-
динитрофенол

3317 4.1

2116 Құрамында 50%-дан астам аммиак бар, 15C температурада 
0,880-дан кем салыстырмалы тығыздығымен судағы аммиак 
ерітіндісі

3318 2.3

2117 Нитроглицериннiң салмақтық үлесi 2% астам, бiрақ 10%-дан 
аспайтын қатты десенсибилденген нитроглицерин қоспасы

3319 4.1

2118 Боргидрид натрий суының салмақтық үлесi 12%-дан аспайтын 
жəне натрий гидроксидiнiң салмақтық үлесi 40%-дан аспайтын 
натрий боргидридi мен натрий гидроксидi ерiтiндiсi

3320 8

2119 Салыстырмалы активтілігі төмен (ТМА-II), бөлінбейтін немесе 
бөлінетін босаған радиоактивті материал,

3321 7

2120 Салыстырмалы активтілігі төмен (ТМА-III), бөлінбейтін немесе 
бөлінетін босаған радиоактивті материал

3322 7

2121 С типті қаптама, бөлінбейтін немесе бөлінетін босаған 
радиоактивті материал,

3323 7

2122 Салыстырмалы активтілігі төмен (ТМА-II), бөлінетін радиоактивті 
материал

3324 7

2123 Салыстырмалы активтілігі төмен (ТМА-III), бөлінетін 
радиоактивті материал

3325 7

2124 Үстіңгі қабаты радиоактивті ластанған объектілер (БРЛН-I неме-
се БРЛН-II), бөлінетін радиоактивті материал

3326 7

2125 А типті қаптама, бөлінетін, ерекше емес түрдегі радиоактивті 
материал

3327 7

2126 B(U) типті қаптама, бөлінетін радиоактивті материал 3328 7
2127 B(M) типті қаптама, бөлінетін радиоактивті материал 3329 7
2128 C типті қаптама, бөлінетін радиоактивті материал 3330 7
2129 Арнайы жағдайларда тасымалданатын, бөлінетін радиоактивті 

материал
3331 7

2130 А типті қаптама, ерекше түрдегі, бөлінбейтін немесе бөлінетін, 
босаған радиоактивті материал

3332 7

2131 А типті қаптама, ерекше түрінді, бөлінетін радиоактивті материал 3333 7
2132 Ауамен тасымалдануы авиациялық қағидалармен реттелетiн 

сұйықтық, н.к.
3334 9

2133 Ауада тасымалдануы авиациялық қағидалармен реттелетiн 
қатты зат, н.к.

3335 9

2134 Сұйық тез тұтанғыш меркаптандар, н.к., немесе тез тұтанғыш 
сұйық меркаптан қоспасы, н.к.

3336 3

2135 Рефрижираторлық газ r 404a 3337 2.2
2136 Рефрижираторлық газ r 407a 3338 2.2
2137 Рефрижираторлық газ r 407b 3339 2.2
2138 Рефрижираторлық газ r 407c 3340 2.2
2139 Тиомочевина диоксиді 3341 4.2
2140 Ксантогенат 3342 4.2
2141 Нитроглицериннiң салмақтық үлесi 30%-дан аспайтын, сұйық тез 

тұтанғыш десенсибилденген нитроглицериннiң қоспасы, н.к
3343 3

2142 Пэтннің салмақтық үлесi 10%-дан астам, бiрақ 20%-дан 
аспайтын қатты десенсибилденген пентаэритриттетранитрат 
қоспасы, н.к.

3344 4.1

2143 Уытты қатты феноксисiрке қышқылының туындысы пестицид 3345 6.1
2144 Тұтану температурасы 23°С-тан төмен уытты тез тұтанғыш 

сұйық феноксисiрке қышқылының туындысы- пестицид 
3346 3

2145 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 
феноксисірке қышқылының туындысы -пестицид 

3347 6.1

2146 Уытты сұйық феноксисiрке қышқылының туындысы - пестицид 3348 6.1
2147 Уытты қатты пиретроид негізiндегi пестицид 3349 6.1
2148 Тұтану температурасы 23°С-тан төмен уытты тез тұтанғыш пи-

ретроидтер негiзiндегi пестицид 
3350 3

2149 Тұтану температурасы кемiнде 23°С тез тұтанғыш уытты сұйық 
пиретроидтер негiзiндегi пестицид 

3351 6.1

2150 Уытты сұйық пиретроид негiзiндегi пестицид 3352 6.1
2150 Тез тұтанатын жəндiкжойғыш газ, н.к. 3354 2.1
2151 Уытты, жəндiкжойғыш, тез тұтанатын газ, н.к. 3355 2.3
2152 Химиялық оттекті генератор 3356 5.1
2153 Нитроглицериннiң салмақтық үлесi 30%-дан аспайтын, сұйық, 

десенсибилденген нитроглицериннiң қоспасы, н.к.
3357 3

2154 Құрамында тез тұтанғыш уытты емес сұйытылған газ бар 
рeфрижерaтoрлық қондырғылары

3358 2.1

2155 Фумигирлі жүк көлік бірлігі 3359 9
2156 Өсімдік, құрғақ талшығы 3360 4.1
2157 Уытты коррозиялық/күйдіретін хлорсилан, н.к. 3361 6.1
2158 Уытты тұтанатын коррозиялық/күйдіретін хлорсилан, н.к. 3362 6.1
2159 Жабдығындағы қауіпті жүктер немесе құралдарындағы қауіпті 

жүктер
3363 9

2160 Үшнитрофенол (пикрин қышқылы), ылғалды, судың массалық 
үлесі кемінде 10%

3364 4.1

2161 Үшнитрохлорбензол (пикрилхлорид), ылғалды, судың массалық 
үлесі кемінде 10% 

3365 4.1

2162 Ылғалды тринитротолуол, судың массалық үлесі кемінде 10% 3366 4.1
2163 Үшнитробензол, ылғалды, судың массалық үлесі кемінде 10% 3367 4.1
2164 Үшнитробензойлы қышқылы, ылғалды, судың массалық үлесі 

кемінде 10%
3368 4.1

2165 Натрий динитро-о-крезолат, ылғалды, судың массалық үлесі 
кемінде 10%

3369 4.1

2166 Мочевина нитраты, ылғалды, судың массалық үлесі кемінде 10% 3370 4.1
2167 2-метилбутанал 3371 3
2168 Биологиялық препарат, В санатты 3373 6,2
2169 Құрамында ертінді жоқ ацетилен 3374 2.1
2170 Аммоний нитраты - эмульсия немесе суспензия немесе гель, 

бризантты жарылғыш заттарды өндіруге арналған жартылай 
өнім 

3375 5.1

2171 4-нитрофенилгидразин, судың массалық үлесі кемінде 30% 3376 4.1
2172 Натрий перборат моногидраты 3377 5.1
2173 Натрий карбонат пероксигидраты 3378 5.1
2174 Десенсибилизациялық жарылғыш сұйық зат, н.к 3379 4.1
2175 Десенсибилизациялық жарылғыш қатты зат, н.к. 3380 4.1
2176 Демді ішке тарту кезінде уытты сұйықтық, н.к., лк50 мөлшерінде 

200 мл/м3 аспайтын жəне қанық будың концентрациясы кемінде 
500

3381 6.1

2177 Демді ішке тарту кезінде уытты сұйықтық, н.к., лк50 мөлшерінде 
1 000 мл/м3 аспайтын жəне қанық будың концентрациясы 
кемінде 10 лк50

3382 6.1

2178 Демді ішке тарту кезінде уытты тез тұтанатын сұйықтық, н.к., 
лк50 мөлшерінде 200 мл/м3 аспайтын жəне қанық будың кон-
центрациясы кемінде 500 лк50

3383 6.1

2179 Демді ішке тарту кезінде уытты тез тұтанатын сұйықтық, н.к., 
лк50 мөлшерінде 1 000 мл/м3 аспайтын жəне қанық будың кон-
центрациясы кемінде 10 лк50

3384 6.1

2180 Демді ішке тарту кезінде уытты суымен əрекеттесетін сұйықтық, 
н.к., мөлшерінде 200 мл/м3 аспайтын жəне қанық будың концен-
трациясы кемінде 500 лк50 

3385 6.1

2181 Демді ішке тарту кезінде уытты суымен əрекеттесетін сұйықтық, 
н.к., лк50 мөлшерінде 1 000 мл/м3 аспайтын жəне қанық будың 
концентрациясы кемінде 10 лк50

3386 6.1

2182 Демді ішке тарту кезінде уытты тотықтырғыш сұйықтық, н.к., 
мөлшерінде 200 мл/м3 аспайтын жəне қанық будың концентра-
циясы кемінде 500 лк50

3387 6.1

2183 Демді ішке тарту кезінде уытты тотықтырғыш сұйықтық, н.к., 
лк50 мөлшерінде 1 000 мл/м3 аспайтын жəне қанық будың кон-
центрациясы кемінде 10 лк50

3388 6.1

2184 Демді ішке тарту кезінде уытты коррозиялық сұйықтық, н.к., 
мөлшерінде 200 мл/м3 аспайтын жəне қанық будың концентра-
циясы кемінде 500 лк50 

3389 6.1

2185 Демді ішке тарту кезінде уытты коррозиялық сұйықтық, н.к., лк50 
мөлшерінде 1 000 мл/м3 аспайтын жəне қанық будың концен-
трациясы кемінде 10 лк50

3390 6.1

2186 Қатты пирофорлы металорганикалық зат 3391 4.2

2187 Сұйық пирофорлы металоорганикалық зат 3392 4.2
2188 Сумен əрекеттесетін қатты пирофорлы металоорганикалық зат 3393 4.2
2189 Сумен əрекеттесетін сұйық пирофорлы металорганикалық зат 3394 4.2
2190 Сумен əрекеттесетін қатты металорганикалық зат 3395 4.3
2191 Сумен əрекеттесетін қатты тұтанатын металорганикалық зат 3396 4.3
2192 Сумен əрекеттесетін қатты өзін-өзі жылытатын 

металорганикалық зат 
3397 4.3

2193 Сумен əрекеттесетін сұйық металорганикалық зат 3398 4.3
2194 Сумен əрекеттесетін сұйық оңай жанғыш металорганикалық зат 3399 4.3
2195 Қатты өзін-өзі жылытатын металорганикалық зат 3400 4.2
2196 Қатты сілтілік металдар амальгамасы 3401 4.3
2197 Қатты сілтілік жер металдар амальгамасы 3402 4.3
2198 Қатты калий металл қорытпалар 3403 4.3
2199 Қатты калий-натрий қорытпалар 3404 4.3
2200 Барий хлорат - ерітінді 3405 5.1
2201 Барий перхлорат - ерітінді 3406 5.1
2202 Хлорат пен магний хлориді қоспа ерітіндіде 3407 5.1
2203 Қорғасын перхлорат - ерітінді 3408 5.1
2204 Сұйық хлорнитробензол 3409 6.1
2205 4-хлор-о-толуидин-гидрохлорид ерітінді 3410 6.1
2206 Бета-нафтиламин - ерітінді 3411 6.1
2207 Құмырсқа қышқылы қышқыл массалық үлеспен кемінде 10%, 

бірақ 85% аспайды
3412 8

2208 Құмырсқа қышқылы, қышқыл массалық үлесі кемінде 5%, бірақ 
10% аспайды

8

2209 Калий цианиді - ерітінді 3413 6.1
2210 Натрий цианиді - ерітінді 3414 6.1
2211 Натрий фториді - ерітінді 3415 6.1
2212 Сұйық хлорацетофенон 3416 6.1
2213 Қатты ксилилбромид 3417 6.1
2214 2,4-толуилен-диамин - ерітінді 3418 6.1
2215 Бор трифториді мен сірке қышқылы – қатты жиынтық 3419 8
2216 Бор трифториді мен пропион қышқылы – қатты жиынтық 3420 8
2217 Калий гидродифторид - ерітінді 3421 8
2218 Калий фторид - ерітінді 3422 6.1
2219 Қатты тетраметил-аммоний гидроксиді 3423 8
2220 Аммоний динитро-о-крезолят ерітінді 3424 6.1
2221 Қатты бромуксус қышқылы 3425 8
2222 Акриламид - ерітінді 3426 6.1
2223 Қатты хлорбензил хлориді 3427 6.1
2224 Қатты 3-хлор-4-метилфенилизоцианат 3428 6.1
2225 Сұйық хлортолуидин 3429 6.1
2226 Сұйық ксиленол 3430 6.1
2227 Қатты нитробензотрифторид 3431 6.1
2228 Қатты полихлордифенил 3432 9
2229 Сұйық нитрокрезол 3434 6.1
2230 Қатты гексафторацетонгидрат 3436 6.1
2231 Қатты хлоркрезол 3437 6.1
2232 Қатты альфа-метил-бензил спирті 3438 6.1
2233 Қатты, уытты нитрилдар, н.к. 3439 6.1
2234 Сұйық селен қоспасы, н.к. 3440 6.1
2235 Қатты хлординитробензол 3441 6.1
2236 Қатты дихлоранилин 3442 6.1
2237 Қатты динитробензолы 3443 6.1
2238 Қатты никотин гидрохлориді 3444 6.1
2239 Қатты никотин сульфаты 3445 6.1
2240 Қатты нитротолуол 3446 6.1
2241 Қатты нитроксилол 3447 6.1
2242 Қатты жас аққыш зат. н.к. 3448 6.1
2243 Қатты бромбензилцианиды 3449 6.1
2244 Қатты дифенилхлорарсин 3450 6.1
2245 Қатты толуидин 3451 6.1
2246 Қатты ксилидин 3452 6.1
2247 Қатты фосфор қышқылы 3453 8
2248 Қатты динитротолуол 3454 6.1
2249 Қатты крезол 3455 6.1
2250 Қатты нитрозилкүкірт қышқылы 3456 8
2251 Қатты хлорнитротолуол 3457 6.1
2252 Қатты нитроанизол 3458 6.1
2253 Қатты нитробромбензол 3459 6.1
2254 Қатты n-этилбензилтолуидин 3460 6.1
2255 Қатты тірі организмдерден алынған уыттар, н.к. 3462 6.1
2256 Пропион қышқылы, қышқыл массалық үлесі кемінде 90% 3463 8
2257 Қатты уытты фосфорорганикалық қоспа, н.к. 3464 6.1
2258 Қатты мышьякорганикалық қоспа, н.к. 3465 6.1
2259 Қатты металл карбонил, н.к. 3466 6.1
2260 Қатты, уытты металорганикалық қоспа, н.к. 3467 6.1
2261 Металлгидрид негізінде сақтау жүйесіндегі сутегі неме-

се жабдықтың құрамындағы металлгидрид негізінде сақтау 
жүйесіндегі сутегі немесе жабдықпен қаптамаланған металлги-
дрид негізінде сақтау жүйесіндегі сутегі

3468 2.1

2262 Тез тұтанатын коррозиялық/күйдіретін боя (бояуды, лакты, 
эмалді, бояғышты, шеллакты, олифті, политураны, сұйық 
толтырғышты жəне сұйық лак негізін қоса алғанда) немесе иез 
тұтанатын коррозиялық/күйдіретін лак-бояу материалы (бояу 
еріткішті немесе сұйылтқышты қоса алғанда)

3469 3

2263 Тез тұтанатын коррозиялық/күйдіретін боя (бояуды, лакты, 
эмалді, бояғышты, шеллакты, олифті, политураны, сұйық 
толтырғышты дəне сұйық лак негізін қоса алғанда) коррозиялық/ 
күйдіретін лак-бояу материалы (бояу еріткішті немесе 
сұйылтқышты қоса алғанда)

3470 8

2264 Гидродифторид ерітінді, н.к. 3471 8
2265 Сұйық кротон қышқылы 3472 8
2266 Отындық элемент кассетасы, немесе жабдықтың құрамындағы 

отындық элементтің кассетасы, немесе құрамында тез 
тұтанатын сұйықтық бояу жабдықпен қаптамаланған отындық 
элементтің кассетасы

3473 3

2267 1-гидроксибензотриазол моногидраты 3474 4.1
2268 Этанол мен газолин қоспасы немесе этанол мен моторлы бен-

зин қоспасы, немесе 10%-дан астам этанол бар этанол мен 
моторлы отын қоспасы 

3475 3

2269 Отындық элемент кассетасы, немесе жабдықтың құрамындағы 
отындық элемент кассетасы немесе сумен əрекеттесетін 
отындық элемент кассетасы жабдықпен қаптамаланған заттар 

3476 4.3

2270 Отындық элемент кассетасы, немесе жабдықтың құрамындағы 
отындық элемент немесе отындық элемент кассетасы, жабдық-
пен қаптамаланған құрамында коррозиялық/күйдіретін заттар бар 

3477 8

2271 Отындық элемент кассетасы немесе жабдықтың құрамындағы 
отындық элементтің кассетасы немесе құрамында сұйытылған 
тұтанатын газ бар жабдықпен қаптамаланған отындық элемент 
кассетасы

3478 2.1

2272 Отындық элемент кассетасы, немесе жабдықтың құрамындағы 
отындық элементтің кассетасы, немесе отындық элементтің 
кассе та құрамындағы металлгидрид сутегі бар жабдықпен 
қаптамаланған

3479 2.1

2273 Ион-литий батареялары (ион-литий полимерлі батареяларын 
қоса алғанда)

3480 9

2274 Жабдықтың құрамындағы ион-литий батареялары, немесе 
жабдықпен қаптамаланған ион-литий батареялары (ион-литий 
полимерлі батареяларын қоса алғанда)

3481 9

2275 Тез тұтанатын сілтілік металл дисперсиясы немесе тез 
тұтанатын сілті жер металл дисперсиясы 

3482 4.3

2276 Моторлық отынға антидетонациялық қондырма – тұтанатын қоспа 3483 6.1
2277 Гидразина – сулы ерітінді, массалық үлесі 37% астам тез 

тұтанатын гидразин 
3484 8

2278 Кальций гипохлориті, құрғақ, коррозиялық/күйдіретін немесе 
кальций гипохлориті – құрамында 39%-дан астам (белсенді 
хлордың 8,8%) құрғақ коррозиялық/күйдіретін қоспа 

3485 5.1

2279 Кальций гипохлориті – 10%-дан астам, бірақ 39%-дан аспайтын 
белсенді хлор коррозиялық/күйдіретін құрғақ қоспа 

3486 5.1

2280 Кальций гипохлориті, гидратталған, коррозиялық/күйдіретін не-
месе кальций гипохлориті – құрамында кемінде 5,5%, бірақ 16%-
дан аспайтын су бар коррозиялық/күйдіретін гидратталған қоспа

3487 5.1

2281 Демді ішке тарту кезінде уытты, тез тұтанатын, күйдіретін 
сұйықтық, н.к., лк50 мөлшерінде 200 мл/м3 аспайтын жəне қанық 
будың концентрациясы кемінде 500 лк50

3488 6.1

2282 Демді ішке тарту кезінде уытты тез тұтанатын, күйдіретін 
сұйықтығы, н.к., лк50 мөлшерінде 1 000 мл/м3 айспайтын жəне 
қанық будың концентрациясы кемінде 10 лк50 

3489 6.1

2283 Демді ішке тарту кезінде уытты, суымен əрекеттесетін, тез 
тұтанатын, күйдіретін сұйықтық, н.к., мөлшерінде 200 мл/м3 
аспайтын жəне қанық будың концентрациясы кемінде 500 лк50 

3490 6.1

2284 Демді ішке тарту кезінде уытты, суымен əрекеттесетін, тез 
тұтанатын, күйдіретін сұйықтық, н.к., лк50 мөлшерінде 1 000 мл/
м3 аспайтын жəне қанық будың концентрациясы кемінде 10 лк50 

3491 6.1

2285 Уытты, тез тұтанатын, жоғары күкіртті мұнай 3494 3
2286 Йод 3495 8
2287 Никель-металлгидрид батереялары 3496 9
2288 Криль ұны 3497 4.2
2289 Сұйық йод монохлориді 3498 8
2290 Қос электр қабатты конденсатор (0,3 вт.с. астам энергияның 

сыймдылығы)
3499 9

2291 Қысымдағы химиялық өнім, н.к. 3500 2.2
2292 Қысымдағы тұтанатын химиялық өнім, н.к. 3501 2.1
2293 Қысымдағы уытты химиялық өнім, н.к. 3502 2.2
2294 Коррозиялық/күйдіретін қысымдағы химиялық өнім, н.к. 3503 2.2
2295 Тұтанатын, уытты қысымдағы химиялық өнім, н.к. 3504 2.1
2296 Тұтанатын, коррозиялық/күйдіретін қысымдағы химиялық өнім, н.к. 3505 2.1
2297 Өнеркəсіп бұйымдарының құрамындағы сынап 3506 8

Ескертпе: 
БҰҰ – Біріккен Ұлттар Ұйымы;
н.к. – нақты көрсетілмеген;
ЛК – қазалы концентрация;
мл – миллилитр;
м – метр;
1.1 – массасының жарылу қаупін сипаттайтын заттар мен бұйымдар;
1.2 – таратылу қаупін сипаттайтын, бірақ массаның жарылу қаупін туғызбайтын 

заттар мен бұйымдар;
1.3 – жану қаупін, сондай-ақ немесе елеусіз жарылу қаупін, немесе елеусіз тара-

тылу қаупін сипаттайтын, немесе сол жəне басқаға, бірақ массаның жарылу қаупін 
сипаттаймайтын заттар мен бұйымдар;

1.4 – елеулі қауіп төндірмейтін заттар мен бұйымдар;
1.5 – массаның жарылу қаупін сипаттайтын өте төмен сезімтал заттар;
1.6 – массаның жарылу қаупін сипаттамайтын аса төмен сізімтал бұйымдар;
1.1А –бастапқы жарылғыш зат (бұдан əрі – ЖЗ);
1.1А, 1.2В, 1.4В – бастапқы ЖЗ-ны қамтитын жəне екі немесе одан да көп тиімді 

сақтандырғыш құрылғылары жоқ бұйымдар. Сондай-ақ егер олардың құрамында 
бастапқы ЖЗ болса да жарылыс үшін детонатор жəне қалпақшалы типті капсюльдер 
сияқты бұйымдар енгізіледі;

1.1С, 1.2С, 1.3С, 1.4С – лақтырылатын ЖЗ немесе ЖЗ дефлаграциялауға қабілетті 
басқада, немесе осындай ЖЗ қамтитын бұйымдар;

1.1D, 1.2D, 1.4D, 1.5D – қайталма детонаторлық ЖЗ немесе түтінді дəрі немесе əрбір 
жағдайда бастамашыл құралдарсыз жəне лақтыруға қуатсыз қайталма детонаторлық 
ЖЗ қамтитын бұйымдар немесе бастапқы ЖЗ қамтитын жəне екі немесе одан да көп 
тиімді сақтандырғыш құрылғылары бар бұйымдар;

1.1Е, 1.2Е, 1.4Е – бастамашыл құралдарсыз, бірақ лақтырғыш қуатымен қайталма 
детонаторлық ЖЗ қамтитын бұйымдар (тез тұтанғыш сұйық немесе гель немесе 
гиперголикалық сұйықтарды қамтитын бұйымдардан басқа);

1.1F, 1.2F, 1.3F, 1.4F – өз бастамашыл құралдарымен, лақтырғыш қуатымен неме-
се лақтырғыш қуатсыз қайталма детонаторлық ЖЗ қамтитын бұйымдар (тез тұтанғыш 
сұйық немесе гель немесе гиперголикалық сұйықтарды қамтитын бұйымдардан басқа);

1G, 1.2G, 1.3G, 1.4G – жарылғыш заттарды, жарықтандырғыш, өртегіш, жасаура-
татын немесе түтін түзгіш заттарды қамтитын пиротехникалық заттар мен бұйымдар 
(сумен белсенденетін бұйымдардан немесе құрамында ақ фосфорды, фосфид, 
пирофорлық заттарды, тез тұтанғыш сұйық немесе гель немесе гиперголикалық 
сұйықтарды қамтитын бұйымдардан басқа);

1.2H, 1.3H – жарылғыш заттарды, сондай-ақ жəне ақ фосфорды қамтитын бұйымдар;
1.1J, 1.2J, 1.3J – жарылғыш заттарды, сондай-ақ жəне тез тұтанғыш сұйық немесе 

гелді қамтитын бұйымдар;
1.2K, 1.3K – ЖЗ, сондай-ақ уытты химиялық заттарды қамтитын бұйымдар;
1.1L, 1.2L, 1.3L – ерекше қауіп төндіретін (мысалы, сумен белсендігіне немесе 

гиперголиялық сұйықтармен қатысты, фосфидтер немесе пирофордық заттар) жəне 
əр типті оқшаулауды талап ететін ЖЗ қамтитын Жарылғыш заттар немесе бұйымдар;

1.6N – аса төмен сезімтал заттарды ғана қамтитын бұйымдар;
1.4S – кез келген кездейсоқ іске қосылу қауіпті салдары осы жүктің бірлік шегінен 

шықпайтын, өрт нəтижесінде қаптамасы кез келген зақымданған кезде жарылыстың не-
месе лақтырудың əсері олар жүк бірлігіне едəуір жақын өртке қарсы немесе авариялық 
шараларды қабылдау елеулі түрде кедергі келтірмейтін осындай ауқымда шектелген, 
осылайша қаптамаланған немесе құрастырылған заттар немесе бұйымдар;

2.1 – тұтанғыш газдар; 2.2 – тұтанбайтын уытты емес газдар;  2.3 – уытты газдар;
3 – тез тұтанғыш сұйықтық;
4 – тұтанатын қатты заттар, өзіндік реактивті заттар жəне қатты десенсибилиза-

цияланған жарылғыш заттар;
4.2 – өздігінен жануға қабілетті заттар;
4.3 – сумен байланысқан кезде өздігінен жанатын газдардан бөлінетін заттар;
5.1 – Қышқылдандыратын заттар; 5.2 – органикалық пероксидтер;
6.1 – уытты заттар:                          6.2 – инфекциялық заттар;
7 – радиоактивті материалдар;
8– коррозиялық/күйдіретін заттар;
9 – өзге де қауіпті заттар мен бұйымдар.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
8 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17025 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 25-27-беттерде) 


