
16 МАМЫР 2017 ЖЫЛ 13РЕСМИ

(Жалғасы бар)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 мамыр             №238           Астана, Үкімет Үйі

Субсидиялар мөлшерін есептеуді қоса алғанда, әмбебап 
қызмет көрсету операторларын айқындау жөніндегі 

конкурсты өткізу қағидаларын және уәкілетті органның 
байланыс операторларына әмбебап қызметтер көрсету 

жөніндегі міндетті жүктеу тәртібін, байланыс 
операторларына қойылатын байланыстың әмбебап 

қызметтерін көрсету жөніндегі талаптарды, байланыстың 
әмбебап көрсетілетін қызметтерінің тізбесін бекіту және 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің 
күші жойылды деп тану туралы

«Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
7-бабының 14) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған:
1) Субсидиялар мөлшерін есептеуді қоса алғанда, əмбебап қызмет көрсету опера-

торларын айқындау жөніндегі конкурсты өткізу қағидалары жəне уəкілетті органның бай-
ланыс операторларына əмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті жүктеу тəртібі;

2) байланыс операторларына қойылатын байланыстың əмбебап қызметтерін 
көрсету жөніндегі талаптар;

3) байланыстың əмбебап көрсетілетін қызметтерінің тізбесі бекітілсін.
2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
3. Осы қаулы 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін қаулының 

1-тармағының 3) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен ба-
стап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 2 мамырдағы
№ 238 қаулысымен бекітілген

Субсидиялар мөлшерін есептеуді қоса алғанда, əмбебап қызмет көрсету 
операторларын айқындау жөніндегі конкурсты өткізу қағидалары жəне 

уəкілетті органның байланыс операторларына əмбебап қызметтер көрсету 
жөніндегі міндетті жүктеу тəртібі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Субсидиялар мөлшерін есептеуді қоса алғанда, əмбебап қызмет көрсету 

операторларын айқындау жөніндегі конкурсты өткізу қағидалары жəне уəкілетті 
органның байланыс операторларына əмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті 
жүктеу тəртібі (бұдан əрі – Қағидалар) «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі, 
«Пошта туралы» 2016 жылғы 9 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес əзірленді жəне субсидиялар мөлшерін есептеуді қоса алғанда, əмбебап қызмет 
көрсететін операторларды айқындау жөніндегі конкурсты өткізу тəртібін жəне уəкілетті 
органның байланыс операторларына əмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті 
жүктеу тəртібін айқындайды.

2. Конкурсты өткізудің мақсаты байланыстың əмбебап қызметтерінің белгіленген 
тізбе сін көрсету үшін əмбебап қызмет көрсету операторларын айқындау болып та-
былады.

3. Пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) əмбебап қызмет көрсету операторы – Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес əмбебап байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі міндет жүктелген байланыс 
қызметтерін көрсететін байланыс операторы;

2) байланыстың əмбебап көрсетілетін қызметтері – телекоммуникациялар жəне 
пошта байланысы секторында бекітілген, уəкілетті орган əзірлейтін жəне Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітетін байланыстың көрсетілетін қызметтерінің ең аз 
тізбесі, оларды кез келген елді мекенде байланыстың көрсетілетін қызметтерін кез кел-
ген пайдаланушыға тағайындалған мерзімде, белгіленген сапада жəне осы көрсетілетін 
қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін баға деңгейінде көрсету əмбебап 
қызмет көрсету операторлары үшін міндетті болып табылады;

3) байланыс операторы – Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген, бай-
ланыс қызметтерін көрсететін заңды тұлға;

4) уəкілетті орган – байланыс саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын, 
байланыс саласында қызметтер көрсететін немесе оларды пайдаланатын тұлғалардың 
қызметін мемлекеттік бақылауды, үйлестіру мен реттеуді жүзеге асыратын, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын орталық атқарушы орган.

2-тарау. Əмбебап қызмет көрсету операторларын айқындау жөніндегі 
конкурсты өткізу тəртібі

4. Уəкілетті орган конкурстың ұйымдастырушысы (бұдан əрі – ұйымдастырушы) болады.
Ұйымдастырушы конкурстық комиссияның құрамын, конкурстық құжаттаманы, 

конкурсты өткізу мерзімін жəне конкурсты өткізу туралы хабарландыруды бұқаралық 
ақпарат құралдарында орналастыру мерзімін бекітеді.

5. Ұйымдастырушы конкурсты ашық тəсілмен өткізеді, оған байланыс операторла-
рына қатысуға рұқсат етіледі.

Байланыс операторы жəне онымен үлестес тұлғасы конкурсқа бір лот бойынша 
қатыса алмайды.

6. Конкурсты өткізу:
1) заңдылық;
2) адал бəсекелестік;
3) əділдік;
4) қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерінің теңдігі қағидаттарына 

негізделеді.
7. Конкурсты өткізу басталғанға дейін ұйымдастырушы конкурсты өткізу туралы 

хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын орналастырады.
8. Хабарландыру мынадай мəліметтерді қамтиды:
1) байланыс саласындағы уəкілетті органның атауы жəне орналасқан жері;
2) конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі;
3) конкурсты өткізу уақыты, күні жəне орны;
4) əмбебап көрсетілетін қызметтердің тізбесі;
5) конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі;
6) конкурстық құжаттарды алу орны мен тəсілдері.
9. Конкурстық комиссия төрағадан, төрағаның орынбасарынан, комиссия 

мүшелерінен жəне хатшысынан тұрады. Дауыс беруге комиссия төрағасы, төрағаның 
орынбасары жəне мүшелері қатысады, комиссия хатшысының дауыс беру құқығы жоқ.

Дауыс беруге құқығы бар конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды 
(бес адамнан кем емес) құрайды.

10. Конкурстық комиссияның төрағасы оның қызметіне басшылық жасайды, 
конкурстық комиссияның отырыстарына төрағалық етеді, оның жұмысын жоспарлай-
ды жəне оның шешімдерін іске асыруға жалпы бақылау жасауды жүзеге асырады.

Төраға болмаған кезде оның функцияларын орынбасар орындайды.
11. Конкурстық комиссияның шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады 

жəне егер оған конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы санының басым көпшілігі да-
уыс берсе, қабылданды деп саналады.

Дауыстар тең түскен жағдайда, комиссия төрағасы дауыс берген шешім қабылданды 
деп саналады.

12. Конкурстық комиссияның шешімдері хаттамалармен ресімделеді, оларды 
белгіленген тəртіппен комиссия хатшысы дайындайды жəне оған комиссияның 
төрағасы, төрағасының орынбасары жəне мүшелері қол қояды.

13. Ұйымдастырушы байланыс операторларына ұсынатын конкурстық құжаттама:
1) байланыс операторы əрекет ететін аймақтар бар лоттар тізбесін;
2) лоттарда көрсетілген жұмыс сипаттамасы туралы техникалық ерекшелікті;
3) байланыстың əмбебап көрсетілетін қызметтерінің құнын субсидиялау туралы 

жобалық шартты қамтиды.
14. Байланыс операторы конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы 

сұраумен, конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін күнтізбелік он 
күннен кешіктірмей жазбаша түрде жүгінеді. Ұйымдастырушы сұрау тіркелген сəттен 
бастап үш күн мерзімде оған жауап береді.

15. Конкурсқа қатысуға тілек білдірген байланыс операторы ұсынатын конкурстық 
өтінім;

1) конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашатын күннің алдындағы үш айдан 
астам уақыт ішінде байланыс операторының банк (банктер) алдында мерзімі өтіп кет-
кен берешегінің жоқ екендігі туралы банк (банктер) мөрі қойылған бірінші басшының 
немесе оны алмастыратын тұлғаның қолы қойылған банк (банктер) анықтамасының 
түпнұсқасын (егер байланыс операторы екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе 
филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылған жағдайда, аталған 
анықтама осындай банктердің əрқайсысынан ұсынылады);

2) 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының Кодексіне 
сəйкес тө леу мерзімі ұзартылған жағдайларды қоспағанда, конкурстық өтінімдер 
салынған конверттерді ашатын күннің алдындағы үш айдан астам уақыт ішінде салық 
берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары 
жəне əлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ немесе бар екендігі туралы 
(тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасы) «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы куəландырған электрондық құжаттың қағаздағы 
көшірмесін;

3) байланыс операторы көрсететін байланыстың əмбебап қызметтерінің тізбесіндегі 
əрбір əмбебап қызмет бойынша негізделген өзіндік құнды;

4) байланыс операторы көрсететін байланыстың əмбебап қызметтерінің тізбесіндегі 
əрбір қызмет бойынша нақты жəне болжамды көлемдерді;

5) байланыстың əмбебап көрсетілетін қызметтерінің негізгі техникалық жəне пай-
далану сипаттамаларының егжей-тегжейлі сипаттамасын;

6) байланыстың əмбебап қызметтерін тиісінше жəне үздіксіз көрсетуге қажетті 
қолда бар ресурстарды қамтиды.

16. Конкурстық құжаттамаға қоса берілетін есептеулер мен растайтын материалдар 
мынадай талаптарға сəйкес жасалады:

1) конкурс материалдары тігіледі, нөмірленеді жəне байланыс операторы 
басшысының мөрімен жəне қолымен расталады.

2) қаржылық құжаттарға байланыс операторының басшысы жəне бас бухгалтері 
не оларды алмастыратын тұлғалар қол қояды жəне байланыс операторының мөрімен 
расталады.

17. Конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі хабарландыру жарияланған сəттен бастап 
күнтізбелік 30 күнді құрайды.

18. Ұйымдастырушы (оның жауапты тұлғасы) конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі 
аяқталғаннан кейін алған барлық конкурстық өтінімдер ашылмаған күйінде қабыл-
данбайды жəне оларды ұсынған байланыс операторларына қайтарылады.

19. Байланыс операторы конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқтал-
ғанға дейін өзінің конкурстық өтінімін өзгерте немесе кері қайтара алады. Өзгеріс 
конкурстық өтінімнің өзі сияқты дайындалады, мөрмен бекітіледі жəне ұсынылады. 
Мұндай өзгеріс немесе кері қайтару туралы хабарлама, егер ұйымдастырушы олар-
ды конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін алса, жарамды 
болып табылады.

20. Конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін конкурстық өтінімдерге 
өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

21. Тіркелген өтінім кері қайтарып алынған жағдайда, байланыс операторы 
ұйымдастырушыға жазбаша түрде хабарлама жолдайды.

22. Байланыс операторының өкілі өзінің байланыс операторы атынан əрекет ету 
құқығын куəландыратын, ресімделген сенімхатты ұсынған жағдайда конкурсқа қатысуға 
өтінім беруді жүзеге асырады.

23. Ұйымдастырушы өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін 
күнтізбелік 15 күннің ішінде құжаттарды конкурстық комиссияға жібереді.

24. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде конкурстық комиссия 
қатысушы адамдарға мыналарды:

1) конкурсқа қатысушы байланыс операторларының атауын жəне орналасқан жерін;
2) осы Қағидалардың 14-тармағына сəйкес сұратылған ақпаратты, егер өзгерістер 

құжатпен көрсетілсе, конкурстық өтінімдерді кері қайтару жəне өзгерту туралы 
ақпаратты;

3) конкурстық өтінімді құрайтын құжаттардың бар немесе жоқ екендігі туралы 
жариялайды.

25. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде конкурстық комиссия 
хатшысы ашу хаттамасын жасайды, оған конкурстық комиссияның төрағасы, оның 
орынбасары, конкурстық комиссия мүшелері мен хатшысы қол қояды.

26. Хаттаманың көшірмелері конвертерді ашқан күннен бастап екі жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде конкурсқа қатысушылардың мекенжайларына жолданады.

27. Конкурстық комиссия конкурстық өтінімдерді олардың толықтығы, есептеулерде 
қателердің, құжаттарда барлық қолдардың болуы тұрғысынан зерделейді, сондай-ақ 
жалпы өтінімдердің ресімделуінің дұрыстығын тексереді.

28. Конкурстық комиссия 15 жұмыс күні ішінде конкурстық өтінімдерді бағалайды, 
байланыстың əмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі байланыс операторларына 
қойылатын талаптарға сəйкестігін, құжаттардың толықтығын салыстырады жəне жеңіп 
шыққан конкурстық өтінімді айқындайды.

29. Конкурстық комиссия дауыс беру арқылы конкурстың жеңімпазын айқындайды. 
Конкурс нəтижелері бойынша ұйымдастырушы белгілі бір аумақта байланыстың 
əмбебап қызметтерін көрсету бойынша жеңіп шыққан оператор туралы бұйрық 
шығарады. Ұйымдастырушы конкурс қорытындылары шығарылған күннен бастап 
үш жұмыс күні ішінде конкурс жеңімпазына оның конкурстық өтінімінің жеңімпаз деп 
танылғаны туралы жазбаша түрде хабарлайды.

30. Ұйымдастырушы конкурс қорытындылары шығарылған күннен бастап жеті 
жұмыс күні ішінде атауын, жеңімпазды жəне оның мекенжайын, конкурс жеңімпазы 
ұсынған конкурстық өтінімнің атауы мен субсидиялар мөлшерін көрсете отырып, өз 
интернет-русурсында конкурс нəтижелерін жариялау арқылы барлық қатысқан бай-
ланыс операторларына хабарлайды.

Байланыстың əмбебап көрсетілетін қызметтерінің құнын субсидиялау туралы шарт 
конкурс жеңімпазына хабарлағаннан кейін 10 жұмыс күнінен кешіктірілмей жасалады.

31. Байланыстың əмбебап көрсетілетін қызметтерінің құнын субсидиялау туралы 
шарт уəкілетті орган оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық 
органдарында тіркегеннен кейін күшіне енеді.

32. Өткізілген конкурс нəтижелері бойынша туындаған барлық дауды уəкілетті 
орган қарайды. Дауды қарау нəтижесінде қабылданған уəкілетті органның шешіміне 
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сəйкес сот тəртібімен 
шағым берілуі мүмкін.

3-тарау. Субсидиялар мөлшерін есептеу
33. Ауылдық елді мекендерде байланыстың əмбебап қызметтерін көрсеткені 

үшін шығындар, егер бүл конкурстың нəтижесімен немесе байланыс операторына 
байланыстың əмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі міндеттемелерді жүктеу шарт-
тарымен айқындалған болса, субсидиялануға жатады.

34. Қалаларда байланыстың əмбебап қызметтерін көрсеткені үшін шығындар 
субсидияланбайды.

35. Субсидиялардың мөлшері конкурстың немесе байланыс операторына 
байланыстың əмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі міндеттемелерді жүктеу шарт-
тары бойынша айқындалады, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетте 
көзделген субсидиялардың мөлшерінен аспауға тиіс жəне шығыстар мен байланыстың 
шығынды əмбебап қызметтерін көрсетуден түскен нақты кірістердің айырмасы ретінде 
айқындалады.

4-тарау. Уəкілетті органның байланыс операторларына əмбебап қызметтер 
көрсету жөніндегі міндетті жүктеу тəртібі

36. Конкурсқа қатысуға өтінімдер болмаған немесе жеңімпазды анықтау мүмкін 
болмаған жағдайда, байланыстың əмбебап қызметтерінің тізбесінен байланыстың 
əмбебап қызметтерін көрсетуді уəкілетті орган осы аумақта көрсетілетін қызметтердің 
түрлері бойынша нарықтың ең көп үлесін алып отырған байланыс операторына 
жүктейді. Қызметтердің тиісті нарығын талдау негізінде уəкілетті орган байланыс 
операторының нарықта алатын үлесін айқындайды. Уəкілетті органның байланыс опе-
раторларына əмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті жүктеуі уəкілетті органның 
бұйрығы түрінде ресімделеді.

37. Уəкілетті органның байланыс операторларына əмбебап қызметтер көрсету 
жөніндегі міндетті жүктеуі туралы бұйрықтың көшірмесі үш жұмыс күні ішінде 
байланыстың əмбебап көрсетілетін қызметтерінің құнын субсидиялау туралы шарт 
жасасу үшін тиісті байланыс операторына жіберіледі.

38. Уəкілетті орган бұйрық шығарғаннан кейін он жұмыс күні ішінде байланыс опера-
торымен телекоммуникациялар жəне пошта байланысы секторында бекітілген əмбебап 
байланыстың қызметтерін көрсетуге арналған шарт жасалады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 238 
қаулысымен бекітілген

Байланыстың əмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі байланыс 
операторларына қойылатын талаптар

Байланыстың əмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі байланыс операторларына 
мынадай талаптар қойылады:

1) телекоммуникациялар секторында қызмет көрсету үшін – байланыс опе-
раторы көрсететін қызметтерді пайдаланушылардың байланыстың əмбебап 
қызметтерінің қолжетімділігіне, сапасына жəне ұсынылу бағасына деген қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын телекоммуникация желілерінің болуы;

2) пошта байланысы секторында қызмет көрсету үшін – пошта операторы 
көрсететін қызметтерді пайдаланушылардың пошта байланысының əмбебап қызмет-
терінің қолжетімділігіне, сапасына жəне ұсынылу бағасына деген қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын пошталық желілердің болуы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 2 мамырдағы
№238 қаулысымен бекітілген

Байланыстың əмбебап көрсетілетін қызметтерінің тізбесі
Р/с
№

Əмбебап көрсетілетін қызметтердің атауы

1 2
Телекоммуникациялар секторында бекітілген байланыс қызметтерінің тізбесі

1. Жергілікті телефон байланысының қызметтері
2. Интернет желісіне кемінде 1536 Кбит/с қосылу жылдамдығымен жеке 

қолжетімділік қызметтері
Пошта байланысы секторында бекітілген байланыс қызметтерінің тізбесі

3. Тіркелмейтін хатты жіберу бойынша көрсетілетін қызметтер
4. Тіркелмейтін пошта карточкасын жіберу бойынша көрсетілетін қызметтер
5. Тіркелмейтін бандерольді жіберу бойынша көрсетілетін қызметтер
6. Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз басылымдарын тарату бойынша 

көрсетілетін қызметтер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 2 мамырдағы
№238 қаулысына  қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған
кейбір шешімдерінің тізбесі

1. «Телекоммуникацияның əмбебап қызметтерін көрсету құқығына конкурс өткізу 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 қыркүйектегі 
№ 1012 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 36, 482-құжат).

2. «Телекоммуникацияның əмбебап қызметтерінің тізбесін жəне Телекоммуникация-
ның əмбебап қызметтерінің құнын субсидиялау ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 наурыздағы № 451 қаулысы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 17, 153-құжат).

3. «Телекоммуникацияның əмбебап қызметтерінің тізбесін жəне Телекоммуникация-
ның əмбебап қызметтерінің құнын субсидиялау ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 наурыздағы № 451 қаулысына өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 16 қыркүйектегі № 969 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 54, 759-құжат).

4. «Телекоммуникацияның əмбебап қызметтерінің тізбесін жəне Телекоммуникация-
ның əмбебап қызметтерінің құнын субсидиялау ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 наурыздағы № 451 қаулысына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
25 қарашадағы №1231 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 
72-73, 653-құжат).

_______________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 мамыр               №239               Астана, Үкімет Үйі

«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты 
есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, 

қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы 
төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына өзгеріс 

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын 

ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кəсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы 
төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 
№ 1193 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 87-88, 631-құжат) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулыға 22-қосымшада:
реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

1.
Ерекше 

жағдайлар үшін 
қосымша ақы

«Қазақстан кеме қатынасының 
тіркелімі» республикалық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорны, су жолда-
ры қазыналық кəсіпорындарының, 
«Ақмолажолзертхана» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,

ЛА-дан 
50 %-ға 
дейін

Ұйым
басшысы
белгілеген
тəртіппен

«Ақтөбежолзертхана» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,
«Алматыжолзертхана» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,
«Атыраужолзертхана» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,
«Батысжолзертхана» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,
«Жамбылжолзертхана» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,
«Шығысжолзертхана» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,
«Қарағандыжолзертхана» республика-
лық мемлекеттік мекемесінің,
«Қызылордажолзертхана» республика-
лық мемлекеттік мекемесінің,
«Қостанайжолзертхана» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,
«Маңғыстаужолзертхана» республика-
лық мемлекеттік мекемесінің,
«Павлодаржолзертхана» республика-
лық мемлекеттік мекемесінің,
«Солтүстікжолзертхана» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,
«Оңтүстікжолзертхана» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,
«Астанақалалықжолзертханасы» 
респуб ликалық мемлекеттік 
мекемесінің,
«Алматықалалықжолзертханасы» 
республикалық мемлекеттік 
мекемесінің қызметкерлеріне жұмыстың 
қауырттылығы жəне күрделілігі үшін

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

_______________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 3 мамыр              №243            Астана, Үкімет Үйі

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді 
қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу 

қағидаларын бекіту туралы

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңы 11-1-бабының 2-тармағына сəйкес Қазақстан 
Республика сының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдеріне бағалау жүргізу қағидалары бекітілсін.

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

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 3 мамыр дағы
№243 қаулысымен бекітілген

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдеріне бағалау жүргізу қағидалары 

1. Жалпы ережелер

1. Осы Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдеріне бағалау жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қылмыстық жол-
мен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді жəне кірістерді заңдастыру (жылыстату) 
жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдеріне бағалау жүргізу тəртібін айқындайды.

2. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау Қазақстан Республикасында кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне 
терроризмді қаржыландырудың қатерлері мен мүмкіндіктерін, қылмыстық жолмен 
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға 
қарсы шараларды іске асырудағы кемшіліктерді анықтау мақсатында жүргізіледі.

3. Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 

ранжирлеу – кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдерін бағалау үшін жиналған деректердің салыстырмалы маңыздылығын (ең 
қолайлы) белгілеу рəсімі;

кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау – тəуекелдер деңгейлерін кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдерін бағалау үшін жиналған деректерді талдау тəсілімен 
айқындау;

жұмыс топтары – Қағидалардың 5-тармагында көрсетілген бағыттар бойынша 
кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдеріне 
бағалау жүргізу үшін мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдардың 
өкілдерінен тұратын топтар;

кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау үшін деректер жинау - кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдерін бағалау үшін мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы 
мемлекеттік органдардан жəне қаржы мониторингі субъектілерінен ақпарат алу процесі;

кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
құрылымдау – оларды кейіннен талдау үшін кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 
терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін бағалау үшін жиналған деректерді топта-
стыру жəне жинақтау;

қаржы мониторингінің субъектілері – Заңның 3-бабының 1-тармағында көрсетілген 
қаржы мониторингінің субъектілері;

мемлекеттік органдар – Заңның 14-бабына сəйкес қаржы мониторингі субъек-
тілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы 
заңнамасын орындауын бақылауды жүзеге асыратын, сондай-ақ Заңның 18-бабына 
сəйкес уəкілетті орган өзара іс-қимыл жасайтын мемлекеттік органдар.

2. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекел деріне бағалау жүргізу тəртібі

4. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекел-
деріне бағалау жүргізу он сегіз айдан аспайтын мерзімге созылады.

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдеріне 

кейінгі бағалаулар кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдеріне алдыңғы бағалау басталған күннен бастап 36 ай өткеннен кейін 
жүргізіледі.

5. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау мақсатында уəкілетті орган:

қылмыстық жолмен алынған ақшаны жəне (немесе) өзге де мүлікті заңдастыру 
(жылыстату) қатерін бағалау; 

ұлттық осалдықтарды бағалау; 
банк секторының осалдықтарын бағалау; 
бағалы қағаздар нарығы секторының осалдықтарын бағалау; 
сақтандыру секторының осалдықтарын бағалау; 
өзге де қаржы мекемелерінің осалдықтарын бағалау; 
қаржылық емес сектордың осалдықтарын бағалау;
терроризмді қаржыландырудың қатерлері мен осалдықтарын бағалау жөніндегі 

жұмыс топтарын құрады.
Жұмыс топтарының мүшелері жұмыс топтарының құзыретіне кіретін мəселелер 

бойынша қажетті біліктілігі бар мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік 
орган дардың өкілдері болып табылады.

Уəкілетті орган жұмыс топтарына енгізу үшін мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы 
мемлекеттік органдардан өкілдердің кандидатуралары жөнінде ұсыныстар сұратады.

Жұмыс топтарының жетекшілері олардың мүшелерінің ішінен тиісті жұмыс тобының 
бірінші отырысында ішкі дауыс беру арқылы сайланады жəне зерттейтін саласына 
байланысты айқындалады.

6. Уəкілетті орган қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында тəуекелдерді бағалауды 
іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіреді.

7. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау үш кезеңді қамтиды:

кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау үшін деректер жинау;

кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау үшін деректерді өңдеу жəне талдау;

кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау жəне кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды анықтау.

8. Жұмыс топтарының құрамына өкілдер ұсыну туралы сұрау салуды уəкілетті орган 
əрбір кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау басталған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

Мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдар көрсетілген ұсы-
нысты алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде уəкілетті органға олардың 
қыз мет саласына сəйкес жұмыс топтарының құрамына өз өкілдерін енгізу туралы 
ұсыныс жібереді.

9. Уəкілетті орган мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдардың 
өкілдерін жұмыс топтарының құрамына енгізу туралы берілген ұсыныстардың негізінде 
жұмыс топтарының құрамын бекітеді.

10. Уəкілетті орган жұмыс топтарының құрамы бекітілген күннен бастап 10 (он) 
жұмыс күні ішінде Жұмыс топтарының отырыстарын өткізу кестесін (бұдан əрі – кесте) 
бекітеді жəне танысу үшін жұмыс топтарының мүшелеріне жібереді.

Жұмыс топтарының отырыстары кестеге сəйкес, бірақ айына кемінде бір рет 
өткізіледі.

11. Қажет болған жағдайда жұмыс топтарының отырыстары уəкілетті органның, 
жұмыс тобы жетекшісінің бастамалары бойынша өткізіледі.

3. Кірістерді заңдастыру (жы лыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдерін бағалау үшін деректер жинау тəртібі

12. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) ж əне терроризмді қаржыландыру тəуекел-
дерін бағалау үшін деректер жинауды уəкілетті орган Заңның 11-1-бабының 2-тарма-
ғына сəйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бекітетін Кірістерді 
заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін бағалау үшін 
деректер жинау жөніндегі əдіснамаға (бұдан əрі – əдіснама) сəйкес жүзеге асырады.

13. Уəкілетті орган əрбір кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдерін бағалау басталған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс 
күнінен кешіктірмей мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдарға, 
сондай-ақ қаржы мониторингінің субъектілеріне кірістерді заңдастыру (жылыстату) 
жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін бағалау үшін деректер ұсыну туралы 
сұрау салу жібереді.

14. Мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдар, сондай-ақ қаржы 
мониторингінің субъектілері 30 (отыз) жұмыс күні ішінде əдіснамаға сəйкес кірістерді 
заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін бағалау 
үшін алдыңғы үш жылдық кезеңдегі деректерді Қағидалардың 13-тармағына сəйкес 
қағаз жеткізгіште немесе Microsoft Ехсеl форматында электрондық тəсілмен ұсынады.

15. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекел-
дерін бағалау үшін деректер болмаған жағдайда мұндай деректердің болмау себептері 
көрсетіледі.

4. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдерін бағалау үшін деректерді өңдеу жəне талдау тəртібі

16. Уəкілетті орган барлық деректерді алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс 
күні ішінде кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдерін бағалау үшін:

кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау үшін ұсынылған деректердің сəйкестігі жəне толықтығы тұрғысынан кірістерді 
заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін бағалау үшін 
жиналған деректерді салыстыру;

кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау үшін жиналған деректерді құрылымдау;

кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау үшін жиналған деректерді ранжирлеу арқылы жиналған деректерге өңдеу 
жүргізеді.

17. Уəкілетті орган кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржы-
ландыру тəуекелдерін бағалау үшін деректерді өңдегеннен кейін оларды 5 (бес) 
айдан аспайтын уақытқа созылатын талдауды жүзеге асырады, оны жүргізу кезінде:

кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелінің көзін;
кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелінің 

сипатын;
кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелінің 

ықтималдылығын;
кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелінің 

салдарларын анықтайды.
18. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 

тəуекелдерін бағалау үшін деректерді талдау кезінде кірістерді заңдастыру (жылыстату) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша өзара бағалау жəне про-
гресс туралы есептер мен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылы-
стату) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық 
ұйымдардың баяндамаларынан ақпарат та пайдаланылады.

19. Жиналған деректерді талдау қорытындылары бойынша уəкілетті орган кірістерді 
заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін бағалау 
жөніндегі есепті қалыптастырады, онда:

1) кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдері 
сипатының, көзінің, ықтималдылығы мен салдарының сипаттамасы;

2) кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдері 
үшін жиналған деректер талдауының қорытындылары қамтылады.

20. Уəкілетті орган кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдерін бағалау бойынша есепті қалыптастырған күннен бастап 
10 (он) жұмыс күні ішінде оны жұмыс топтарына береді.

5. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдерін бағалау мен кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 

терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін төмендетуге бағытталған шаралар-
ды анықтау тəртібі

21. Жұмыс топтары кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдерін бағалау жөніндегі есепті алған күннен бастап 5 (бес) ай-
дан асырмай қарайды жəне тəуекелдің мынадай:

«өте жоғары»;
«жоғары»;
«елеулі»;
«орташадан жоғары»;
«орташа»;
«орташадан төмен»;
«төмен»;
«өте төмен»;
«елеусіз тəуекелдері бар»;
«тəуекел жоқ» деңгейлердің бірін береді.
22. Жұмыс топтары қарау жəне тəуекелдің тиісті деңгейлерін беру қорытындылары 

бойынша кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдерін бағалау бойынша қорытынды есептерді (бұдан əрі – қорытынды есеп) 
қалыптастырады, онда:

1) кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау сипаттамасы;

2) кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау бойынша тұжырымдар;

3) кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
төмендетуге бағытталған шаралар қабылдау туралы қорытынды қамтылады.

23. Жұмыс топтары қорытынды есептер қалыптастырылған күннен бастап 10 (он) 
жұмыс күні ішінде оларды уəкілетті органға береді.

24. Уəкілетті орган қорытынды есептерді алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні 
ішінде оларды мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдарға 
келісуге жібереді.

25. Мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдар қорытынды 
есептерді алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде уəкілетті органға ескертулер 
мен ұсыныстарды жібереді не олардың жоқтығы туралы хабарлайды.

Мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдар Қорытынды есепке 
ескертулер мен ұсыныстар берген жағдайда, уəкілетті орган 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
одан əрі пысықтау үшін жұмыс топтарына жібереді.

26. Мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдар Қағидалардың 
25-тармағында көрсетілген мерзімде ұстанымдарын ұсынбаған жағдайда қорытынды 
есептер келісілген деп есептеледі.

6. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық 

комиссияда қарау тəртібі
27. Уəкілетті орган қорытынды есептерді Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2010 жылғы 20 шілдедегі № 358 бұйрығымен құрылған Қылмыстық жол-
мен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық комиссия (бұдан əрі – ВАК) отырыстарының 
мемлекеттік, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдармен келісілген кестесіне 
сəйкес қарауға жəне мақұлдауға ВАК отырысына шығарады.

28. Уəкілетті орган ВАК мақұлдағаннан кейін 30 (оты з) жұмыс күні ішінде қорытынды 
есептерді жинақтайды жəне оларды Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің ресми интернет-ресурсының жабық бөлігінде орна-
ластырады.

29. Уəкілетті орган кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржы-
ландыру тəуекелдеріне бағалау жүргізу қорытындылары бойынша Қазақстан 
Республика сының Үкіметі бекітетін кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржы ландыру тəуекелдерін төмендетуге бағытталған шаралар кешенін əзірлейді.

_______________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 
КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 наурыз           №14қе                 Астана қаласы
№ 1 дана

«Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдары 
тергеу изоляторларының ішкі тәртіптеме қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Төрағасының 2014 жылғы 15 қазандағы № 346 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы 

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

1. «Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдары тергеу изолятор ларының 
ішкі тəртіптеме қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Төрағасының 2014 жылғы 15 қазандағы № 346 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тізілімінде № 9887 болып тіркелген, 2015 жылғы 12 
тамызда «Əділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде жəне 2015 жылғы 24 қыркүйекте № 
183 «Егеменді Қазақстан» газетінде ресми жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

Аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдары 
тергеу изоляторларының ішкі тəртіптеме қағидаларында: 

110-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«110. Күдіктілер мен айыпталушыларды медициналық-санитарлық қамтамасыз 

ету осы тарауда көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, «Бас бостандығы шектеулі 
азаматтарға, сондай-ақ сот үкімі бойынша жазасын бас бостандығынан айыру орында-
рында өтеп жүрген, арнайы мекемелерге орналастырылған адамдарға медициналық 
көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2015 жылғы 7 сəуірдегі № 314 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тізілімінде № 11206 болып тіркелген) регламенттеледі».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тергеу изоляторы 
заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде ресми жариялауға жіберуді; 

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны Қазақстан Республикасының 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жолдауды қамтамасыз етсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы 
К.МƏСІМОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15073 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 15 маусым           № 384          Астана қаласы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша 
үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 2016 ж. 167, 169, 172, 174, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 191, 
193, 201, 203, 206, 208, 211, 213, 216,221, 2017 ж. 59, 61, 66, 69, 79, 85-нөмірлерде)

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы №384 бұйрығына 127-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім 

Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі жəне пайдалы қазбаларды өндіру 
Мамандығы: 0713000 – Геодезия жəне картография 
Біліктілігі: 071301 3 – Техник-геодезист

Оқыту нысаны: күндізгі 
Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасында
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЖББП. 00 Жалпы білім беретін пəндер 1448 1
ƏЭД. 00 Əлеуметтік-экономикалық 

пəндер (мəдениеттану, фило-
софия негіздері, экономика 
негіз дері, саясаттану жəне əлеу-
меттану негіздері, құқық негіздері)

180 2-4

ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 
(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі)

432 2-4

ЖКП 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1068 564 484 20 2-4
ЖКП 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу 
+ 42 42 4

ЖКП 02 Физикалық география + + 76 52 24 2
ЖКП 03 Геодезия + 306 150 156 2-4
ЖКП 04 Геоақпараттық жүйелер + 60 20 40 3
ЖКП 05 Топографиялық жəне құрылыстық 

сызу 
+ 106 106 2-3

ЖКП 06 Картография + 52 30 22 4
ЖКП 07 Электротехника жəне электро-

ника
+ 66 52 14 2

ЖКП 08 Электрондық геодезиялық өлшеу 
құралдары 

+ 90 50 40 3-4

ЖКП 09 Метрология, стандарттау жəне 
сертификаттау 

+ 34 20 14 4

ЖКП 10 Кəсіптік қызметті құқықтық 
қамтамасыз ету 

+ 44 32 12 4

ЖКП 11 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
басқару 

+ + + + 94 48 26 20 4

ЖКП 12 Өмір қауіпсіздігі + 56 42 14 2
ЖКП 13 Еңбекті қорғау + 42 26 16 3
АП. 00 Арнайы пəндер 896 482 394 20 2-4
АП 01 Жоғары геодезия + + 172 90 82 2-4
АП 02 Фотограмметрия негіздері + + 100 58 42 3-4
АП 03 Қолданбалы геодезия + + 226 114 92 20 3-4
АП 04 Инженерлік-геодезиялық 

іздестірулер 
+ 152 92 60 3-4

АП 05 Инженерлік құрылыс негіздері + + 48 34 14 2
АП 06 Мемлекеттік кадастр негіздері + 52 34 18 4
АП 07 Серіктік навигациялық жүйелер + 52 32 20 4
АП 08 Кəсіптік қызметтегі ақпараттық 

технологиялар 
+ + 94 28 66 2

6.БҰАП. 
000

Білім беру ұйымы анықтайтын 
пəндер*

116-
607*

70-
315*

46-
281*

ӨО жəне 
КП. 00

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

1332

КП. 01 Оқу практикасы 648
КП. 02 Өндірістік технологиялық практика 432
КП. 03 Мамандық бейіні бойынша 

камералдық практика 
144

КП. 04 Геоақпараттық технологиялар-
ды меңгеру 

108

АА Аралық аттестаттау 210
ҚА 00 Қорытынды аттестаттау 78
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау** 66
ҚА 02 
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау жəне біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы 5760
К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 6588
Ескерту: ЖБП– жалпы білім беретін пəндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пəндер; ƏЭП - 
əлеуметтік-экономикалық пəндер; ЖКП – жалпы кəсіптік пəндер; АП – арнайы пəндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пəндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кəсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру; К – консультациялар; 
Ф – факультативтік сабақтар.
ТжКБ-ның МЖМБС-на сəйкес пəндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 
болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, 
сынақ), пəнді оқыту тəртібі үлгі болып табылады жəне оқыту нысанына, мамандықтардың 
ерекшеліктеріне, жергілікті жəне басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс 
берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес өзгертілуі мүмкін.
*Білім беру ұйымы анықтайтын пəндерге арналған сағат көлемі жалпы кəсіптік жəне арнайы 
пəндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.
** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: арнайы пəндер (АП 01, 03) бойынша емтихан. 
Оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті 
мамандықтың пəндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 
Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту 
құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-
ке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, 
кредиттік оқытуды ескеру қажет. 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 128-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 
техникалық жəне кəсіптік білім

Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі жəне пайдалы қазбаларды өндіру 
Мамандығы: 0713000 – Геодезия жəне картография 
Біліктілігі: 071301 3 – Техник-геодезист 

Оқыту нысаны: күндізгі 
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

жалпы орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндердің 
индексі

Циклдер мен пəндердің ата-
улары

Бақылау 
нысаны

Оқу уақытының 
көлемі (сағат)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ƏЭП. 00 Əлеуметтік-экономикалық 
пəндер 
(мəдениеттану, философия 
негіздері, экономика негіздері, 
саясаттану жəне əлеуметтану 
негіздері, құқық негіздері)

180 2-4

ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 
(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі)

480 2-4

ЖКП 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1068 602 446 20 2-4
ЖКП 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу 
+ 42 42 4

ЖКП 02 Физикалық география + + 74 60 14 2
ЖКП 03 Геодезия + 306 150 156 2-4
ЖКП 04 Геоақпараттық жүйелер + 60 34 26 3
ЖКП 05 Топографиялық жəне құрылыстық 

сызу 
+ 106 106 2

ЖКП 06 Картография + 52 30 22 4
ЖКП 07 Электротехника жəне электро-

ника
+ 72 60 12 2

ЖКП 08 Электрондық геодезиялық өлшеу 
құралдары 

+ 90 50 40 3-4

ЖКП 09 Метрология, стандарттау жəне 
сертификаттау 

+ 34 24 10 4

ЖКП 10 Кəсіптік қызметті құқықтық 
қамтамасыз ету 

+ 42 32 10 4

ЖКП 11 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
басқару 

+ + + 94 48 26 20 4

ЖКП 12 Өмір қауіпсіздігі + 54 42 12 2
ЖКП 13 Еңбекті қорғау + 42 30 12 4
АП. 00 Арнайы пəндер 900 474 406 20 2-4
АП 01 Жоғары геодезия + 172 90 82 2-4
АП 02 Фотограмметрия негіздері + 100 58 42 2-4
АП 03 Қолданбалы геодезия + + 226 114 92 20 3-4
АП 04 Инженерлік-геодезиялық 

іздестірулер 
+ 152 92 60 3-4

АП 05 Инженерлік құрылыс негіздері + + 48 34 14 2-3
АП 06 Мемлекеттік кадастр негіздері + 52 26 26 4
АП 07 Серіктік навигациялық жүйелер + 52 32 20 4
АП 08 Кəсіптік қызметтегі ақпараттық 

технологиялар 
+ + 98 28 70 2

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 
пəндер* 

144-
636*

86-
319*

58-
306*

ӨО жəне 
КП. 00

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

1332

КП. 01 Оқу практикасы 648
КП. 02 Өндірістік технологиялық прак-

тика
432

КП. 03 Қолданбалы геодезия бойынша 
камералдық практика 

144

КП. 04 Геоақпараттық технологиялар-
ды меңгеру 

108

АА Аралық аттестаттау 144
ҚА 00 Қорытынды аттестаттау 72
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау** 60
ҚА 02 
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау жəне біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы 4320
К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 4960
Ескерту: ЖБП– жалпы білім беретін пəндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пəндер; ƏЭП - 
əлеуметтік-экономикалық пəндер; ЖКП – жалпы кəсіптік пəндер; АП – арнайы пəндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пəндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кəсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру; К – консультациялар; 
Ф – факультативтік сабақтар.
ТжКБ-ның МЖМБС-на сəйкес пəндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 
болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, 
сынақ), пəнді оқыту тəртібі үлгі болып табылады жəне оқыту нысанына, мамандықтардың 
ерекшеліктеріне, жергілікті жəне басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс 
берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес өзгертілуі мүмкін.
*Білім беру ұйымы анықтайтын пəндерге арналған сағат көлемі жалпы кəсіптік жəне арнайы 
пəндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.
** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: арнайы пəндер (АП 01, 03) бойынша емтихан. 
Оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті 
мамандықтың пəндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 
Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту 
құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-
ке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, 
кредиттік оқытуды ескеру қажет. 
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РЕСМИ

(Жалғасы 15-бетте)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігінің бұйрығы

2015 жылғы 31 наурыз               №376              Астана қаласы

Әуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық әуе 
кемелерін пайдалануға жарамдылығы нормаларына 

сәйкестігін бағалау әдістемесін бекіту туралы 
(Соңы. Басы 88-нөмірде)

3-кесте

Р/с
№№

Кедергілер 
атауы*

Полярлық координаталар Абсолюттік 
биіктік

Кесіп өтілетін 
бетіSп, м Ап

гр. мин.
1 2 3 4 5 6 7

 ҚОЛДАРЫ: _______________

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 12-қосымша

Əуеайлақ кедергілерінің ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкестік кестесі
ҚР ƏПЖН 
тармағы

Тексерулер мен сынақтардың 
нəтижелері

Растайтын 
құжат

ҚР ƏПЖН 
сəйкестігі

Ескерту

1 2 3 4 5

Егер əуеайлақта ҰҚЖ-ның барлық бағыттары I, II, III санаты бойынша қонуға нақты кіру 
үшін жабдықталса, сəйкестігі көрсетілмейді.

I, II, III санаты бойынша қонуға нақты кіру үшін жабдықталмаған аспаптар бойынша қонуға 
нақты кірудің барлық бағыттары көрсетілмейді.

Сыртқы көлденең беті оны пайдалану кезінде ғана көрсетіледі.
М.О. __________________ _______ ________________ _________
                      (өтініш берушінің қызметі) (қолы) (Т.А.Ə.) (күні)
М.О. «Қазаэронавигация» РМК ________ _______________ _________
                              (филиалдың атауы) директоры (қолы) (Т.А.Ə.) (күні)

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 13-қосымша
Кедергілердің биіктігі жəне орналасуы туралы деректер

1. Биіктігі мынадай көрсеткіштерден асатын кедергілер анықталуға тиіс:
а) жарық сигналды жүйенің жарықтарынан, курстық радиомаяктың бақылау антеннасынан, 

жеңіл жəне сыңғақ конструкциясы бар ШРЛ-дың бұрыштық шағылыстырушылардан басқа ұшу 
жолағы немесе ҰҚЖ+ЕА («А» аймағы) шегіндегі жер деңгейі;

б) GSS’G’ жəне LTT’L’ учаскелерінде («Б» аймағы) 0,8 % еңісімен үстіңгі беттің биіктігі (1-су-
рет). Үстіңгі беттің биіктігін санаудың басталуы қайсысы ҰҚЖ-дан алысырақ орналасқандығына 
байланысты ҰЖ немесе ЕА-ның аяғында ҰҚЖ-ның ось сызығы бойындағы жер бедерінің 
биіктігі болып табылады; 

в) GSTL жəне G’S’T’L’ учаскелерінде («В» аймағы) 2% еңісімен үстіңгі беттің биіктігі (1-су-
рет). Үстіңгі беттің биіктігін санаудың басталуы қайсысы ҰҚЖ-дан алысырақ орналасқандығына 
байланысты ҰЖ немесе ЕА-ның шегінде ҰҚЖ-ның осі профилінің немесе ось жалғасының ең 
жақын тұрған нүктесінің биіктігі болып табылады; 

г) ВЕЕ’В’ аймағында («Г» аймағы) ҰҚЖ-ның ең төменгі шегінің деңгейіне қатысты 50 м (1-сурет); 
д) ƏБН орталығында радиусы 50 км шеңбердің аясында ҰҚЖ-ның ең төменгі шегі деңгейіне 

қатысты 100 м («Д» аймағы) (1-сурет). 
Егер шеңбердің кейбір учаскесінде (учаскелерінде) ұшуға тыйым салынған болса, онда осы 

учаскенің аясында кедергілерді анықтау ең жоғары кедергіні (кедергілерді) анықтаумен шектеледі. 
Сонымен қатар, əуеайлақты пайдаланушының пікірінше, ұшуды орындау үшін қауіп төндіруі 

мүмкін кедергілердің биіктігі мен орналасуы туралы мəліметтер алынуы тиіс. 
Ескертпе. Егер б), в), г) жəне д) тармақшаларында көрсетілген биіктіктер бір-біріне жақын 

орналасқан кедергілердің (жер бедері, қалалық құрылыстар жəне т.б.) басым санынан артылса, 
онда ең биік кедергілер немесе ҰҚЖ-ға жақын орналасқан кедергілер ғана анықталуға тиіс. Ұшып 
кетудің үстіңгі бетінің аймағы аясында б) жəне г) тармақшаларында көрсетілген көрсеткіштерден 
асатын барлық объектілер анықталады (жер бедерімен «көлеңкеленген» объектілерден басқа). 

2. Кедергілер туралы мəлімет алу үшін: 
 а) 1-суретте көрсетілген аймақтар аясында табиғи жəне жасанды кедергілердің 

топографиялық түсірілімін (жердің бедері туралы мəліметтерді алу үшін тиісті топографиялық 
карталарды пайдалануға болады) жасау керек.

 Ескертпе. Жеңілдету мақсатында 1-суретте оған тиісті аймақтары бар бір ҰҚЖ көрсетілген. 
Бірнеше ҰҚЖ бар əуеайлақтарында олардың əрқайсысына тиісті аймақтар орнатылады.

 б) ƏБН орталығында радиусы 50 км шеңберінің аясында кедергілер туралы кез келген 
тиімді мəліметтер көзін (түсірілім, карта мəліметтері, құрылысты келісу жөніндегі актілер 
жəне т.б.) пайдалану тиіс.

1-сурет. Кедергілерді анықтау үшін аймақтар мен үстіңгі беттер
3. Координаталар мен кедергілер биіктігін анықтаудың дəлдігі мыналардан төмен болмауы 

тиіс (1-сурет):
а) GSS’G’ жəне TLLT’ («Б») аймақтарында: деңгейлес қашықтықтар - қашықтықтардан 

бастап тиісінше SS’ жəне ТТ’ сызықтарына дейінгі 1/500 пропорциядағы дəлдіктің одан кейін 
төмендеуімен SS’ жəне ТТ’ сызықтарында 5 м;

кедергілердің биіктігі - қашықтықтардан бастап тиісінше SS’ жəне ТТ’ сызықтарына дейінгі 
1/1000 пропорциядағы нақтылықтың кейінгі төмендетілуімен SS’ жəне ТТ’ сызықтарының 
алғашқы 300 м-дегі 0,5 м;

б) GLTS, G’L’T’S’ («В») жəне BEE’B’(«Г») аймақтарында (1-сурет):
көлденең қашықтықтар - ƏБН-нан 5000 м жəне осы қашықтықтың шегінен тыс 12 м аясында 5 

м; кедергілердің биіктігі қашықтықтан ƏБН-ге дейінгі 1/1000 пропорциядағы дəлдіктің одан кейін 
төмендеуімен ƏБН-нен 2000 м аясында 1 м, бірақ барлық жағдайларда 10 м-ден төмен емес;

 в) BEE’B’ («Д») аймағынан тыс шеңбер аясында (1-сурет);
 көлденең қашықтықтар - 50 м, кедергілер биіктігі - 10 м.
 4. Кедергілердің орналасуы координаталардың тікбұрышты жəне полярлық жүйелерінде, 

аэронавигациялық ақпарат құжаттары үшін WGS-84 Бүкілəлемдік геодезиялық координаталар 
жүйесінде белгіленеді.

 Əуеайлақ бойынша кедергілер туралы мəліметтерді тапсыру үшін ƏБН-да басталатын 
(2-сурет) жəне ƏБН-нан өтетін нағыз меридианнан саналып қоятын азимуттардың полярлық 
жүйесі ең қолайлы жүйе болып табылады.

 Есептік кестелерді дайындау барысында XOY координаталардың тікбұрышты жүйесі 
пайдаланылады. ҰҚЖ-ның тиісті шегінің орта нүктесі оның бастауы болып табылады (3-сурет).

 ОХ жəне OY осьтері көлденең орналасады, сонымен қатар ОХ осі ҰҚЖ осінің жалғасы 
бойынша бағытталып, ОХ осі бойынша жағымды мəндер қонуға кірудің бағытына қарама-
қарсы бағыт бойынша, ал OY осі бойынша жағымды мəндер қонуға кірудің бағытына қатысты 
оң жағы бойынша есептеледі.

 Əуеайлақ сызбаларын дайындауда жəне есептеуде əуеайлаққа қону жəне оның аумағынан 
шығу үшін геодезиялық жүйедегі WGS-84 географиялық координаталар қолданылады, 
нақтылық, рұқсат беруі жəне тұтастығы халықаралық азаматтық авиация конвенциясының 
жəне icaodoc 9674 «дүние-жүзілік геодезиялық жүйе WGS-84» 14 жəне 15-қосымшасына сəйкес 
келіп, 1.2. «əуеайлақ кедергілерінің тізімі» қосымшасының кестесіне енгізіледі.

Кедергілердің биіктігі теңіздің орта деңгейіне қатысты (абсолюттік белгілерде) көрсетіледі. 
Кедергілердің полярлық координаталардың тікбұрышты координаталарға өзгертілуі мы-

надай формулалар бойынша орындалады: 
Хп = + Sn соs (Ап -Аұқж) + Хəбн:
Yn = - Sn sin (Ап -Авпп) + Укта;
мұнда Xn; Yn - кедергінің тікбұрышты координаталары; 
Sn - ƏБН-нен кедергіге дейінгі қашықтық; 
An - кедергіге қатысты ƏБН-мен нағыз азимуты; 
Авпп - XOY координаталардың бастауы ретінде таңдалған ҰҚЖ шегінің бағыты бойынша 

ҰҚЖ-ның нағыз азимуты; 
Хкта; Укта - XOY координаталардың таңдалған жүйесінде ƏБН-ның тікбұрышты коор-

динаталары.

2-сурет. Координаталардың полярлық жəне тікбұрышты жүйелерінің өзара орналасуы

3-сурет. XOY координаталары бастауының орналасуы: а - ҰҚЖ-ның жылжытылған шегі 
кезінде; б - ҰҚЖ-ның басындағы шегі кезінде

 Кедергілердің тікбұрышты координаталарының (Хп, Уп) полярлық координаталарына (Sп, 
Ап) өзгерілуі мынадай тəртіп бойынша орындалады:

 Ең алдымен ƏБН-нен кедергіге дейінгі қашықтық анықталады:

 Кедергінің нағыз азимуты Ап функциялардың белгілеріне байланысты анықталады

жəне мыналарды құрайды:

5. Кедергілерді анықтау кезінде радиотехникалық жəне метеорологиялық жабдықтардың 
антенналары мен құрылыстары сияқты объектілерге, сондай-ақ уақытша жəне жылжымалы 
объектілерге (мысалы, РЖ-да, тұрақ орындары мен алдын ала старттағы əуе кемелері, ав-
томобиль немесе темір жолдарымен жүретін көлік құралдары, ірі габаритті механизмдер, 
қойма крандары) ерекше назар аударылуы тиіс. Сондай-ақ құрылыстарды салу кезіндегі 
олардың биіктіктері мен құрылыс жабдықтардың (мысалы, құрылыс крандары) биіктіктерінің 
өзгерістерін ескеру қажет. Салынып жатқан құрылыстардың биіктіктері, пайдаланылатын 
құрылыс жабдықтарының биіктіктері мен орналасуы өзгерген кезде Тексеру актісіне тиісті 
нақтылаулар енгізіледі.

Объектіні тапқан жағдайда, ILS негізгі бетінің кез келген нүктесі арқылы еніп жəне 
кедергіге үстемдік етіп, бірақ аэронавигациялық талаптардың мақсатын өзінің функционалдық 
мақсатын сақтап, есептеу барысында ең аз абсолютті/қатысты биіктікте қауіпсіз ұшу ОСА/Н 
(ОСА/Н ағылшын тілінен қысқартылған сөз) кедергілері келесі нақты жағдайларда ықыласқа 
алынбайды:өкілетті орындарға сəйкес бекітіліп, беті арқылы енетін қандайда бір бөлім, ең 
аз салмақты, сынғыш бекітпе жəне əуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігіне сəтсіздік көрсетпейді.

6. Кедергілерді анықтау кезінде нүктелі жəне созылмалы кедергілерді ажырату керек. 

Біріншілерге діңгектер, құбырлар, жеке ағаштар жəне т.б., екіншілерге - ғимараттар, төбелер, 
электр желілері, жолдар, орман алқаптары жəне т.б. жатады.

Нүктелі кедергі оның төбесінің абсолюттік биіктігімен жəне тікбұрышты координаталар 
жүйесінде Хп, Уп екі координатаның жəне/немесе полярлық координаталар жүйесінде Sп, Aп 
координаталарымен белгіленеді.

Аэронавигация тұрғысынан кішігірім сызықтық көлемдерінің созылыңқы кедергісі нүктелі 
кедергіде ретінде белгіленеді.

Егер кедергінің біршама ұзындығы болса немесе созылмалы кедергіні нүктелі кедергі 
ретінде берілуі дəлелсіз пайдаланушылық шектеулерге əкеп соғатын болса, мұндай кедергі 
бірнеше нүктелі кедергілер ретінде беріледі.

Мұндай нүктелі кедергілердің саны, орналасуы мен биіктігі созылмалы кедергінің нысанын 
толықтай көрсете алатындай болуы мүмкін.

I, II жəне III санат бойынша қонуға нақты кіру үшін жабдықталған ҰҚЖ бағыттары үшін 
ұшу жолағының жанында орналасқан созылмалы кедергілер нүктелі кедергілер жиынтығы 
ретінде беріледі, олардың арасындағы қашықтық төмендегідей көрсеткіштерден аспауға тиіс:

- Y осі бойынша 60 м;
- Х осі бойынша 100 м.
Төменде кейбір жиі кездесетін созылмалы кедергілердің нүктелі кедергілермен берілуіне 

жалпы тəсіл сипатталып отыр: 
а) Ғимараттар. Бұл үлгідегі кедергілер оның ең жоғары нүктесінің абсолюттік биіктігімен 

жəне ҰҚЖ-ның ось сызығына немесе оның жалғасына ең жақын орналасқан ғимараттың 
нүктесінің координаталарымен (Хп, Уп жəне/немесе Sп, Ап) белгіленеді. Егер ғимарат ҰҚЖ-
ның ось сызығының жалғасында орналасқан болса, Х координатасы ғимарат бөлігінің ҰҚЖ 
шегіне жақын нүктесімен анықталып, ал Уп=0.

б) Қыраттар. Егер қыраттың төбесі 3.4а-суретінде көрсетілген BEE’B’ аймағында 
орналасқан болса, кедергілер туралы деректер құрамына төбеден басқа, екі тігінен орналасқан 
жазықтықпен қиылған нысан ретінде қыраттың бөктері енгізіледі. Бұл жазықтықтың біреуі 
ҰҚЖ-ның ось сызығының жалғасына перпендикулярлы, ал екіншісі параллельді орналасқан. 
Қырат бөктері нүктелі кедергілер қатарымен берілген, олардың əрқайсысының биіктігі 4-су-
ретте көрсетілгендей, көрші бөктердің биіктігінен 10 немесе 20 м (топографиялық карталар-
да немесе басқа геодезиялық материалдардағы горизонтальдарға сəйкес) биік орналасқан.

 Алысырақ орналасқан қыраттар үшін биіктік бойынша бөлуде үлкен аралықтар, мыса-
лы, 40 немесе 50 м, пайдаланылуы мүмкін. Егер қыраттың төбесі ҰҚЖ-ның ось сызығының 
жалғасында орналасқан болса, деректерге қыраттың төбесі мен ҰҚЖ осінің жалғасы бойынша 
қыраттың қиылған орнына сəйкес келетін нүктелі кедергілер қатары енгізіледі. Егер қыраттың 
бөктері ҰҚЖ осінің жалғасын қиып өтетін болса, қыраттың төбесінен бастап ҰҚЖ ось сызығының 
жалғасына дейін орналасқан бөктерінің бөлігі бойынша деректер алынады.

Қыратта орман немесе бұталар болған жəне олардың биіктігі туралы деректер берілмеген 
жағдайда барлық тиісті биіктіктер 20 м-ге ұлғаяды.

4-суретте көрсетілген қыраттың бөктері нүктелі кедергілер ретінде берілгенде дəлелсіз 
пайдаланушылық шектеулер пайда болса, қыраттың бөктерінің нысандарын нақтырақ айқындау 
мақсатында биіктік бойынша бөлу аралықтарын қысқарту жөн.

4-сурет. Қыраттың берілуі

Атауы Xn, м Yn, м Habc, м
232-төбе 9200 890 232

232-1-төбе 8850 890 232
232-2-төбе 8609 890 220
232-3-төбе 8250 890 200
232-4-төбе 7200 890 180
232-төбе 9200 890 232

232-1-төбе 9200 790 232
232-2-төбе 9200 720 220
232-3-төбе 9200 640 200
232-4-төбе 9200 550 180

3) Электр қуатын беру желілері. Электр қуатын беру желілері бірнеше учаскелерге, мы-
салы, тіректердің саны бойынша бөлінеді. Əр кедергінің (ЭҚЖ учаскесінің) орналасуы туралы 
деректер 5-суретке сəйкес беріледі. Əр кедергінің биіктігі тиісті учаскеде ЭҚЖ-ның ең үлкен 
биіктігі болып табылады. Дəлелсіз пайдаланушылық шектеулердің пайда болған жағдайда 
ЭҚЖ учаскелерге бөлу аралықтарын қысқартуға тиіс, бұл осы түрдегі кедергілерді нақты 
анықтауға мүмкіндік береді. 

4) Жол. Жол да бірнеше учаскелерге бөлінеді. Əр нүктелі кедергінің (жол учаскесі) коорди-
наталары электр қуатын беру желісі жағдайына ұқсас беріледі (5-сурет), ал нүктелі кедергінің 
биіктігі төмендегілерге тең болып қабылданады:

- осы учаскедегі автокөлік жолы төсемінің ең жоғары биіктігі плюс 5 метр; 
 - осы учаскедегі темір жолы төсемінің ең жоғары биіктігі жəне 5,5 метр
Автомобиль жолдарының жарық беру тіректері немесе темір жолдың байланыс 

аспаларының тіректері тиісінше жекелеген нүктелі кедергілер жəне электр қуатын беру желілері 
ретінде берілген. Көлік биіктігі бұл жағдайда ескерілмейді.

 5) Орман алқабы. Орман алқабы туралы деректер 6-суретте көрсетілген BEE’B’ аймағы 
шегінде орналасқан жағдайда ғана көрсетіледі. Жазық жердегі орман алқаптары ҰҚЖ-ға не-
месе оның осінің жалғасына ең жақын орналасқан шегімен белгіленеді. Орман алқабының 
шегі көлденең де, тігінен де (бөлу аралықтары 50-100 м болып немесе биіктік пен бағыт бой-
ынша маңызды өзгерістері орын алмаған жағдайда одан да көп аралықпен белгіленеді) оның 
сипатын толықтай көрсететін учаскелерге бөлінеді (6-сурет). Əр нүктелі кедергінің (орман 
шегінің учаскесі) биіктігі ағаштар төбелерінің ең жоғары биіктігі болып табылады. Егер орман 
алқабы биіктікте орналасқан болса, онда деректер 5 тармағы-ережелеріне сəйкес беріледі.

 7. Кедергілерді айқындау жəне олардың координаталары мен биіктіктерін анықтау бойын-
ша жүргізілген топографиялық-геодезиялық жұмыстардың нəтижелері мыналарды қамтиды:

 1) топографиялық-геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылатын құжаттар 
көрсетілетін жалпы бөлігі, аспаптар, бастапқы тармақтар тізбесі, сондай-ақ камералдық 
жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылған материалдар көрсетіледі;

 2) координаталарды жəне кедергілер биіктіктерін анықтаудың, оның ішінде кедергілер 
туралы деректерді беру үшін модельдерді сипаттаудың əдістері көрсетіледі;

 3) кедергілердің полярлық, тікбұрышты жəне географиялық координаталары мен 
абсолюттік биіктіктері көрсетілген кедергілердің тізбесі;

 4) ҰҚЖ шектеріне, ҰҚЖ ұзақтығына, жылжытылған шектеріне дейінгі қашықтықтарға 
қатысты ҰҚЖ-ның нағыз азимуты, ƏБН-ның тікбұрышты координаталары туралы деректер;

5-сурет. ЭҚЖ берілуі

Атауы Xn, м Yn, м Habc, м
ЭҚЖ-1
ЭҚЖ-2
ЭҚЖ-3
ЭҚЖ-4
ЭҚЖ-5
ЭҚЖ-6
ЭҚЖ-7

3870
3670
3450
3200
2875
2675
2600

650
701
752
810
870
890
950

485
480
490
510
520
520
520

6-сурет. Орман алқабының берілуі

Атауы Xn, м Yn, м Habc, м
Орман-1
Орман-2
Орман-3

(жəне орман алқабының шегі бойында 
нүктелер бойынша ары қарай)

1800
890

2780

520
1060
-990

362
358
365

5) ҰҚЖ осі мен оның жалғасы бойынша, ƏБН жəне ҰҚЖ шектерінің орналасуы бойынша, 
қажет болған жағдайда ҰҚЖ-ға қатысты кедергілер бойынша ҰЖ жəне ЕА (бар болған жағдайда) 
бейінін белгілеу арқылы графикалық материал.

Кедергілер координаталары мен биіктіктер тізбелері, ҰҚЖ, ƏБН, ЕА туралы деректер, 
сондай-ақ тиісті графикалық материалды ашық материал түрінде рəсімдеу ұсынылады.

8. Топографиялық-геодезиялық жұмыстарының нəтижелері негізінде Тексеру актісін дай-
ындалынады, оған айқындалған кедергілер туралы деректер енгізіледі.

Авиакəсіпорын белгілі мерзімде,бірақ жылына кем дегенде екі реттен кем емес, Тексеру 
актісінің əуеайлақта жəне оның жанындағы кедергілердің нақты жағдайына сəйкестігі 
тексеріледі. Тексерудің орындалуы Тексеру актісінің тіркеу парағында тіркеледі. Тексеруді 
жүргізген əуежайдың мамандары еркін нысандағы хаттаманы толтырады, оны əуежайдың 
басшысы бекіткеннен кейін Тексеру актісіне қосымша ретінде тіркеледі.

Кедергілердің саны өзгерген кезде (бар кедергілерді жою, жаңа кедергілердің пайда болуы), 
олардың координаталары мен биіктіктері өзгерген жағдайда (бар кедергілердің, əуе кемелер 
тұрағының орындарының тасымалдануы немесе ауысуы, ҰҚЖ шегі қалыпының өзгертілуі 
жəне т.б.) растайтын құжаттарға (мысалы, құрылысты келісу, РТҚ-ны ауыстыру, құрылыс 
жабдықтарды орнату құжаттамасы) немесе жүргізілген өлшемдерге сілтеме жасалған тиісті 
деректер хаттамаға енгізіледі.

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық 
əуе кемелерін пайдалануға жарамдылығы нормаларына 

сəйкестігін бағалау əдістемесіне 14-қосымша

Шектеу беттері жоспарларын жəне есептеу кестелерін дайындау 
Жабдықталмаған ҰҚЖ жəне аспаптар бойынша қонуға кіру ҰҚЖ

1. Əрбір əуеайлақ үшін ішкі көлденең жəне конусты беттерінің бір жоспары дайындалады. 
Қонуға кіру беттері мен ауыспалы беттерінің жоспарлар саны əуеайлақтағы аспаптар бойынша 
қонуға кіру бағыттарының санымен анықталады.

Жоспарлардың масштабы нақты əуеайлақтың ерекшеліктері ескеріле отырып таңдалады 
(ҰҚЖ саны мен ұзындығы, кедергілер саны мен олардың орналасу тығыздығы жəне т.б.), бірақ 
барлық жағдайда масштаб мынадай көрсеткіштерден кем болмауы мүмкін: 1:100000 - сыртқы 
көлденең бет үшін; 1:50000 - ішкі көлденең, конусты, қонуға кіру жəне ауыспалы бет үшін.

Жоспарларда шектеу кедергілерден биік орналасқан, олардың нөмірлері көрсетілген 
барлық кедергілер көрсетіледі.

2. Ішкі көлденең жəне конусты беттерінің сыртқы шектерінің салынуы осы қосымшаның 1 
жəне 2-суреттерінде көрсетілген. 

ҰҚЖ əуеайлақтары үшін ішкі көлденең бет əр ҰҚЖ-ның класына сəйкес келетін радиуста-
рымен анықталады. Əуеайлақтардағы конустық беттің биіктігі ең жоғары класстағы ҰҚЖ үшін 
ҚР ƏПЖН белгілейтін конустық беттің биіктігімен анықталады.

Конустық беттің сыртқы шегін жоспарға енгізу үшін ішкі көлденең беттің радиустарын 
мыналарға арттыру қажет: 

 А, Б, В жəне Г кластағы ҰҚЖ бар əуеайлақтар үшін 
    100 м

D r = ------------- = 2000 м
     0,05

А, Б, В жəне Г кластағы ҰҚЖ жоқ əуеайлақтар үшін:
   60 м

D r = ------------- = 2000 м
    0,05

Жоспарларға шектеу беттердің биіктіктерін анықтау формулалары жазылуы тиіс. Бұл фор-
мулалар осы қосымшаның 1 жəне 2-суреттерінде келтірілген формулаларға əуеайлақ биіктігі 
мен нақты мəндерін жəне r радиусын қою арқылы шығарылады.

1-сурет. Бір ҰҚЖ бар əуеайлақтың ішкі көлденең жəне конустық беттерінің жоспары (мас-
штабта орындалмаған)

Белгілер: 
Н - кедергілерді шектеу бетінің биіктігі; На - əуеайлақ биіктігі;
L - шектер арасындағы қашықтық; r = 4000 м - А, Б, В жəне Г кластағы əуеайлақтар;
r = 3500 м - Д, Е кластағы əуеайлақтар; 
∆r = 2000 м - А, Б, В, Г кластағы əуеайлақтар;  ∆r = 1200 м - Д жəне Е кластағы əуеайлақтар.

2-сурет. Екі ҰҚЖ бар əуеайлақтың ішкі көлденең жəне конустық беттерінің жоспары (мас-
штабта орындалмаған)

Белгілер: 
Н - кедергілерді шектеу бетінің биіктігі; На - əуеайлақ биіктігі; L - масштаб ескерілген жо-

спар бойынша анықталады;
r = 4000 м - А, Б, В жəне Г кластағы əуеайлақтар;  r = 3500 м - Д, Е кластағы əуеайлақтар
Мысалы, На = 100 м жəне r = 4000 м үшін ішкі көлденең бетінің биіктігі мыналарға тең бо-

лады:   Н = На + 50 = 100 + 50 = 150 м
Жоспарға: “Н = 150 м” жазылады.
ҰҚЖ шегі жағынан орналасқан конустық беттің бөлігі үшін осыған ұқсас:

Жоспарға:

жазылады.
3. Қонуға кіру беті мен ауыспалы беттің жоспарлары осы қосымшаның 3-суретінде 

көрсетілген.
ҰЖ жанынан (3.12 жəне 3.13-суреттегі АБ сызығы) орналасқан ауыспалы беті аймағы 

бөлігінің сыртқы шегі қисық сызықты, өйткені АБ сызығының əр нүктесінен ҰЖ ось сызығына 
дейінгі қашықтық ҰЖ бойлық бейініне байланысты болады.

ҰҚЖ ось сызығының немесе оның жалғасынан бастап осы шектің нүктесіне дейінгі қашықтық 
мыналарға тең болады:

500 + 7 (На - Но) - А, Б, В немесе Г кластағы (немесе 4,3 кодтық нөмірі) ҰҚЖ үшін,
325 + 5 (На - Но) - Д немесе Е кластағы ҰҚЖ үшін,
мұнда:
На - əуеайлақтың абсолюттік биіктігі;
Но - ауыспалы беттің шегіндегі нүктенің Х координатасына сəйкес келетін ҰҚЖ ось 

сызығының немесе оның жалғасының абсолюттік биіктігі.
3 жəне 4-суреттерге сəйкес жоспарларды құру кезінде бұл сызық А жəне В нүктелерін 

қосатын тік сызық болып көрсетілуі мүмкін.
А, Б, В немесе Г кластағы ҰҚЖ қонуға кіру бетінің екінші жəне көлденең орналасқан 

секторларының ұзындығы төмендегілерге тең болатын көлденең орналасқан сектор (Нг) 
биіктігіне байланысты болады

Нг = Hа + 150 м,
егер қонуға кіру аймағындағы ең жоғарғы кедергінің абсолюттік биіктігі (Нп max) На + 150 

м сомасынан арттырылмаса;
Нг = Нп max,
 егер Hп max На + 150 м сомасынан артық болса.

3-сурет. А, Б, В жəне Г кластағы ҰҚЖ үшін қонуға кіру беті жəне ауыспалы беттерінің жоспары

 

4-сурет. Д жəне Е сыныбындағы ҰҚЖ үшін қонуға кіру беті жəне ауыспалы беттердің жоспары
3-суретте көрсетілген, ауыспалы беттің аймағы аяқталатын С нүктесі На əуеайлақтың 

биіктігі мен (H1) ҰҚЖ шегінің арақатынасына байланысты қонуға кіру бетінің бірінші, сондай-
ақ екінші секторының ұзындығы шеңберінде орналасуы мүмкін.

Қонуға кіру беті мен ауыспалы беттің жоспарында ҰҚЖ шегімен байланысты болған жəне 
ҰҚЖ бағытында қонуға кіру жүзеге асырылатын XOY координаталардың тікбұрышты жүйесі 
ғана пайдаланылады. Координаталардың тиісті осьтері жоспарда белгіленеді (3 жəне 4-сурет).

Бұл жоспарларға шектеу беттердің биіктігін анықтау формулаларын енгізу ұсынылады. Бұл 
формулалар ҰҚЖ шегінің биіктігі (Н 1 ), əуеайлақ биіктігі (Н а ) жəне қонуға кіру аймағындағы 
ең жоғары кедергінің биіктігінің (Н пmax ) нақты мəндерін 3 жəне 4-суреттерде көрсетілген 
формулаларға қою арқылы шығарылады.

4. Қонуға кіру беті жəне ішкі деңгейлес немесе конустық беттердің ортақ аймақтары бо-
луы мүмкін. Қонуға кіру бетінде, сонымен қатар ішкі деңгейлес немесе конустық беттерінде 
де орналасқан кедергілерді жою жəне шектеу үшін кедергі орналасқан жерде ең төмен биіктігі 
бар беті пайданылады.

Кедергілердің биіктігін есепке ала отырып, оларды шектеу беттерінің өзара орналасу 
үлгісі 5 жəне 6-суретте көрсетілген.

Кедергілердің орналасуын анығырақ көрсету жəне əуеайлақ аумағында биік объектілерді са-
луды келісу барысында шешім қабылдауды жеңілдету мақсатында қонудың барлық бағыттары 
үшін М 1:100000 картасында 6-суретте көрсетілген жоспарлар сияқты жоспарларды құру 
ұсынылады. Мұндай жоспарлар Кедергілерді тексеру актісіне енгізілуі мүмкін.

5. Əрбір əуеайлақ үшін əрқайсысына түрі жағынан бірдей мынадай 1- кестелер толтырылады:
а) сыртқы деңгейлес, ішкі деңгейлес жəне конустық беттері үшін есептік кесте (бір кесте);
б) қонуға кіру жəне ауыспалы беттері үшін есептік кесте (қонуға кіру бойынша əр бағытқа 

бір кестеден).
1-Есептік кестені толтыру тəртібі (мынадай):
- кестенің атауында əуеайлақтың атауы жəне осы есептік кесте толтырылатын кедергілерді 

шектеу беттерінің атауы көрсетіледі. Ұшудың бағыты да көрсетіледі (МБ = ...). Сондай-ақ, 
кестенің атауында ХОУ координаталарды есептеудің бастауы ретінде таңдалған ҰҚЖ шегі 
көрсетіледі («Координаталардың басталуы - МБ = ... болатын ҰҚЖ шегі»);

- 1-ден 5-шы бағанға дейінгі тиісті беттер аймақтарында орналасқан кедергілер туралы 
мəлімет беріледі. Егер сондай кедергі бірнеше беттер аймақтарына түсетін болса, ол тиісті 
есептік кестелерге енгізіледі;

6-сурет. А, Б, В жəне Г класындағы (немесе 4,3 кодтық нөмірі) ҰҚЖ үшін беттердің 
шектелуінің өзара орналасу үлгісі.

6-бағанда ұшу жолағы осінің екі жағынан да ені ± 750 м құрайтын аймағында орналасқан 
кедергілердің «Х» координатасына сəйкес келетін ҰЖ аясында ҰҚЖ ось сызығы мен оның 
жалғасының биіктігі көрсетіледі;

7-бағанда кедергілерді шектеудің тиісті бетінің белгісі қойылады:
 СД - сыртқы деңгейлес, К - конустық, ІД - ішкі деңгейлес, ҚК - қонуға кіру, А - ауыспалы;
 8-бағанда кедергінің Х жəне Y координаталарын сəкес келетін Х жəне Y координата-

лар мəндері үшін 1-3-суреттерде көрсетілген формулалар бойынша есептелген кедергінің 
абсолюттік биіктігі (Н) көрсетіледі.

 Ескертпе. Бірнеше ҰҚЖ-сы бар əуеайлақтарда конустық беттің формасының маңызды 
күрделілігі салдарынан оның биіктігі кедергі орнатылған жерде жоспардың көмегімен 
анықталады. Ол үшін жоспарда кедергіден бастап (перпендикуляр бойынша) Ішкі деңгейлес 
шегіне (L) дейін қысқа қашықтық есептеліп, тіркеледі. Конустық беттің биіктігі кедергілер 
орналасқан жерде мынадай формулаға тең болады:

Н = 0,05 L + 50 м;
 - 9-бағанда кедергінің биіктігі (Нп) мен шектеуші бетінің биіктігі (Н) арасындағы əртүрлілігі 

(Нп - Н) көрсетіледі;
 - 10-бағанда шектеуші кедергіден биік орналасқан кедергілер үшін «Қауіпті кедергі» деп 

көрсетіледі, кедергі мынадай жағдайлардан басқа:
 а) басқа жылжымайтын кедергілермен «көлеңкеленген».
 Бұл жағдайда «Қауіпті емес, N кедергісімен көлеңкелінген...», деп көрсетіледі;
б) ауыспалы беттен биік орналасқан, бірақ ауыспалы бетпен шектеу бойынша талаптар 

ескерілмейтін объектілер санына жатады:
- ҰҚЖ жанында орналасуы тиіс навигациялық құралдар (бұл жағдайда «Функционалдық 

мəні бойынша қауіпті емес» деп көрсетіледі),
- РЖ-да əуе кемелері (бұл жағдайда «Қауіпті емес, бекітілген бағыт бойынша жүретін 

ƏК» деп көрсетіледі);
- қозғалыстағы əуеайлақтық көлік құралдары (бұл жағдайда «қауіпті емес, бекітілген бағыт 

бойынша жүретін əуеайлақтық көлік құралы» деп көрсетіледі);
в) сыртқы деңгейлес беттен биік болады, оның талаптары жаңадан салынған объектілерге 

ғана қойылады. Бұл жағдайда «Қауіпті емес» деп көрсетіледі.
Бұл есептік кестелерде Х, У координаталары (3, 4-бағандар) жəне кедергілер биіктіктері 

(5-баған) Кедергілерді тексеру актісінің мəліметтеріне сəйкес белгіленеді, ал кедергілерді 
шектеу бетінің биіктігі (8-баған) 0,1 м-ге дейін жеткізіліп көрсетіледі.

Шектеу бетінен кедергіні асыру (9-баған) 1 м-ге дейін жеткізіліп көрсетіледі.
Шектеу беттерінен асатын барлық кедергілер Кедергілерді тексеру актісінің 1.3.- П. (осы 

СБƏ-ге 11-қосымша) жинақ кестесінде көрсетіледі.
6. Барлық есептік кестелерде қауіпті кедергі деп белгіленген кедергілер «...əуеайлақ бой-

ынша (əуеайлақтың аты көрсетіледі) қауіпті кедергілер» бірыңғай кестеге (осы қосымшаның 
2-кестесі) жинақталады. Бұл кесте Кедергілерді тексеру актісіне енгізіледі.

Кесте мынадай тəртіппен толтырылады:
1-бағаннан бастап 5-бағанға дейін қауіпті кедергілердің орналасуы мен биіктігі туралы 

мəліметтер көрсетіледі, бұл кедергілердің орналасуы координаталардың полярлық жүйесінде 
белгіленеді, өйткені бұл кесте əуеайлақ бойынша ортақ кесте болып табылады. Бұл кестедегі 
кедергілердің нөмірі мен атауы Тексеру актісіне сəйкес белгіленеді;

6-бағанда шектеуші бет көрсетіледі. Егер кедергі бір уақытта бірнеше бетті қиып өтсе жəне 
қауіпті кедергі болып табылса, 6-бағанда осы беттердің əрқайсысы белгіленеді;

7-бағанда əр шектеуші беттен биік орналасқан кедергінің биіктігі өлшемі көрсетіледі;
8-бағанда орын алған кедергілерді жою бойынша іс-шаралар көрсетіледі.
7. Əр қауіпті кедергінің ұшудың қауіпсіздігі мен тиімділігіне əсер ету дəрежесін анықтау 

үшін арнайы аэронавигациялық зерттеу жүргізіледі. Бұл тексеруді жүргізу үшін осы əуеайлақ 
əуе кемелерін пайдалануы көзделіп отырған əуеайлақ қызметтерінің мамандары жəне 
авиакомпаниялардың өкілдері тартылады. Ұшу бағытына қатысты əр кедергінің орналасуы 
ескеріледі, оның ұшуы мен қонуы үшін минимумдарына, əуе кемелерінің едəуір коммерциялық 
жүктелуіне əсері жəне тағы басқалары бағаланады. Қауіпті кедергілерді жою немесе белгілі 
бір аймақтарда ұшу мүмкіндігін болдырмау бойынша шаралар зерттеу негізінде жүргізіледі, 
өйткені əр қауіпті кедергі ұшу қауіпсіздігіне əлеуетті қауіп төндіреді, мысалы, түнгі ұшу кезінде 
кедергілер ұшып кету немесе қону аймағында орналасқан болса кедергілерді жарықтандырудан 
бас тартуға немесе күндізгі ұшу кезінде каркасты құрылғыларды немесе мачталарды көре 
алмағанына байланысты.

8. Қауіпті кедергілерді жəне оларды жою бойынша іс-шараларды анықтау орын алған 
кедергілерге қатысты ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкестігі болып табылады.

9. Орын алған жаңа жəне көлемі ұлғайған объектілерді шектеу бөлігінде ҚР ƏПЖН талап-
тарына сəйкестігі жаңа объектілерді салуды немесе бар объектілерді қайта жаңартуды келісу 

кезеңінде қамтамасыз етіледі. Жаңа немесе көлемі ұлғайған орын алып отырған объектілерді 
шектеу үшін сыртқы деңгейлес бет қабылданылады.

Алайда жоғарыда аталған кедергілердің көптеген əуеайлақтарда ұшу тиімділігіне, сондай-
ақ ұшу қауіпсіздігіне кері əсер етуі мүмкін

Сыртқы деңгейлес беттің көлемдері əуеайлақтың ауданында маневр жасау схемаларын 
құру үшін пайдаланылатын кедергілерді есепке алу аймақтарының көлеміне сəйкес орнала-
стырылады. Сыртқы деңгейлес бетті А, Б, В, Г кластағы əуеайлақтар үшін ортасы ƏБН-да 
орналасқан жəне 15 000 м радиусы бар жəне Д жəне Е кластағы (немесе 4,3 кодтық нөмір) 
əуеайлақтар үшін 8 000 м шеңбер ретінде қабылдауға болады (7-сурет).

Сыртқы деңгейлес беті конустық беттің жоғарғы шегінің биіктігінде, яғни А, Б, В, Г кластағы 
(немесе 4,3 кодтық нөмір) əуеайлақтардың деңгейінен 150 м жəне Д жəне Е кластағы 
əуеайлақтардың деңгейінен 110 м биіктікте орналасқан.

Сыртқы деңгейлес бетті қиып өтетін кедергілер қауіпті кедергілерге жатпайтындығына 
қарамастан оларға қатысты да 7-тармақта аэронавигациялық зерттеуді өткізу тиіс.

Қолданыстағы жаңа жəне көлемі ұлғайған объектілерді шектеу бөлігінде ҚР ƏПЖН талап-
тарын орындау кезінде сəйкестік кестесінде мыналар көрсетіледі:

2-бағанда «Алғашқы 3000 м аясындағы қонуға кіру бетінің аймағында жəне ауыспалы 
беттің аймағында қауіпті кедергілер санының ұлғаюы мүмкін емес. Ішкі деңгейлес жəне 
конустық беттер, сыртқы деңгейлес беттер (бар болған жағдайда) аймақтарында жəне қонуға 
кіру беті аймағының басталуынан 3 000 м қашықтықта кедергілер санының ұлғаюы шектел-
ген» ескерілмеген;

4-бағанда - «Сəйкес келеді». 

7-сурет. Ұшып кету жəне қонуға кіру беттеріне қатысты сыртқы деңгейлес бет жəне оның 
орналасуы.

Белгілер: СДБ - сыртқы деңгейлес бет;   R - А, Б, В, Г класындағы əуеайлақтар үшін 15000 м; 
R - Д, Е класындағы əуеайлақтар үшін 8000 м;   В - ұшу беті;    ЗП - қонуға кіру беті
Сыртқы деңгейлес бет қолданыстағы жаңа немесе көлемі ұлғайған объектілерді шектеу-

ге ғана арналған. Əуеайлақты пайдаланушы қажет болған жағдайда ұлғайтылатын беттің ең 
төмен көлемдері көрсетілген.

I, II, III санат бойынша нақты кіру үшін жабдықталған ҰҚЖ
10. Аспаптар бойынша қонуға кіру үшін жабдықталған ҰҚЖ үшін кедергілерді шектеу жəне 

жою ҚР ƏПЖН-ның барлық талаптарынан басқа I, II немесе III санат бойынша нақты кіру үшін 
жабдықталған ҰҚЖ-ы бар əуеайлақтар үшін кедергілерді шектеу жəне жою бойынша ҚР ƏПЖН 
талаптарына төмендегілер жатады:

а) ҰҚЖ жанындағы қонуға кірудің ішкі бетімен, ішкі ауыспалы бетпен жəне тоқтатылған 
қонудың бетімен (ҰҚЖ мен ауыспалы бетке қатысты бұл беттердің орналасуы 8-суретте 
көрсетілген) шектелген кедергілерден бос əуе кеңістігін қамтамасыз ету бойынша талабы;

б) қонуға кіру бетін оның барлық ұзындығы бойынша жаңа немесе көлемі ұлғайған орын 
алған объектілерімен қиып өтуге тыйым салу.

Көрсетілген ішкі деңгейлес бет, конустық бет, қонуға кіру беті мен ауыспалы беттер үшін 
орналасқан бар кедергілерді жою бойынша іс-шараларды жүргізу үшін осы қосымшаның 
1-7-тармақтарын басшылыққа алу қажет.

Қонуға кірудің ішкі беті (ҚІБ деп белгіленеді), ішкі ауыспалы бет (ІАБ) жəне үзілген қону беті 
(ҮҚБ) үшін кедергілердің болмауы I, II, III санаты бойынша қонуға нақты кіру үшін жабдықталған 
əр бағытқа арналып жасалған тиісті жоспарларды (9-10-сурет) жəне есептік кестелерді (осы 
қосымшаның -1 кесте) пайдалану арқылы расталады.

Жоспарлар осы қосымшаның 1-7-тармақтарына сəйкес 1:10 000 кем емес масштабын 
пайдалану арқылы дайындалады.

Барлық қауіпті кедергілерді анықтау жəне оларды жою бойынша іс-шараларды жүргізу орын 
алып отырған кедергілер бөлігінде ҚР ƏПЖН сəйкестігін айқындайды.

I, II, III санат бойынша қонуға нақты кіру үшін жабдықталған ҰҚЖ бар əуеайлақтарда жаңа 
немесе көлемі ұлғайған бар объектілерді шектеу осы объектілердің қонуға кіру бетінің ұзындығы 
бойында кесіп өтуге тыйым салуды есепке ала отырып, осы қосымшаның 9-тармағында 
көрсетілген тəртіп бойынша жүзеге асырылады.

8-сурет. I, II, III санат бойынша қонуға кіру үшін жабдықталған ҰҚЖ үшін кедергілерді шектеу 
бетінің өзара орналасуы (қонуға кіру бағыты бойынша көрінісі)

Нүкте Координаталар, м
X Y

A Xa = 960 ya = 3(ha - H1) + 186
b xb = 60 yb = 3(ha - H1) + 240
C xc = - 1800 yc = 3(ha - H*0) + 240
d xd = 30(h*0 - ha) - 3600 yd = 3(ha - H*0) + 240

Белгілер: Н*0 - ҰҚЖ шегінен (Х = - 1800 м) 1800 м қашықтықта орналасқан ҰҚЖ-ның ось 
сызығының абсолюттік биіктігі 

9а-сурет. Қонуға кірудің ішкі бетінің, ішкі ауыспалы беттердің жəне тоқтатылған беттің жос-
пары (ҰҚЖ шегінен ҰҚЖ-ның соңына дейінгі қашықтық 1800 м кем емес).

Нүкте Координаталар
Х Y

A ХA = 960 YA = 3 (На - Н1) + 204
B ХB = 60 YB = 3 (На - Н1) + 258
C ХC = -1800 YC = 3 (На - Н*

0) + 258
D ХD = 30 (Н*

0 - НА) - 3600 YD = 3 (На - Н
*
0) + 258

Белгілер: Н*
0 - ҰҚЖ шегінен кейін (Х = - 1800) 1800 м қашықтықта орналасқан ҰҚЖ ось 

сызығының абсолюттік биіктігі

9 б-сурет. Қанаттың құлашы 65-тен 75 м-ге дейінгі жəне сыртқы авиашиналары бойынша 
10,5 м-ге дейінгі шассилердің жолтабанымен ƏК қабылдау үшін арналған А класындағы ҰҚЖ 
үшін қонуға кірудің ішкі бетінің, ішкі ауыспалы беттердің жəне тоқтатылған беттің жоспары 
(ҰҚЖ шегінен ҰҚЖ-ның соңына дейінгі қашықтық 1800 м кем емес).

Нүкте Координаталар
Х Y

A ХA = 960 YA = 3 (На - Н1)+204
B ХB = 60 YB = 3 (На - Н1)+258
C ХC = -1800 YC = 3 (На - Н

*
0)+258

D ХD = 30 (Н*
0 - НА) - 3600 YD = 3 (На - Н

*
0)+258

Белгілер: Н*
0 - ҰҚЖ шегінен кейін (Х = - 1800) 1800 м қашықтықта орналасқан ҰҚЖ ось 

сызығының абсолюттік биіктігі
9 в-сурет. Қанаттың құлашы 65-тен 75 м-ге дейінгі жəне сыртқы əуе шиналар бойынша 10,5 

м-ге дейінгі шассилердің жолтабанымен ƏК қабылдау үшін арналған Б сыныптағы ҰҚЖ үшін 
қонуға кірудің ішкі бетінің, ішкі ауыспалы беттердің жəне тоқтатылған беттің жоспары (ҰҚЖ 
шегінен ҰҚЖ-ның соңына дейінгі қашықтық 1800 м кем емес).

Белгілер: Н*
0 - ҰҚЖ соңында ось сызығының абсолюттік биіктігі (Х = - L)

10-сурет. Қонуға кірудің ішкі бетінің, ішкі ауыспалы беттердің жəне тоқтатылған беттің 
жоспары (ҰҚЖ шегінен ҰҚЖ-ның соңына дейінгі қашықтық 1800 м кем емес).

Ұшуға арналған ҰҚЖ
11. Ұшуға арналған кедергілерді шектеу жəне жою бойынша ҚР ƏПЖН талаптары 

ұшудың əр бағыты үшін кедергілерден еркін белгілі бір əуе кеңістігін құруды көздейді. Кеңістік 
шеңберінде жалғастырылған ұшу барысында əуе кемесі белгілі бір ең төменгі биіктігіне жетіп, 
бұл биіктікте ұшып кету əуеайлағында қонуға кіруге немесе ұшу сызбасына ары қарай шығу 
үшін қатты жүруге жəне осы сызба бойынша жүруге мүмкіндік береді. Бұл əуе кеңістігі ұшу 
бетінде анықталады (11 жəне 12-сурет).

Ұшу беті жалғастырылған ұшу траекториясының бойында орналастырылады. Əдеттегідей 
мұндай траектория (жоспарда) ҰҚЖ ось сызығының жалғасы болып табылады. Алайда 
жердің маңызды қыраттары немесе ірі құрылыстар орын алған жағдайда жоғарыда аталған 
ең төменгі биіктікке қол жеткізу үшін бетбұрыстар қажет болуы мүмкін. Мұндай бетбұрыс 
əуеайлақта жергілікті жағдайды ескере отырып орналастырылады жəне Ұшуды жүргізу бой-
ынша нұсқаулықта егжей-тегжей сипатталады (12-сурет).

ҚР ƏПЖН-да көрсетілген ұшу бетінің ұзындығы ең төменгі болып табылады, нақты əуеайлақ 
жағдайында қажет болған жағдайда ең жоғары биіктікке қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз 
ету үшін ұлғаюы мүмкін.

12. Ұшу бетінің жоспары ұшып кетудің əр бағыты үшін қонуға кіру жəне ауыспалы беттер 
аймақтарының жоспарлары секілді құрылған масштабта дайындалады.

Бұл қарастырылып отырған ұшу бағыты үшін жоспарларды біріктіруге мүмкіндік береді.
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Ұшу бетінің жоспарын құру кезінде ұшар алдындағы екпін басталатын ҰҚЖ шегімен байла-
нысты болған XOY координаталардың тік бұрышты жүйесі пайдаланылады (11 жəне 12-сурет). 
Координаталардың тиісті осьтері жоспарда көрсетіледі.

13. Ұшудың əр бағыты үшін есептік кестені толтырған жөн (3.4-кесте), ал оны қонуға кіру 
беті жəне дəл сондай ұшу бағытының ауыспалы беті үшін есептік кестесімен біріктіруі қажет.

Ұшу беті үшін есептік кесте (немесе ұшуға жататын біріккен кестенің бөлігі) мынадай тəртіп 
бойынша толтырылады:

1-5 бағанда ұшу бетінің аймағында орналасқан кедергілер туралы мəліметтер көрсетіледі 
(11 жəне 12-кесте);

6-бағанда сызықша қойылады;
7-бағанда ұшу бетінің белгіленуі көрсетіледі (В).

Егер объектінің бірде-бірі 3,33 пайыздық көрсеткішімен еңіспенен ұшу бетіне қол жеткізе 
алмаған жағдайда, жаңа объектілердің биіктігін ұшу бетінің орын алған еңісті сақтап қалу 
жағдайына байланысты шектеу қою жөн. Бұл еңіс кемінде 1,6 пайыздан кем емес болуы мүмкін.

11-сурет. Тік сызық бойынша ұшу бетінің жоспары

Белгілер: Lр - бұрылыстың басталуына дейінгі қашықтық;
R - бұрылу радиусы
12-сурет. Бетбұрысты ұшу бетінің жоспары (А, Б, В, Г класындағы ҰҚЖ).
- 8-бағанда 11 немесе 12-суреттегі формула бойынша анықталатын кедергінің орнала-

су жерінде ұшу бетінің абсолюттік биіктігі белгіленеді. 12-суреттегі формуласына қажетті 
D қашықтығын қою жоспар бойынша графика түрінде анықталады. D қашықтығы аймақ 
басталғаннан ұшу беті аймағының осіне перпендикуляр кедергі арқылы өтетін АА сызығы мен 
аймақ осімен қиылысқан жеріне дейінгі шеңберде орналасқан ұшу беті аймағының ось сызығы 
бөлігінің ұзындығы болып табылады (12-сурет);

- 9-бағанда кедергінің биіктігі (Нп) мен шектеуші кедергінің биіктігі (Н) арасындағы 
айырмашылық (Нп - Н) көрсетіледі;

- 10-бағанда ұшу бетінен биік орналасқан кедергілер бойынша ұшу бетінен биік орналасқан 
кедергі басқа жылжымайтын кедергімен «көлеңкелінген» жағдайлардан басқа «Қауіпті кедергі» 
деп белгіленеді.

Əуеайлақ биіктігі (На) мен ұшу бетінің төменгі шегінің биіктігі (Н2) арасындағы 
арақатынасына байланысты ұшу бетінің аймағы ішкі деңгейлес немесе конустық беттері ұшу 
бетінен төмен орналасқан ішкі деңгейлес жəне конустық беттерінің аймақтарымен жалпы 
бөліктеріне ие болып, шектеуші беттерге айналады. Беттердің мұндай орналасуы мен олардың 
кедергілерді шектеудің нəтижелі бетін құру үлгісі 5 жəне 6-суретте көрсетілген.

Ұшу бетін қиып өтетін барлық кедергілер жинақ кестесіне енгізіледі («Қауіпті кедергі»).
14. ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкестігі жаңа немесе көлемі ұлғаятын орын алған объектілерді 

келісу кезеңінде қамтамасыз етіледі. Бұл үшін ұшу бетінің жоспары, тиісті есептік кесте пай-
даланылады.

Кедергілерді есепке алу
15. Ұшудың əрбір бағыты үшін əуеайлақ ұшып шығу схемасын (схемаларын) жасайды. 
Кедергілер туралы мəліметтерді беру бөлігінде ҚР ƏПЖН талаптарын орындау үшін 

ақпараттық беттен биік орналасқан ұшып көтерілу беті аймағында кедергілерді анықтау 
қажет. Мұндай кедергілер ұшып көтерілудің əр бағытына жеке құрылатын есептік кестелер 
көмегімен анықталады.

Кесте мынадай тəртіп бойынша толтырылады:
1 бағаннан 5-бағанға дейін ұшып көтерілу беті аймағының аясында орналасқан 

кедергілердің орналасуы мен биіктігі туралы мəліметтер енгізіледі;
- 6-бағанда ұшып көтерілу бетінің басталуынан кедергіге дейінгі D қашықтығы көрсетіледі. 

Ұшып көтерілу бетінің тік аймағында (11-сурет) немесе осы аймақтың қисық сызықты бөлігі 
аясында (12-сурет) орналасқан кедергілер үшін D қашықтығы мынадай формула бойынша 
анықталуы мүмкін:

 D = - Хп + Хв
7-бағанда Н кедергінің орналасу жерінде ақпараттық бетінің абсолюттік биіктігі белгіленеді 

(13-сурет);
8-бағанда кедергінің абсолюттік биіктігі Нп жəне тиісті белгісі бар ақпараттық бетінің биіктігі 

Н арасындағы айырмашылығы (Нп - Н) көрсетіледі;
9-бағанда ақпараттық бетінен биік орналасқан, бірақ басқа жылжымайтын кедергімен 

«көлеңкелінген» кедергілер («көлеңкеленген» кедергілерді анықтау қағидалары осы осы 
СБƏ-ге 15-қосымшада көрсетілген) бойынша «N.. кедергімен көлеңкеленген» деп көрсетіледі.

 

 

13-сурет. Аэронавигациялық ақпарат (ақпараттық беті) құжаттарында кедергілер туралы 
мəлімет беру беті

Ақпараттық беттен биік орналасқан, басқа кедергілермен «көлеңкеленбеген» кедергілер 
«Максималды ұшу салмағын анықтау барысында есепке алынуы тиіс кедергілер» 4-кестесіне 
енгізіледі. Ұшудың осы бағытында немесе жалпы əуеайлақ бойынша мұндай кедергілер 
болмаған жағдайда ұшудың осы бағыты немесе ұшудың əр бағыты бойынша 4-кестеде 
«Кедергілер жоқ» деп жазылады.

4-кесте мынадай тəртіппен толтырылады:
1-бағанда ақпараттық беттен биік орналасқан кедергінің атауы көрсетіледі;
2-бағанда D + (- Xв - Lвпп) ретінде анықталатын ұшу жақтан ҰҚЖ соңынан кедергіге дейінгі 

қашықтық белгіленеді;
3-бағанда 3.7-кестеге енгізілетін кедергі ұшу жағынан ҰҚЖ бітетін жерінің деңгейінен биік 

орналасқаны белгіленеді, яғни Нп - Нв өлшемі.
4-кесте Ұшуды жүргізу нұсқаулығына жəне Кедергілерді тексеру актісіне енгізіледі. Сонымен 

қатар 4-кестеде көрсетілген кедергілер туралы мəліметтер халықаралық əуеайлақтар бойынша 
ААЖ-ға енетін «А» типтегі картаға енгізіледі.

16. ҚР ƏПЖН 82-тармағының талаптарын орындау үшін мыналарда көрсетілген ереже-
лер пайдаланылады:

а) «Ұшу жəне қону үшін əуеайлақтардың минимумдерін айқындаудың бірыңғай 
əдістемесінде» (радиомаяк жүйесі бойынша қонуға кіру үшін 1х10-7 көрсеткішін пайдаланбай 
ұшып өтудің ең төменгі қауіпсіз биіктіктерін анықтау жəне қонуға кірудің аралық кезеңінде 
ұшу биіктігін анықтау);

б) ҚР АƏА НҰЕ (əуеайлақ шеңбері бойынша ұшу биіктігін анықтау);
в) ҚР АА НҰЕ (əуеайлақ ауданында* ұшудың ең төмен қауіпсіз биіктіктерді анықтау);

1, 2, 3, 4, 5 есептік кестелердің нысандары
1-кесте

Есептік кесте
_______________________________________________________________ үшін
             (кедергілерді шектеу беттерінің атаулары жəне қажет болған
                                  жағдайда қону МБ = _____ көрсетіледі)
Əуеайлақ ___________ ХОУ координаталардың басталуы - қону
        (атауы) МБ = ____ болатын ҰҚЖ шегі

Кедергілердің* 
№№

Кедергілердің 
атауы*

ҰҚЖ шегінен 
қашықтық, м (Х)

ҰҚЖ осінен немесе 
оның жалғасынан 
қашықтығы, м (Y)

Кедергінің 
абсолюттік 

белгісі, м (Нп)
1 2 3 4 5

кестенің жалғасы

Х, м**(Н0) координатасына 
сəйкес келетін ҰҚЖ осінің 

абсолюттік белгісі

Кедергілерді 
шектеу беті

Шектеуші беттің 
абсолюттік 
биіктігі, м

Шектеуші бетінен биік 
орналасқан кедергінің 

асып кетуі, м

Ес-
керт-
пе

6 7 8 9 10

* Кедергілердің нөмірлері мен атауы Кедергіні тексеру актісіне сəйкес қойылады.
** ҰЖ ұзындығы шегінде ҰҚЖ ось сызығының əрбір жағына 750 м-ден алыс емес орналасқан 

қонуға кіру беті, ауыспалы бет, қонуға кірудің ішкі беті, ішкі ауыспалы беттер жəне тоқтатылған 
қону бетінің кедергілері үшін есептік кестелерде ғана ескеріледі.

________________________ ________________ ___________________
                          (орындаушының қызметі) (қолы) (Т.А.Ə)

2-кесте
Қауіпті кедергілер

Кедергілердің 
№№ 

Кедергілердің 
атауы

ƏБН-нен 
алыстату 

(Sп), м

Нағыз азимут (А) Кедергінің абсолюттік 
белгісі (Нп), м

град. Мин.
1 2 3 4 5 6

2-кестенің жалғасы

Шектеуші бет Шектеуші беттен кедергінің 
асырылуы, м

Қауіпті кедергілерді жою бойын-
ша іс-шаралар

7 8 9
М.О.
_____________________________ ________________ _________________
         (өтініш берушінің қызметі)                    (қолы)                       (Т.А.Ə)
 _________________
             (күні)

3-кесте
Қону МБ _________ болатын ұшу бағытында ақпараттық беттен биік

орналасқан кедергілерді анықтауға арналған есептік кесте

Əуеайлақ ________________ ХОУ координаталардың басталуы - қону
                              (атауы)
МБ = ____болатын ҰҚЖ шегі

Кедергілердің* 
№№

Кедергілердің 
атауы*

ҰҚЖ шегінен 
қашықтық 

(Х), м

ҰҚЖ ось сызығы немесе 
оның жалғасынан бастала-

тын қашықтық (У), м

Кедергінің 
абсолюттік 

белгісі (Нп), м
1 2 3 4 5

3-кестенің жалғасы

D қашықтығы, м Ақпараттық беттің 
абсолюттік биіктігі (Н), м

Ақпараттық бет үстінен 
кедергінің асып кетуі, м 

Ескерту 

6 7 8 9

* Кедергілердің нөмірлері мен атауы Кедергілерді тексеру актісіне сəйкес белгіленеді.
____________________________ ___________ _______________________
         (орындаушының қызметі)               (қолы)                    (Т.А.Ə)

4-кесте

______________ əуеайлағында ƏК ең жоғары ұшу салмағын анықтау (атауы)  
барысында ескеру қажет кедергілер

Кедергілердің 
атауы

ҰҚЖ біткен жерінен қашықтық, м ҰҚЖ біткен жерінің деңгейінен 
биіктік, м

1 2 3
Қону МБ = ____

Қону МБ _________

М.О.  Əуежай басқарушысы_________________________________
_________ _______________________ __________ 
(қолы)            (Т.А.Ə)       (күні)

5-кесте

Кедергілердің ұшып өтуінің ең төмен қауіпсіз биіктіктері _____________ əуеайлағы
                 (атауы)

ƏК санаты РМЖ ҚРЖ 
(ҚРЛ)

ҚЖЖ 
2NDB

ЖЖРС 
NDB

Ескертпе
I II III

Қону МБ _____________
A
B
C
D

Қону МБ _____________
A
B
C
D

М.О.  Əуежай басқарушысы_________________________________
___________ _____________________ _______________ 
      (қолы)               (Т.А.Ə)            (күні)

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 15-қосымша

Кедергілерді «көлеңкелеу»
1. Жалпы ережелер

«Көлеңкеленген» болып «көлеңке» аймағында орналасқан «көлеңкелейтін» кедергінің 
шыңынан өтетін «көлеңкелі» бетті қиып өтпейтін кедергі есептеледі.

«Көлеңке» аймағы жеңіл жəне сынғыш кедергі болып табылмайтын жылжымайтын 
кедергілер арқылы пайда болады.

Егер созылмалы кедергі «көлеңкелі» аймағында жартылай ғана орналасқан болса, оның 
қалған бөлігі «көлеңке» ережелері пайдаланбайтын жай кедергі ретінде қаралады.

2. Ішкі деңгейлес жəне конустық беттер
Ішкі деңгейлес жəне конустық беттер шегінде орналасқан нүктелі кедергілерден «көлеңкелі» 

аймағы кедергі орналасқан нүктенің ортасында 100 м радиусты шеңбер ретінде белгіленген. 
«Көлеңке етуші» бет төмен түсетін 15 % еңіспен кедергінің шыңынан өтеді (1-сурет).

Ішкі деңгейлес жəне конустық беттері шегінде орналасқан созылған кедергілерден 
«көлеңке» аймағы кедергінің периметрі бойынша ені 100 м жолақ болып табылады. «Көлеңке» 
беті төмен түсетін15 % еңіспен кедергінің үстінен өтеді (1-суретті қараңыз).

Қонуға кіру, ауыспалы немесе ұшып көтерілу беттерінің шектері жанында орналасқан 
кедергілерден түсетін «көлеңке» бұл кедергілердің аймақтарына таратылмайды (1-суретті қараңыз).

«Көлеңке етуші» кедергіден L қашықтықта орналасқан «көлеңкелі» беттің биіктігі 
төмендегілерге тең болады:

(H=HП-0,15L),
мұнда (НП)- «көлеңкелі» кедергінің биіктігі;
L - «көлеңкелі» кедергіден қашықтық.
L қашықтығы ішкі деңгейлес жəне конустық беттің жоспары бойынша анықталады. Алайда 

нүктелі кедергілер үшін бұл қашықтық төмендегілерге тең болады:

мұнда (ХП, YП)- «көлеңке етуші» нүктелі кедергінің тік бұрышты координаталары;
X, У - «көлеңке етуші» беттің биіктігін анықтауға қажет нүктенің тікбұрышты координаталары.
L қашықтығын анықтау үшін тікбұрышты координаталар өз белгілермен формулаларға 

қойылады. 

1-сурет. Ішкі деңгейлес жəне конустық беттер шегінде орналасқан кедергілермен «көлеңке» 
аймағының құрылуына:

1 - кедергі; 2 - «көлеңке» аймағы; 5, 6 - «көюлеңке» аймағындағы кедергілер;
3, 4, 7, 8 - шектеуші беттер.

3. Қонуға бет алу
Қонуға кіру бетінің шеңберінде орналасқан нүктелі кедергілері «көлеңке етуші» кедергілер 

ретінде қаралмайды.
Қонуға кіру бетінің жоспарында (2-сурет) созылған кедергілерден «көлеңкелеу» аймағын 

сызу үшін «көлеңке етуші» кедергіден қонуға кіру бетінің екі жақтағы шектеріне параллельді 
сызықтар жүргізіледі.

«Көлеңке етуші» бет екі жазықтық арқылы құрылады. Оның біреуі ҰҚЖ бағытында төмен 
түсетін 15 % еңіспен «көлеңке етуші» кедергінің жоғары жағынан өтсе, екіншісі - ҰҚЖ бағытына 
көлденең өтеді (2-суретті қараңыз). «Көлеңке етуші» бет қонуға кіру бетімен қиылысу нүктесіне 
дейін немесе «көлеңке етуші» кедергінің шеттерінен өткізілген сызықтар («көлеңкелеу» аймағын 
құрайтын сызықтар) қиылысатын нүктесіне дейін созылады. Бұл «көлеңке етуші» кедергіге 
жақын орналасқан нүктесіне байланысты болады (2-суретті қараңыз).

ҰҚЖ бағытындағы «көлеңке етуші» беттің биіктігі мыналарға тең болады
H = HП - 0,15L.
ҰҚЖ-дан бағытындағы «көлеңке етуші» кедергінің биіктігі Н=НП. тең болады. 

2-сурет. Қонуға кіру бетінің шеңберінде үздіксіз кедергілер арқылы аймақтың құрылуына:
1 - кедергі; 2 - «көлеңкелеу» аймағы

4. Ұшып көтерілу беті
Ұшып көтерілу шегінде «көлеңкелеу» аймағы ұшып көтерілу беті үшін көлбеу бетін 1,6%-ға 

жəне ақпараттық бет үшін - 1,2% артық кез келген жылжымайтын (нүктелі немесе созылмалы, 
бірақ жеңіл жəне сыңғыш емес) кедергі арқылы құрылады.

Оның ішкі шегі «көлеңке етуші» кедергінің жоғары жағы арқылы ұшып көтерілу беті 
аймағының осіне перпендикуляр орналасқан сызығынан басталады. «Көлеңке етуші» бет 
аймақтың ішкі шегінен ҰҚЖ бағытында тиісті жағдайда 1,6 % немесе 1,2% еңіспен ұшып 
кету бетімен қиылысқан жеріне дейін көлденең өткізілген жазықтықпен құрылады (3-сурет).

«Көлеңке етуші» беттің биіктігі Н=Нп тең болады.

3-сурет. Ұшып көтерілу бет шегінде «көлеңкелеу» аймағының жасалуына:
1 - кедергі, 2, 4 - шектеу беттері, 3 - «көлеңке етуші» бет;
5 - «көлеңкелеу» аймағы.

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 16-қосымша

ƏК кейбір түрлері үшін бұрылуының ең төмен радиустарының мəндері
ƏК түрі Ил-

18
Ил-
62

Ил-
76

Ил-
86

Ту-
134

Ту-
154

Ан-
12

Ан-
24(26)

Ан-
28

Як-
40

Як-
42

Л-410

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ƏК бұрылуы-
ның ең төмен 
радиусы, м

19 30 12,7 24,5 16 22 15 12 6,4 10 18 4,8

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 17-қосымша

РЖ-ның осьтік таңбалау желісінің ҰҚЖ ось желісімен
түйіндесудің (А) ақтығын анықтау схемасы

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 18-қосымша

ПАПИ/АПАПИ жүйелерінде шамдарды орнату жеріне дейінгі
D қашықтығын анықтау

1. ПАПИ/АПАПИ (Dном қашықтығы) номиналды орны анықталады, ПАПИ/АПАПИ шамдары 
ҰҚЖ ось желісінің тиісті нүктесімен бір деңгейде орналасып, ал бұл деңгей ҰҚЖ шегінің 
деңгейіне сəйкес келеді.

а) Жабдықталмаған ҰҚЖ:
Dном= Нм/tg(β-0º02') - ПАПИ жүйесі үшін;
Dном= Нм/tg(α-0º02') - АПАПИ жүйесі үшін.
мұнда Нм - ұшқыш көз деңгейі мен шасси дөңгелегінің төменгі нүктесі (1-кестенің 1-бағаны) 

арасындағы тік қашықтық жəне ең үлкен ƏК ҰҚЖ шегінен жоғары осы нүктенің биіктігі (1-кестенің 
2 немесе 3-бағаны) сомасына тең ең төмен биіктік;

β - ПАПИ жүйесіндегі 2-ші шамның шоқ сəулесінің биікке көтерілу бұрышы (1-сурет);
α - АПАПИ жүйесінде 1-шамның шоқ сəулесінің биікке көтерілу бұрышы (2-сурет).
ə) Жабдықталған ҰҚЖ:
Dном = (Нот +∆Н)/tg Ө- ILS (СП) жүйесімен жабдықталған ҰҚЖ,
Dном = 15 м/tg Ө - ҚРЛ немесе ҚЖЖ, ЖЖРС, ВОР, ВОР/ДМЕ жүйесімен жабдықталған ҰҚЖ.
Нот - осы əуеайлақтың ILS (СП) тірек нүктенің биіктігі;
∆Н- осы əуеайлақ тұрақты түрде пайдаланатын ең үлкен ƏК (ең ұзақ DН қашықтығы 

бар) ILS борттық глиссадты антеннасы мен ұшқыш көзінің деңгейі арасындағы тік қашықтық;
Ө - глиссаданың еңіс бұрышы.

1-кесте
Қонуға кіру конфигурациясындағы 
ұшқыш көзінің деңгейі мен ұшақ 
шассиі дөңгелегінің арасындағы 
тік қашықтық, ма)

ҰҚЖ шегінің үстінде шас-
си дөңгелегінің төменгі 
нүктесі биіктігінің қалаулы 
қоры, м б),в)

ҰҚЖ шегінің үстінде шас-
си дөңгелегінің төменгі 
нүктесі биіктігінің ең төмен 
қоры, м г)

3-дейін 
3-тен 5-ке дейін
5-тен 8-ге дейін
8-ден 14-ке дейін

6
9
9
9

3****
4
5 
6

* Тік қашықтықтар тобын таңдау кезінде осы ҰҚЖ-ны тұрақты түрде пайдаланатын 
ұшақтар ғана қарастырылады. Осы ұшақтардың ішінде ең үлкен ұшақтар ұшқыштың 
көздері деңгейі мен шасси дөңгелектерінің төменгі нүктесі арасындағы тік қашықтықтар 
тобын анықтайды.

** Əдеттегідей, (2) бағанда көрсетілген ҰҚЖ шегінің үстінде шасси дөңгелектерінің 
төменгі нүктесі биіктігінің қалаулы қоры қамтамасыз етіледі.

Жеке жағдайларда егер биіктік қорының төмендетілген мəндері тиімді екендігі раста-
латын болса, (2) бағанда көрсетілген ҰҚЖ шегінің үстінде шасси дөңгелектерінің төменгі 
нүктесі биіктігі қорының мəндері (3) бағандағы мəндеріне дейін (бірақ бұл мəндерден төмен 
емес) төмендетілуі мүмкін.

*** ҰҚЖ-ның жылжытылған шегінің үстінен шасси дөңгелектерінің төменгі 
нүктесі биіктігінің ең төмен қорын пайдалану кезінде ұшқыш көзінің деңгейі мен шасси 
дөңгелектерінің төменгі нүктесі арасындағы тік қашықтықтардың таңдалған тобындағы 
ең жоғары мəнді ұшақ ҰҚЖ жағынан ұшып өткен кезінде (2) бағанда көрсетілген тиісті 
қалаулы қор қамтамасыз етілген жағдайда қамтамасыз етіледі.

**** ҰҚЖ шегінің үстінен дөңгелектердің төменгі нүктесі биіктігінің бұл қоры жеңіл 
турбореактивті емес ұшақтар пайдаланатын ҰҚЖ-да 1,5 м-ге дейін төмендетілуі мүмкін.

 2. Төмендегідей жағдайларда Dном қашықтығын түзету қажет:
Dном қашықтығына сəйкес келетін ҰҚЖ осінің биіктігі ҰҚЖ шегінің деңгейінен 0,3 м-ден 

артық болса;
 ПАПИ/АПАПИ орналасуына сəйкес келетін ҰҚЖ осінің биіктігінен 0,3 м-ге артық болса 

ПАПИ/АПАПИ шамдарының (линзалардың) биіктігі.
 ҰҚЖ осінің биіктігі бойынша (Dном) қашықтығын түзету үшін мыналарға тең келетін 

DD1түзетуі анықталады:
∆D1= (Но - Н) / tgM;

 мұндағы М = (β-0002’) - ПАПИ үшін; М = (α-0002’) - АПАПИ үшін;
 Но - ҰҚЖ шегінің биіктігі;
 Н - Dномқашықтығына сəйкес келетін ҰҚЖ ось желісінің биіктігі.
Түзетілген қашықтық:

D’ном = Dном + DD1тең болады.
(∆D1) өз белгісімен қосылады, яғни Но < Н болғанда шамдарды DD1 өлшеміне дейін ҰҚЖ 

шегіне қарай, ал Но > Н болғанда - ҰҚЖ шегінен жылжыту керек.
(D’ном) жаңа мəні кезінде ҰҚЖ осі биіктігі ҰҚЖ шегінің деңгейінен 0,3 м-ге дейін арттылса, 

қайта түзету жүргізіліп, биіктіктердегі айырма 0,3 м-ден кем түспегенше түзетуді қайта-қайта 
өткізу керек болады. 

 3. Шамдар (линзалар) биіктігі бойынша түзетуді енгізу үшін төмендегілерге тең болатын 
∆D2 түзету анықталады:

∆D2= (Н - h) / tg M);
 мұнда М = (b - 0002’) - ПАПИ үшін; М = (a - 0002’) - АПАПИ үшін;
 h - D’ном қашықтықтағы ҰҚЖ ось желісінің деңгейінен шамдар (линзалардың) биіктігі;
 Н - D’ном қашықтықтағы ҰҚЖ ось желісінің биіктігі.
 Түзетілген қашықтық:

Dʹʹ ном = D’ном + DD2. тең болады.
∆D2түзетуі DD1 түзетуі сияқты да өз белгісімен қосылады. Барлық жағдайларда нəтижелі 

қашықтық ПАПИ/АПАПИ жүйесін пайдаланатын едəуір үлкен ƏК үшін осы қосымшаның 
1-кестесінде қарастырылған ҰҚЖ шегінің үстінен шасси дөңгелегінің биіктігі қорын қамтамасыз 
ету қажет.

 4. D қашықтығын есептеудің толық үлгісі ИКАО Doc 9157 - AN/901 «Əуеайлақтарды жобалау 
бойынша нұсқаулығында» берілген, 4-бөлімі «Көзбен шолу құралдары».

 5. ПАПИ/АПАПИ глиссаданың ILS глиссадасымен сəйкестігін қамтамасыз ету кезінде ILS 
(СП) глиссаданың номиналды бұрышы үшін I жəне II санаттарының жүйелері үшін ± 0,075 9 
жəне ІІІ санаттағы жүйесі үшін ± 0,040 6 рұқсат етіледі. 9=30 бұрышы үшін сəйкесінше ± 13,5’ 
жəне ± 7,2’ бұрышы үшін сəйкесінше рұқсат етілген. Стандартты орнатылғыш ПАПИ бұрыштары 
±10’ шамасында глиссаданы қамтамасыз етеді, ал бұл глиссадалардың сəйкес келмеуіне 
əкеп соқтыруы мүмкін. ILS (СП) глиссадасы оның 5’ жəне одан да көп номиналды бұрышынан 
үнемі айырылған жағдайда, ПАПИ жүйесі ILS (СП) глиссаданың нақты,бірақ номиналды емес 
еңісі бойынша орнатылады.

 Пилоттың көз деңгейі мен ILS борттық антеннасы арасындағы түрлі қашықтықтарына ие 
түрлі типтегі ƏК-ні есепке ала отырып, глиссадалардың сəйкес келу дəрежесі ПАПИ «глисса-
дасында» секторды 20’-дан 30’-дейін кеңейту арқылы ұлғайтылуы мүмкін.

 1-сурет. 2о30’ - 4о шеңберінде Ө үшін ПАПИ шамдарының шоқ сəулелерінің орналасуы 
мен биіктен көтерілу бұрыштары

 2-сурет. АПАПИ шамдарының шоқ сəулелерінің орналасуы мен биіктен көтерілу бұрыштары.
Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 

жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 19-қосымша

КҚО, ЖҚО-І, ЖҚО-II, ЖҚО-III жарық беретін сигнал жабдықтары жүйесінің сəйкестік
ҚР ƏПЖН 
тармақтары

Тексеру 
қорытындылары

Растайтын құжат ҚР ƏПЖН 
сəйкестігі

Ескертпе

1 2 3 4 5

Растайтын құжаттар:
1.

М.О. ________________________ ________ ________________________
                      (өтініш берушінің лауазымы) (қолы) (Т.А.Ə.)
______________________
(күні)

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 20-қосымша

1-кесте
ƏЖБ радиотехникалық қамтамасыз етуі мен диспетчерлік
пункттерінің ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкестігінің кестесі

ҚР ƏПЖН 
тармақтары 

Тексеру мен сынақтардың 
қорытындылары

Растайтын 
құжат

ҚР ƏПЖН 
сəйкестігі

Ескерту

1 2 3 4 5
Метрлік диапазондағы толқындардың қону жүйесінің жер үсті жабдықталуы

Қону МБ =0

Растайтын құжаттар:
1.

Қону МБ =0

Растайтын құжаттар:
1.
Қону радиолокаторы (ҚРЛ)

Растайтын құжаттар:
1.

Əуеайлақтық шолу радиолокаторы (ШРЛ-Ə)

Растайтын құжаттар:
1.
Жеке жетекті радиостанция (ЖЖРС)

Қону МБ =

Растайтын құжаттар:
1.

Əуеайлақтық қосымша маркерлі радиомаяк

Растайтын құжаттар:
1.

ҚЖЖ қонудың радиотехникалық жүйесі
Қону МБ =

Қону МБ =2800

Растайтын құжаттар:
1.

DME/N жүйесінің қабылдау-жауап беру құралы (жинақ №)

Растайтын құжаттар:
1.

Автоматты радиопеленгатор (АРП)

Растайтын құжаттар:
1.

Ұшу алаңын шолудың радиолокаторлық станциясының (ҰАШ РЛҚ)

Растайтын құжаттар:
1.

Жер үсті қозғалысын басқарудың жетілдірілген жүйесі III В санаты үшін 
толтырылады

Электр байланысы құрылғылары

Растайтын құжаттар:
1.

Объективті бақылау құралдары

Растайтын құжаттар:
1.

ƏҚБ диспетчерлік пункттері

Растайтын құжаттар:
1.

М.О.
«Қазаэронавигация» РМК директоры        _________ _______________ __________
                               (филиалдың атауы)          (қолы) (Т.А.Ə.)  (күні)

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 21-қосымша

1-кесте
Метеорологиялық жабдықтарының ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкестігінің кестесі
ҚР ƏПЖН 
тармақтары

Тексеру мен сынақтардың 
қорытындылары

ҚР ƏПЖН 
сəйкестігі

Ескерту

1 2 3 4
№ 1 ҰҚЖ метеожабдықтардың құрамы

Растайтын құжат:
1. 

М.О. 
Əуежайдың басшысы _________ ________________ ________
                                       (қолы)             (Т.А.Ə.)                 (күні)
АМСА бастығы ____________ ____________________ ________
                                (қолы)                   (Т.А.Ə.)                    (күні)

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 22-қосымша

Сезімталдықты өлшеу əдістемесі
Сезімталдықты (Рпр min) өлшеу үшін:
сигнал қабылдау-беру құрылғысын қосып, сигнал қабылдайтын құрылғыны ЖАҮ жəне РРУ 

режимдерінде сигнал беретін құрылғы жиілігіне қойыңыз (қажетінше - дұрыстауға болады);
сигнал қабылдағышты қолмен дұрыстап, А (осциллограф) индикаторы арқылы осы МРЛ-ға 

сəйкес келетін шуыл деңгейін қойыңыз;

1-суретте көрсетілген өлшеу схемасын орындаңыз;

1-сурет. Сигнал қабылдайтын индикаторлық құрылғының сезімталдығын өлшеу схемасы
жоғары жиілікті сигналдар генераторын резонанстық жиілік өлшеуішпен МРЛ таратқышының 

жұмыс жиілігіне қойыңыз;
импульстер генераторынан жоғары жиілікті сигналдар генераторының сыртқы модуляция 

режимін орнатыңыз;
импульстер генераторына осы МРЛ-ға сəйкес келетін импульс ұзақтығын орнатып, генера-

торды МРЛ-ны іске қосу импульстерімен сыртқы синхрондау режиміне қойыңыз;
3 жоғары жиілікті сигналдар генераторынан сигнал қабылдайтын құрылғыға импульстік 

сигнал жіберіңіз;
жиілікті қолмен дұрыстау арқылы МРЛ қабылдағыш гетеродинінің жиілігін өзгерте отырып, 

индикатор экранында шығыс сигналының ең жоғары амплитудасын орнатыңыз;
жоғары жиілікті сигналдар генераторының аттенюаторы арқылы А үлгісіндегі индикатор 

(осциллограф) экранында шығыс сигналының деңгейін ең төменгі деңгейге дейін азайтыңыз;
сигнал қабылдайтын индикаторлық құрылғының сезімталдығын жоғары жиілікті сигналдар 

генераторы аттенютаторы арқылы осы генератор үшін децибелмен қойылған бастапқы қуат 
деңгейін ватқа айналдырып есептеңіз;

Сигнал қабылдайтын құрылғының сезімталдығы децибелмен көрсетілген шаманы ватқа 
антилогарифмдеу арқылы ватпен көрсетіледі;

жетекті басқару тақтасындағы бұрыштық мəндердің шкала нонниусымен салыстыру 
арқылы жетекті басқару тақтасынан берілетін жердің бұрыштық мəндерінің жердің бұрышынан 
қарағандағы антеннаның нақты орналасу жағдайының (антенна бағаны бойынша шкала нон-
ниусы) үйлесетінін тексеріңіз, үйлеспей қалуы ±0,250 аспауы мүмкін;

антеннаны белгілі бір бағытқа қаратып, бағытталуын тексеріңіз;
шеңбермен шолу индикаторы есебі мен бағыт азимутының есебі арасындағы айырмашылық 

+10 аспауы тиіс;
Əуеайлақта орнатылған əрбір МРЛ үшін азимуты белгілі қозғалмайтын радиолокациялық 

бағыттар таңдалынады.
МРЛ топтамасына кіретін бақылау-өлшеу құралдарымен пайдалану құжаттамасында 

жазылған əдістеме бойынша «ИЗО-ЭХО» жүйесін калибрлеңіз; калибрлеудегі ауытқу ±3 дБ 
аспауы мүмкін.

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 23-қосымша

1-кесте 
Электрмен жабдықтаудың жəне ондағы электр

жабдықтардың ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкестік кестесі
ҚР ƏПЖН тармақтары Сынақтар мен тексеру-

лер қорытындысы 
ҚР ƏПЖН-ға 
сəйкестігі

Ескерту

1 2 3 4
М.О.
Əуежайдың басшысы __________ ________________ ________
                                            (қолы)               (Т.А.Ə.)             (күні)

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 24-қосымша

1-кесте
Авариялық-құтқару құралдарының ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкестік кестесі
ҚР ƏПЖН 
тармақтары

Сынақтар мен тексерулер 
қорытындысы 

ҚР ƏПЖН-ға 
сəйкестігі

Ескертпе

1 2 3 4
 

Растайтын құжат:
1.

М.О.
Əуежайдың басшысы __________ ________________ ________
                                            (қолы)               (Т.А.Ə.)             (күні)

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 25-қосымша

ƏК-ның кейбір түрлерінің ӨҚТД бойынша санатын анықтауға арналған көлемі

ƏК үлгісі Фюзеляждың 
ұзындығы, м

Фюзеляждың 
ені, м

ƏК үлгісі Фюзеляждың 
ұзындығы, м

Фюзеляждың 
ені, м

Ил 86 59,54 6,1 Ан 12 31,1 4,1
Ил-96 55,35 6,1 Ан 30 24,5 3,0
Ил-62 53,18 4,1 Ан 26 23,8 2,9
Ил18 35,9 3,5 Ан 24 23,53 2,9
Ту-134 35,0 2,9 Як-40 20,36 2,8
Ил 76 46,6 4,8 Л-410 13,6 2,7
Ту 154 47,9 3,8 Ан 28 13,1 2,5
Ту 204 45,17 4,1 Ан 2 12,7 2,6
Як 42 36,20 3,8

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 26-қосымша

ӨА-ның əуеайлақта орналасу үлгісі

1-сурет. Екі ҰҚЖ қатар орналасқан жағдайдағы ӨА орналасу үлгісі 
ҰҚЖ бір-біріне параллельді жəне жақын орналасқан, № 1 ҰҚЖ ӨҚТД бойынша 6-санатта, 

ал № 2 ҰҚЖ - 7-санатта. Əуеайлақтағы ӨА-ның жалпы саны үшке тең. Бұл жағдайда бұрылу 
уақыты бойынша талаптарды орындау кезінде (ҚР ƏПЖН 459-тармағы) əрбір ҰҚЖ үшін ӨА-ның 
саны мен өрт сөндіретін құрам қоры да, осы ӨА-ның барлығын бірге жеткізудің нормативтік 
шамасы да есептелген.

 2-сурет. ҰҚЖ тангенциалдық схема бойынша орналасқан жағдайда ӨА орналасу үлгісі
ҰҚЖ бір бірінен айтарлықтай алыс қашықтықта орналасқан, №2 ҰҚЖ ӨҚТД бойынша 

жетінші санатта, ал №1 ҰҚЖ - 6-санатта. Бұл жағдайда əуеайлақтағы ӨА жалпы саны төртке 
тең, бұл бұрылу уақытына қойылатын талаптарды орындау кезінде əрбір ҰҚЖ үшін ӨА-ның 
саны мен өрт сөндіретін құрам қорын, барлық ӨА-ны бірге пайдаланудың нормативтік шама-
сын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

3-сурет. Екі ҰҚЖ бір-бірінен едəуір алшақ орналасқан жағдайдағы ӨА орналасу үлгісі
 Екі ҰҚЖ бір бірінен едəуір алшақ қашықтықта орналасқан, №2 ҰҚЖ ӨҚТД бойынша жетінші 

санатта, ал №1 ҰҚЖ - 6-санатта. Əуеайлақтағы ӨА-ның ең аз саны алтыға тең. 
 Бұрылу уақытына қойылатын талаптарды орындау кезінде əрбір ҰҚЖ үшін ӨА-ның саны 

мен өрт сөндіретін құрам қорын, барлық ӨА-ны бірге пайдаланудың нормативтік шамасын
 № 1 ҰҚЖ үшін № 1, 2, 3 ӨА;          № 2 ҰҚЖ үшін № 4, 5, 6 ӨА қамтамасыз етеді.

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 27-қосымша

Авариялық-құтқару құралдарының ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкестігін анықтау
Əуеайлақта екі ҰҚЖ бар (№1 ҰҚЖ мен №2 ҰҚЖ). №2 ҰҚЖ-дан Ан-24, Ту-134, Ту-154 

ұшақтары ұшады. №1 ҰҚЖ-дан Ан-24 жəне Ту-134 ұшақтары ұшады. Ту 134 ұшағы ең үлкен 
ұшақ болғандықтан, №1 ҰҚЖ-ға ӨҚТД бойынша 6-санат берілген. №2 ҰҚЖ үшін ең үлкен ұшақ 
- Ту-154. №2 ҰҚЖ-ның осы ұшақтың фюзеляж ұзындығы мен ені бойынша санаты 7-ге тең.

 Əуеайлақта екі ҰҚЖ бар (№ 1 ҰҚЖ мен № 2 ҰҚЖ).
№ 2 ҰҚЖ ӨҚТД бойынша 7-санатта, № 1 ҰҚЖ - алтыншы. 
 Əуеайлақта барлығы төрт ӨА бар: АЦ-40 (375), АА-60 (7310) жəне АА-40 (43105) үлгісіндегі 

2 автомобиль.
 № 1 ҰҚЖ-ны қорғауды АЦ-40 (375), АА-60 (7310) жəне АА-40 (43105) қамтамасыз етеді. № 

2 ҰҚЖ-ны қорғауды АЦ-40 (375), АА-40 (43105) № 1 жəне АА-40 (43105) № 2 қамтамасыз етеді.
 Тəжірибелі тексерулер қорытындысы бойынша ӨА бұрылу уақытының мəні есептелді, 

олар мынадай кестелерде берілген.
№1 ҰҚЖ қорғанысын қамтамасыз ететін ӨА бұрылу уақыты

ӨА үлгісі Қону МБ = 1800 MKпoc = 3600

Бұрылу уақыты, с
АЦ-40 (375)
АА-60 (7310)
АА-40 (43105) № 1

175 
184
170

180 
 193 
176

 № 2 ҰҚЖ қорғанысын қамтамасыз ететін ӨА бұрылу уақыты 

ӨА үлгісі Қону МБ = 1500 Қону МБ = 3300

Бұрылу уақыты, с
АЦ 40 (375)
АА 40 (43105) - № 1
АА 40 (43105) - № 2

165
200
172

145
215
160

 Кестелерден ӨА-ның нақты бұрылу уақытының ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкес келетінін 
көруге болады.

1-үлгі. Əуеайлақта бір типті екі КШҚ бар, əуеайлақтағы өрт сөндіретін АА-60 (7310) 
автомобилі үстіне орнатылған КШҚ-ның тактикалық-техникалық сипаттамасы мынадай:

 көбік ату жиілігі - 80…100;
 көбік қабатының биіктігі, см - 8…20;
 қамту ені, м - 4…8;
 көбік шашыратуы, м3/с:
 қамту ені мынадай болғанда 4 м - 2,4…3,8;
 қамту ені мынадай болғанда 8 м - 3,8…4,8;
 су мен көбік түзгіш қоры, м3 - 12,9.
 ГТД (жолақтың ең кіші көлемі ұзындығы - 900 м, ені 24 м, биіктігі - 5 см) болатын 4 моторлы 

ұшақты қондыру үшін көбікті жолақ жасау қажет.
 Ең кіші көлемді жолақ үшін көбіктің қажет көлемі 900 м құрайды. АА-60 (7310) үлгісіндегі 

екі ӨА пайдаланған жағдайда қолдағы су мен көбік түзгіштің қоры 25,8 м3 құрайды, бұл 2064 
м3 көбік алуға мүмкіндік береді (есептелген көбік ату жиілігі 80-ге тең).

 Көбікті жолақ жасау схемасы əзірленген (1-сурет), оған сəйкес ҰҚЖ-ға ұзындығы 1000 м, 
ені 24 м жəне биіктігі 8 см көбікті жолақ жасалады.

 
1-сурет. Көбікті жолақты екі КШҚ машинасымен шашырату схемасы
КШҚ көбікті жолақтың геометриялық ортасынан қарама-қарсы бағытта қозғалады. КШҚ 

жұмысы бірге жүреді. Əр құрылғы ең көп дегенде 12 м3 су мен көбік түзгіш жұмсап, 960 м3 
көбік шығарып, жалпы ұзындығы 1500 м жəне ені 8 м болатын учаскені көбікпен жабады. Бір 
КШҚ-дағы су мен көбік түзгіш қоры 12,9 м3 құрайды. Демек, жоғарыда көрсетілген схеманы 
іске асыруға əбден болады жəне ол көлемі жағынан ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкес келеді.

 Көбікті жолақты шашыратудың есептелген уақыты бір КШҚ жұмысының уақытына тең, 
ол шыққан көбік көлемін (960 м3) көбік шығарудың ең аз мəніне (3,8 м3/с) бөлу арқылы 
анықталады. Тиісінше, көбікті жолақ шашырату уақыты 4,2 минутты құрайды, бұл ҚР ƏПЖН 
талаптарына сəйкес келеді.

 2-үлгі. Əуеайлақта ҰҚЖ бетіне көбік шашырататын құрылғы бар, оның тактикалық-
техникалық сипаттамасы мынадай:

 көбік ату жиілігі - 40…50;
 көбікті қабат биіктігі, см - 5…20;
 қамту ені, м - 14;
 көбік шашырату, м3/с - 1,2…1,5;
 су мен көбік түзгіш қоры, м3 - 17,5.
 ГТД (жолақтың ең кіші көлемі ұзындығы - 750 м, ені 12 м, биіктігі - 5 см) болатын 3 моторлы 

ұшақты қондыру үшін көбікті жолақ жасау қажет. Ең кіші көлемді жолақ үшін көбіктің қажет 
көлемі 450 м3 құрайды. Су мен көбік түзгіштің қоры 17,5 м3 құрайды, бұл 680 м3 көбік алуға 
мүмкіндік береді (есептелген көбік ату жиілігі 40-қа тең). Көбікті жолақ жасау схемасы əзірленген 
(2-сурет), оған сəйкес КШҚ бір өтіп шыққан кезде ҰҚЖ бетінде ұзындығы 800 м, ені 14 м жəне 
биіктігі 6 см көбікті жолақ жасайды.

 
 2-сурет. Бір КШҚ машинасымен көбікті жолақ жасау схемасы
Аталған көлемдегі көбікті жолақ жасау үшін 672 м3 көбік қажет, бұл үшін көбік шашырату 

жиілігі 40 болған жағдайда, 16,8 м3 су мен көбік түзгіш талап етіледі.
Қолда бар су мен көбік түзгіш қоры (17,5 м3) талап етілетін қордан асатын болса, онда 

келтірілген схеманы іске асыруға болады жəне ол ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкес келеді.
Шыққан көбік көлемін (672 м3) көбік шығарудың ең аз мəніне (1,2 м3/с) бөлу арқылы 
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анықталатын көбікті жолақты шашыратудың есептелген уақыты 9,34 минутты құрайды 
жəне ҚР ƏПЖН талаптарына сəйкес келеді.

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 28-қосымша

Сурет. Жабдықталған FATO-ның қауіпсіздік аймағы

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 29-қосымша

Жерүсті рулдеу маршруты=1,5х ең үлкен габариттік ені
Сурет. Жерүсті рульдеу маршруты

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының)  азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 30-қосымша

Жерүсті рульдеу маршруты = 2 х ең үлкен габариттік ені
Сурет. Əуеде рульдеу маршруты

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 31-қосымша

Тұрақ орны = 1,2 D
Сурет. Тікұшақтың тұрақ орны

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 32-қосымша

Сурет. Тікұшақ тұрақ орнының қорғау аймағы

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 33-қосымша

Сурет. Рульдеу/БЖЖ əуе маршруттарымен қоса, қалқуы кезінде кері бұрылыстарды 
орындауға арналған тікұшақтардың тұрақ орындары: бірмезгілді операциялар үшін

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 34-қосымша

Сурет. Бұру-жылжу/БЖЖ əуе маршруттарымен қоса, қалқуы кезінде кері бұрылыстарды 
орындауға арналған тікұшақтардың тұрақ орындары: бірмезгілді емес операциялар үшін

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 35-қосымша

Кесте
FATO-ға арналатын ең аз қауіпсіз қашықтықтар

Егерде ұшақтың жəне/немесе тікұшақтың 
салмағы мынадай болса:

FATO шегінің жəне ҰҚЖ жиегінің немесе БЖЖ 
жиегінің арасындағы қашықтық

3175 кг дейін, бірақ 3175 кг қоспағанда 60 м
3175 кг бастап 5760 кг дейін, бірақ 5760 кг 
қоспағанда

120 м

5760 кг бастап 100 000 кг дейін, бірақ 100 
000 кг қоспағанда

180 м

100 000 кг жəне одан астам 250 м
Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 

жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 36-қосымша

Сурет. Бағамы шектелген операцияларды орындау барысында кеменің бүйіріне қонуға 
рұқсат етілген бағамдар

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 37-қосымша

Ескертпе. Бұл суретте тікұшақтар үшін қонуға дəлме-дəл емес кіруге арналатын FATO 
аймағы бар жəне кедергілерден бос жолағы бар тікұшақ айлағының кедергілерді шектеу 
беттері көрсетілген.

Сурет. Кедергілерді шектеу беттері

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 38-қосымша

 

 150о секторы (Талаптарды қанағаттандыру мақсатында, шеңбер бойымен басқа да 
қалыптарын пайдалануға жəне бүкіл секторды көрсетілген қалыпқа қатысты ±15о шектерінде 
бұруға болады)

 Сурет. Тікұшақ айлағының кедергілерден бос секторы

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 39-қосымша

Сурет. Тікұшақпалубасындағы кедергілерді шектеу секторлары

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 40-қосымша

1-сурет. Ұшып-көтерілу/қонуға кіру кезінде биіктік жинақтау беті (жабдықталмаған FATO аймағы)

2-сурет. Ұшып-көтерілу кезінде биіктік жинақтау беті жабдықталған FATO үшін

3-сурет. Дəлме-дəл қонуға кірумен жабдықталған FATO жағдайындағы қонуға кіру беті
   

4-сурет. Қонуға дəлме-дəл емес кірумен жабдықталған FATO-ға арналатын қонуға кіру беті

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 41-қосымша

 
Ішкі көлденең бет болмаған жағдайдағы баламалы шешім Қонуға дəлме-дəл кіру 
(шектес пішіндер)

Сурет. Кедергілерді шектеудің өтпелі, ішкі көлденең жəне конустық беттері

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 42-қосымша

1-кесте
Кедергілерді шектеу беттерінің өлшемдері мен еңістері

Жабдықталған fato аймағы (қонуға дəлме-дəл кіру)

FATO аймағының үстіндегі биіктігі 30 
бұрышпен қонуға кіру

FATO аймағының үстіндегі биіктігі 60 
бұрышпен қонуға кіру

Беттер жəне 
олардың 
өлшемдері

90 м
(300 фут)

60 м
(200 
фут)

45 м
(150 
фут)

30 м
(100 
фут)

90 м
(300 
фут)

60 м
(200 
фут)

45 м
(150 
фут)

30 м
(100 
фут)

Қонуға кіру беті
Ішкі шегінің 
ұзындығы

90 м 90 м 90 м 90 м 90 м 90 м 90 м 90 м

FATO соңынан 
қашықтығы 

60 м 60 м 60 м 60 м 60 м 60 м 60 м 60 м

FATO үстіндегі 
биіктікке дейін əр 
жағының ауытқуы

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

FATO үстіндегі 
биіктікке дейінгі 
қашықтығы

1 745 м 1 163 м 872 м 581 м 870 м 580 м 435 м 290 м

FATO үстіндегі 
биіктіктегі ені

962 м 671 м 526 м 380 м 521 м 380 м 307,5 м 235 м

Параллельді 
секторға дейінгі 
ауытқуы 

15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

Параллельді 
секторға дейінгі 
қашықтығы

2 793 м 3 763 м 4 246 м 4 733 м 4 250 м 4 733 м 4 975 м 5 217 м

Параллельді 
сектордың ені

1 800 м 1 800 м 1 800 м 1 800 м 1 800 м 1 800 м 1 800 м 1 800 м

Сыртқы шегіне 
дейінгі қашықтық

5 462 м 5 074 м 4 882 м 4 686 м 3 380 м 3 187 м 3 090 м 2 993 м

Сыртқы шектегі ені 1 800 м 1 800 м 1 800 м 1 800 м 1 800 м 1 800 м 1 800 м 1 800 м
Бірінші сектордың 
енісі

2,5 %
(1:4)

2,5 %
(1:40)

2,5 %
(1:4)

2,5 %
(1:40)

5 %
(1:20)

5 %
(1:20)

5 %
(1:20)

5 %
(1:20)

Бірінші сектордың 
ұзындығы

3 000 м 3 000 м 3 000 м 3 000 м 1 500 м 1 500 м 1 500 м 1 500 м

Екінші сектордың 
енісі

3 %
(1:33,3)

3 %
(1:33,3)

3 %
(1:33,3)

3 %
(1:33,3)

6 %
(1:16,66)

6 %
(1:16,66)

6 %
(1:16,66)

6 %
(1:16,66)

Екінші сектордың 
ұзындығы

2 500 м 2 500 м 2 500 м 2 500 м 1 250 м 1 250 м 1 250 м 1 250 м

Беттің жалпы 
ұзындығы

10 
000 м

10 
000 м

10 
000 м

10 
000 м

8 500 м 8 500 м 8 500 м 8 500 м

Конустық беті
Енісі
Биіктігі

5 %
55 м

5 %
55 м

5 %
55 м

5 %
55 м

5 %
55 м

5 %
55 м

5 %
55 м

5 %
55 м

Өтпелі бет
Енісі
Биіктігі

14,3 %
45 м

14,3 %
45 м

14,3 %
45 м

14,3 %
45 м

14,3 %
45 м

14,3 %
45 м

14,3 %
45 м

14,3 %
45 м

2-кесте
Кедергілерді шектеу беттерінің өлшемдері мен еңістері 

Жабдықталмаған fato аймағы (жəне қонуға дəлме-дəл емес кіруге)

Беттер жəне олардың 
өлшемдері

Жабдықталмаған FATO аймағы 
(көзбен шолу жағдайда)

Қонуға дəлме-дəл емес 
кіруге арналатын FATO 
аймағы (қонуға құрал-ас-
пап тың көмегімен кіру)

Тікұшақтың ұшу-техникалық 
сипаттамаларының класы

1 2 3
Қонуға кіру беті
Ішкі шектің ені Қауіпсіздік аймағының ені Қауіпсіздік аймағының ені
Ішкі шектің орналасуы Шегі Шегі
Бірінші сектор
Ауытқуы күндіз 10% 10% 10% 16%

түнде 15% 15% 15%

Ұзындығы (м*) күндіз 245ма 245ма 245ма 2500м
түнде 245ма 245ма 245ма

Сыртқы ені (м**) күндіз 49мb 49мb 49мb 890м
түнде 73,5мb 73,5мb 73,5мb

Енісі (максимальді) 8%* 8%* 8%* 3,33%
Екінші сектор
Ауытқуы күндіз 10% 10% 10% -

түнде 15% 15% 15%
Ұзындығы күндіз *** *** *** ***

түнде *** *** *** ***
Сыртқы ені күндіз **** **** **** ****

түнде **** **** **** ****
Енісі (максимальді) 12,5% 12,5% 12,5% -
Үшінші сектор
Ауытқуы парал-

лельді
парал-
лельді

парал-
лельді

-

Ұзындығы күндіз ***** ***** ***** -
түнде ***** ***** *****

Сыртқы ені күндіз **** **** **** -
түнде **** **** ****

Енісі (максимальді) 15% 15% 15% -
Ішкі горизонтальді
Биіктігі - - - 45м
Радиусы - - - 2000м
Конустық
Енісі - - - 5%
Биіктігі - - - 55м
Өтпелі
Енісі - - - 20%
Биіктігі - - - 45м
* Еңіс пен ұзындық тікұшақтарға дағдарыс аймақтарды «айналып өту» қағидаларын сақтап 
қону үшін тежеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
** Бұл өлшемге ішкі шектің ені қосылады.
*** Ішкі шектен ауытқуы күндізгі уақыттағы ұшуларды орындағанда алып жүруші винттің 
7 диаметріне жəне түнгі уақыттағы ұшуларды орындағанда алып жүруші винттің 10 
диаметріне тең енін қамтамасыз ететін нүктеге дейінгі қашықтығымен анықталады. 
**** Жалпы ені күндізгі уақыттағы ұшуларды орындағанда алып жүруші винттің 7 диамет-
ріне жəне түнгі уақыттағы ұшуларды орындағанда алып жүруші винттің 10 диаметріне тең.
***** Ішкі шектен қонуға кіру бетінің ішкі шектің асырылымынан 150 м қатысты биіктікке 
жететін нүктеге дейінгі қашықтығымен анықталады. 

3-кесте
Кедергілерді шектеу беттерінің өлшемдері мен еністері

Түзусызықтық ұшып-көтерілу

Беттер жəне олардың 
өлшемдері

Құрал-аспап бойынша емес (көзбен шолу 
жағдайда

Құрал-аспап бой-
ынша

Тікұшақтың ұшу-техникалық 
сипаттамаларының класы
1 2 3

Ұшып-көтерілу кезіндегі биіктік жинақтау беті
Ішкі шектің ені Қауіпсіздік аймағының ені 90 м
Ішкі шектің орналасуы Кедергілерден бос аймақтың шегі не-

месе соңы
Кедергілерден бос 
аймақтың шегі не-
месе соңы

Бірінші сектор
Ауытқуы (%) күндіз 10 10 10 30

түнде 15 15 15
Ұзындығы күндіз * 245м** 245м** 2850м

түнде * 245м** 245м**
Сыртқы ені күндіз *** 49м**** 49м**** 1800м

түнде *** 73,5м**** 73,5м****
Енісі (максималды) 4,5%* 8%** 8%** 3,5%
Екінші сектор
Ауытқуы күндіз параллельді 10% 10% параллельді

түнде параллельді 15% 15%

Ұзындығы күндіз *** * * 1510 м
түнде ***** * *

Сыртқы ені күндіз *** *** *** 1800 м
түнде *** *** ***

Енісі
(максималды)

4,5% 15% 15% 3,5%

Үшінші сектор
Ауытқуы параллельді параллельді параллельді -

Ұзындығы күндіз ***** ***** 7640 м *****
түнде ***** ****** *****

Сыртқы ені күндіз *** *** 1800 м ***
түнде *** *** ***

Еңкіштігі
(максималды)

15% 15% 2% 15%

*. Еңкіштік пен ұзындық тікұшақтарға дағдарыс аймақтарды «айналып өту» қағидаларын 
сақтап қону үшін тежеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
**. Бұл өлшемге ішкі шектің ені қосылады.
***. Ішкі шектен ауытқуы күндізгі уақыттағы ұшуларды орындағанда алып жүруші винттің 
7 диаметріне жəне түнгі уақыттағы ұшуларды орындағанда алып жүруші винттің 10 
диаметріне тең енін қамтамасыз ететін нүктеге дейінгі қашықтығымен анықталады. 
****. Күндізгі уақыттағы ұшуларды орындағанда алып жүруші винттің 7 диаметріне жəне 
түнгі уақыттағы ұшуларды орындағанда алып жүруші винттің 10 диаметріне тең жалпы ені.
*****. Ішкі шектен қонуға кіру бетінің ішкі шектің асырылымынан 150 м қатысты биіктікке 
жететін нүктеге дейінгі қашықтығымен анықталады. 

4-кесте
Қисық сызықты траектория бойынша қонуға 

кіру/ұшып-көтерілу
кезіндегі биіктік жинақтау аймағына қатысты критерийлері

Қону аспап-құралынсыз ұшып-көтерілудің жəне қонуға кірудің соңғы сатысы

Құрал Қойылатын талап
Бағытты өзгерту Талаптарға сəйкес (максимальді 120о.
Осьтік сызыққа кері 
бұрылыс жасау радиусы

Кем дегенде 270 м.

Ішкі дəлізге дейінгі 
қашықтық*

а) 1 класты ұшу-техникалық сипаттамалары бар тікұшақтар 
үшін - тікұшақтарға арналатын қауіпсіздік аймағының немесе 
кедергілерден бос жолақтың соңынан кем дегенде 305 м.
b) 2 жəне 3 класты ұшу-техникалық сипаттамалары бар 
тікұшақтар үшін - FATO аймағының соңынан кем дегенде 
370 м.

Ішкі дəліздің ені 
- күндіз

Ішкі шектің ені плюс ішкі дəлізге дейінгі қашықтықтың 20%-ы.

 - түнде Ішкі шектің ені плюс ішкі дəлізге дейінгі қашықтықтың 30%-ы.
Сыртқы дəліздің ені 
- күндіз

Ішкі шектің ені плюс ішкі дəлізге жəне алып жүруші винттің 7 
диаметрін құрайтын минимальді еніне дейінгі қашықтықтың 
20%-ы.

 - түнде Ішкі шектің ені плюс ішкі дəлізге жəне алып жүруші винттің 10 
диаметрін құрайтын минимальді еніне дейінгі қашықтықтың 
30%-ы.

Ішкі жəне сыртқы дəліздің 
асырылымы

Ішкі дəлізден қашықтығымен жəне берілген градиентпен (гра-
диенттермен) анықталады.

Еңкіштіктер 1 жəне 3 кестелеріне сəйкес.
Ауытқуы 1 жəне 3 кестелеріне сəйкес.
Аймақтың жалпы ұзындығы 1 жəне 3 кестелеріне сəйкес.
*Ұшып-көтерілгеннен кейін кері бұрылысты орындауды бастауға дейінгі немесе соңғы 
сатыдағы кері бұрылысты аяқтауға қажетті минималды қашықтықты білдіреді.

Ұшып-көтерілу немесе қонуға кіру кезінде, биіктік жинақтау аймағының жалпы ұзындығының 
шектерінде, тағы бір кері бұрылысты орындау қажет болуы мүмкін. Ішкі жəне сыртқы дəліздердің 
ені аймақтың максимальді енімен бірдей болатын жағдайларды қоспағанда, ұқсас критерийлер 
келесі кезектегі кері бұрылыстарға қатысты қолданылады.

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін  бағалау əдістемесіне  43-қосымша

«Тек қана шығыр» жазуы тікұшақ пилотына жақсы көрінуі үшін ақ түске боялады.
Сурет. Кеме бортындағы шығырлы алаң

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 44-қосымша

Сурет. Тікұшақ айлағының тану таңбалауы (крест аясында көрсетілген) кедергілерден бос 
секторды ескере отырып бағдарланған)

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 45-қосымша

Барлық өлшем бірліктері сантиметрлермен көрсетілген.
Сурет. Барынша рұқсат етілетін массаны таңбалауға арналған сандар мен əріптердің 

пішіні мен өлшемдері

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 46-қосымша

Сурет. FATO аймағын белгілеу таңбалауы.

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының)     Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының)  
азаматтық əуе кемелерін пайдалануға  азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін  жарамдылығы нормаларына сəйкестігін
бағалау əдістемесіне 47-қосымша бағалау əдістемесіне 48-қосымша

                                        

Сурет. Дəлдеп қону нүктесінің таңбалауы Сурет. Тікұшақпалубасының қонуға тыйым
           салынған секторының таңбалауы

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының)  азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне  49-қосымша

Сурет. Қонуға тыйым салынған бағыттың сегменттерін
орналастыруға арналған техникалық сипаттамалар

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін  бағалау əдістемесіне 50-қосымша

 
Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының)  азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 

жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 51-қосымша

1-сурет. Əуе арқылы рульдеуге арналған маркер

  
2-сурет. Əуе бойынша рульдеу маршрутының маркері

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 52-қосымша

Сурет. Жақындау оттарының жүйесі

Бұл сигнал көздемелі шеңберде 
орналасқан «Н» белгісін жасырып тұр.

 
Сурет. Құрылысқа кеменің қонуына 

тыйым салынған
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Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 53-қосымша

Сурет. Тікұшақтардың жабдықталмаған ҰҚЖ-ға қонуын қамтамасыз
етуге арналған оттар изоканделінің диаграммасы

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 54-қосымша

Сурет. «Траекториядағы» секторды кеңейту бұрышы

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 55-қосымша

 

Сурет. Глиссаданы визуалды индексациялау жүйелеріне арналған кедергілерді қорғау беті

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 56-қосымша

Кесте
Кедергілерден қорғау бетінің өлшемдері мен еңістері

Беті жəне өлшемдері Жабдықталмаған fato 
аймағы

Қонуға дəлме-дəл емес кіруге 
арналатын fato аймағы

Ішкі шегінің ұзындығы Қауіпсіздік аймағының ені Қауіпсіздік аймағының ені 
FATO аймағының соңынан 
қашықтығы

Минимумы 3 м 60 м

Ауытқу 10 % 15 %
Жалпы ұзындығы 2500 м 2500 м
Енісі PAPI A* - 0,57º A* - 0,57º

HAPI A - 0,65º A - 0,65º
APAPI A* - 0,9º A* - 0,9º

* «Глиссададан төмен» сигналының жоғарғы шегінің бұрышы.
Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 

жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 57-қосымша

ЖОСПАР

 Сурет. Қонуға кіру жəне ұшып көтерілудің соңғы кезеңі аймағының (FATO) тұмсықтағы 
жəне артқы жағындағы бөлігінде кедергілерді шектеу беті

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 58-қосымша

Сурет. Түнгі жұмыстарды жүргізу. Жарықтандыруға қойылатын талаптар.

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 59-қосымша

Сурет. HAPI сигналының форматы

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 60-қосымша

Кесте
          Тікұшақ алаңының периметрі бойынша оттардың изокандел диаграммасы

Жоғарылау бұрышы Қарқындылығы
0о-90о 60cd max

>20о-90о 3cd min
>10о-20о 15cd min

0о-10о 30cd min
Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 

жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 61-қосымша
1-кесте

Тікұшақ айлағы метеожабдығының құрамы
Р/с
№

Жабдықтың атауы Құрал-аспаптық ұшу-
лар (ҚАҰ) үшін жаб-

дықталған кемелер, ТҚ

Құрал-аспаптық ұшу лар 
(ҚАҰ, КҰАЖ) үшін жаб-

дықталмаған кемелер, ТҚ 
1 Көрінім алыстығын өлшегіш-

тіркегіштер (жинақ)
1 1

2 Бұлттардың төменгі шегінің биік-
тігін (БТШБ) өлшегіштер (жинақ)

1 1

3 Жел параметрлерінің 
өлшегіштері (жинақ)

2 (олардың біреуі - 
қосалқы)

1

4 Атмосфералық қысым 
өлшегіштері, дана.

2 (олардың біреуі - 
қосалқы)

2 (олардың біреуі - 
қосалқы)

5 Температура жəне ылғалдық 
өлшегіштері (жинақ)

1 1

6 Жарықтандырылған желмеңзегіш 1* 1*
 * Мата енінен жасалған конустың өлшемдері: ұзындығы 1,2 метр, диаметрі 0,3 метр 

(үлкені) жəне 0,15 м (кішісі); ақ пен қара немесе қызыл аралас жолақтары бар (5 жолақ), шеткі 
жолақтары қара (қызыл). 

2-кесте
Метеожабдыққа қойылатын талаптар

Р/с № Метео ұлғайтылымы Өлшем диапазоны
1 Метеорологиялық көрінім алыстығы (аспаптық) м. 200 - 6000
2 Бұлттардың төменгі шегінің биіктігі м. 30 - 1000
3 Желдің бағыты. град. 0 - 360
4 Желдің жылдамдығы, орташаланған, 2 мин. ішінде. м/с 1 - 40
5 Желдің максимальді жылдамдығы, өткен 10 мин. ішінде, м/с 1 - 50
6 Қысым, гПа (мб) 600 - 1080
7 Ауа температурасы, оС -60 - +50
8 Ауаның салыстырмалы ылғалдығы, % 30 - 100

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 62-қосымша

Тікүшақ алаңдар үшін авариялық-құтқару жабдығының ең аз құрылымы
Жабдықтар мен құралдар атауы Саны

Ажыратылмалы кілт 1
Үлкен балта (сына тəрізді емес немесе авиациялық) 1
Бұрандамакескіш сайман 1
Үлкен сүймен 1
Қармауыш немесе ілгек 1
Металл кескіш қолара 6 қосалқы шербегімен қоса 1
Ыстыққа төзімді өрт көрпесі 1
Басқыш (а) 1
Құтқару сым арқаны (15 м) 1
Құтқару белбеуі 1
Бүйірлік тістеуіктер 1
Бұрауыштар жинағы 1
Бауларды кесуге арналған пышақ қынабымен қоса (б) Б
Отқа төзімді қолғаптар (б) Б
Тыныс алу аппараттары 2
Шам 2
Электржетегімен қоса (в) (кескіш сайман) 1

 а. Бүйірінде жатқан тікұшақ ішіндегі зардап шеккендерге жету үшін.
 б. Бұл жабдық тікұшақ командасының əр мүшесінде болуы қажет.

(Соңы. Басы 14-16-беттерде)

(Жалғасы 18-бетте)

 в. Бұл жабдық «Д» мəнін 24 метрден астам тікұшақтарды пайдалану кезінде болуы қажет.
Жабдықтың өлшемдері көрсетілмеген, бірақ та олар осы қондырғыда пайдаланылатын 

тікұқшақтардың типіне сəйкес болуы қажет.

Əуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) азаматтық əуе кемелерін пайдалануға 
жарамдылығы нормаларына сəйкестігін бағалау əдістемесіне 63-қосымша

1-кесте
Өрттен қорғанудың талаптық деңгейі (ӨҚТД) бойынша тікұшақ айлақтарының санаты
ӨҚТД бойынша тікұшақ айлақтарының санаты Фюзеляждің ұзындығы (м)

В1 0-ден 15 дейін, бірақ 15 қоспағанда 
В2 15-тен 24 дейін, бірақ 24 қоспағанда
В3 24-тен 35, дейін, бірақ 35 қоспағанда

2-кесте
Беттік деңгейде орналасқан тікұшақ айлақтарына арналатын

негізгі жəне қосымша өртсөндіргіш заттардың саны
Негізгі өртсөндіргіш заттар - су үілдірінен 

пайда болатын көбік *
Қосымша өртсөндіргіш заттар

Санаты Су (л) Көбік ерітіндісін беру 
өнімділігі (л/мин)**

Құрғақ химиялық 
ұнтақтар (кг)

Гало-гендер 
(кг)

СО2 (кг)

В1 500 250 23 23 45
В2 1000 500 45 45 90
В3 1600 800 90 90 180

3-кесте
Беттік деңгейден көтеріңкі орналасқан тікұшақ айлақтарына

арналатын негізгі жəне қосымша өртсөндіргіш заттардың саны
Негізгі өрт сөндіргіш заттар - су үілдірінен 

пайда болатын көбік *
Қосымша өртсөндіргіш заттар

Санаты Су (л) Көбік ерітіндісін беру 
өнімділігі (л/мин)**

Құрғақ химиялық 
ұнтақтар (кг)

Галогендер (кг) СО2 (кг)

В1 2500 250 45 45 90
В2 5000 500 45 45 90
В3 8000 800 45 45 90
 * - көбік концентратының қасиеттері мен сипаттамалары «B» деңгейінің сипаттамаларын 

(Əуежай қызметтері бойынша нұсқаудың І бөлігінің 8.1.5.-т. (DOC 9137) - «құтқару жəне өртпен 
күресу») қанағаттандыруы тиіс.

 ** - авариялық тікұшақтан эвакуациялауды қамтамасыз ету үшін өртті сөндіру ұзақтығы бет 
деңгейінде орналасқан тікұшақ айлағы үшін кем дегенде 2 мин. жəне бет деңгейінен көтеріңкі 
орналасқан тікұшақ айлағы үшін кем дегенде 10 мин. болуы тиіс.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 14 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№12408 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 17 сәуір               №460              Астана қаласы

Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау 
қағидаларын және Қазақстан Республикасының аумағында 
автокөлік құралдарымен тасымалдауға жол берілетін қауіпті 

жүктердің тізбесін бекіту туралы

«Автомобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
13-бабының 23-7) жəне 23-12) тармақшаларына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау 

қағидалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында автокөлік 

құралдарымен тасымалдауға жол берілетін қауіпті жүктердің тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 

(Ə.А. Асавбаев):
1) осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасы Əділет 

министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет минист рлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
даму министрінің міндетін атқарушы Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі  Ішкі істер министрі
_________________ Е.Досаев _________________ Қ. Қасымов
2015 жылғы 26 маусым  2015 жылғы 24 сəуір

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 17 сəуірдегі №460 бұйрығына 1-қосымша 

Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидалары
1. Жалпы ережелер

1. Осы Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидалары (бұдан əрi – 
Қағидалар) «Автомобиль көлiгi туралы» 2003 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасының 
Заңына (бұдан əрi – Заң) жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 
актілеріне сəйкес əзірленді.

2. Қағидалардың əрекеті  Қазақстан Республикасының аумағы арқылы қауiптi жүктерді та-
сымалдаумен байланысты жеке жəне заңды тұлғаларға қолданылады.

Қауiптi жүктердi автокөлiк құралдарымен халықаралық тасымалдау Қауіпті жүктерді 
халықаралық жолдарда тасымалдау туралы еуропалық келісімнің (ҚЖХЖТ), Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттарының талаптарын сақтаумен жүзеге асырылады. 

3. Тасымалдау, тиеу-түсiру жұмыстарын жүргiзу жəне сақтау кезiнде оларға тəн қасиеттерге 
қарай техникалық құралдардың, құрылғылардың, ғимараттар мен құрылыстардың жарылуы-
на, өртенуіне немесе бүлiнуiне, сондай-ақ адамдардың, жануарлардың өлiм-жiтiмiне, жарақат 
алуына жəне ауруына себеп болуы, қоршаған табиғи ортаға зиян келтiруi мүмкiн кез келген 
заттар, материалдар, бұйымдар, өндiрiстік жəне өзге де қызмет қалдықтары қауiптi жүктер 
деп танылады. 

4. Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) автомобиль көлігі құралы (бұдан əрі – автокөлік құралы) – автобустарды, шағын ав-

тобустарды, жеңіл жəне жүк автомобильдерін, троллейбустарды, автомобиль тіркемелерін, 
ершікті тартқыштарға жартылай тіркемелерді, сондай-ақ арнайы бейімделген автомобильдерді 
(жүктердің белгілі бір түрлерін тасымалдауға арналған) жəне арнаулы автомобильдерді 
(əртүрлі, көбінесе көлікке арналмаған жұмыстарды орындауға арналған) қамтитын, автомо-
биль көлігі жылжымалы құрамының бірлігі;

2) автомобильмен тасымалдаушы (бұдан əрi - тасымалдаушы) - меншiк құқығымен не-
месе өзге де заңды негiздерде автокөлік құралдарына иелiк етушi, жолаушыларды, багажды, 
жүктердi немесе поштаны тасымалдауда ақыға немесе жалға қызметтер көрсететiн заңды 
немесе жеке тұлға;

3) жүк алушы - жүкті автомобильмен тасымалдау шарты негізінде немесе өзге де заңды 
негіздерде жүк алуға уəкілетті жеке немесе заңды тұлға;  4) жүк жөнелтуші - оның атынан жүк 
жөнелту ресімделетін жеке немесе заңды тұлға.

5. Қауiптi жүктердi тасымалдау кезiнде «Қауіпті жүктер. Сыныптау жəне таңбалау» 19433-88 
МемСТ жəне Қауіпті жүктерді халықаралық жолдарда тасымалдау туралы еуропалық келісімнің 
(ҚЖХЖТ) қолданыстағы стандарттарына, сондай-ақ автомобиль көлігі саласындағы құзыретті 
орган бекіткен Қазақстан Республикасы аумағында автокөлік құралдарымен тасымалдауға 
жол берілген қауіпті жүктердің тізбесіне сəйкес қауiптi жүктердiң сыныптамасы қолданылады.

2. Автомобиль көлігімен қауiптi жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру тəртібі
6. Қауiптi жүктердi Қазақстан Республикасының аумағы арқылы тасымалдауды жүзеге 

асыратын көлiк құралдарының жүргiзу шiлерi жəне қауiптi жүктердi тасымалдау үшiн пайдала-
нылатын автокөлiк құралдары осы Қағидалардың 4 жəне 5-тарауларында жазылған белгілі 
бір талаптарға сəйкес келеді.

7. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 1, 6 жəне 7-сыныпты қауiптi жүкті тасы-
малдау осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша рұқсат беру құжаты – Қазақстан 
Республикасының аумағы бойынша қауiптi жүкті тасымалдауға арналған арнайы рұқсат 
негiзiнде, арнайы бейімделген автомобильмен немесе  осы мақсаттар үшін арнайы қайта 
жабдықталған басқа да автокөлік құралдарымен жүзеге асырылады.

8. Жүк жөнелтушi (жүк алушы) мен тасымалдаушы арасында Заңның 13-бабының 23-9) 
тармақшасына сəйкес қауiптi жүк тасымалын жүзеге асыруға шарт жасалады.

Қауiптi жүктердi тасымалдауға арналған шарт өзiндiк ерекшелiктерiне байланысты, 
сондай-ақ мынадай:

1) автокөлiк құралдарын арнайы өңдеу жөнiндегi iс-шаралар туралы;
2) iлесiп жүрудi ұйымдастыру (қажет болған жағдайда) туралы;
3) жүргiзушiлердi жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету тəртiбi туралы;
4) қауiп жəне қауiптi жүктi бейтараптандыру туралы ақпарат жүйесiнiң элементтерiмен 

қамтамасыз ету тəртiбi туралы;
5) 7-сыныпты қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде – жүк жөнелтушіні (жүк алушыны) 

жəне тасымалдаушыны жүктің нақты атауы мен мөлшерін, сондай-ақ осы жүкті жөнелту 
уақыты (болжамды жеткізу мерзімі) жəне алғаны туралы өзара хабарландыру тəртібі туралы 
мəлiметтердi қамтуы тиіс.

9. Жүк тердің алынбауы немесе олардың санының жетіспеуі, сондай-ақ атауы сəйкес келмеуі 
кезінде жедел ден қою мақсатында жүк жөнелтуші (жүк қалушы) қауіпті жүкті тасымалдауға 
рұқсат берген уəкілетті органды хабарландырады.

10. Қауiптi жүктi тасымалдау шартын жасасу тауар-көлiк жүкқұжатын жасаумен расталады.
Қауiптi жүктi тасымалдау кезiнде тасымалдаушының үш данада жасалатын Заңына сəйкес 

жүк жөнелтушi мен тасымалдаушы қол қоятын тауар-көлiк жүкқұжаты болуы тиiс.
11. Тауар-көлiк жүкқұжатының нысаны жəне оны қолдану тəртiбi Заңны ң 13-бабының 

23-9) тармақшасымен бекітілген Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларына 
сəйкес айқындалады.

12. Жүк жөнелтушi тасымалдаушыға қауiптi жүктердi тасымалдауға жасалған шартпен 
бiрге мыналарды:

1) əрбір автокөлік құралына ақпараттық табло;
2) қауiптi жүктiң əрбiр түрiне жүргiзушiге арналған нұсқаулықты ұсынады.
Көрсетiлген құжаттар тасымалдау маршрутын жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жөніндегі уəкілетті органмен келісу мақсат ында, тасымалдау шарты жасалғаннан кейiн, бiрақ 
тасымал басталғанға дейiн 5 жұмыс күннен кешiктiрiлмей ұсынылуы мүмкiн.

13. 1, 6 жəне 7-сыныпты қауiптi жүктi тасымалдауға Қазақстан Республикасының аумағында 
автокөлік құралдарымен тасымалдауға жол берілген қауіпті жүктердің тізбесі Заңға сəйкес та-
сымалдаушы қауiптi жүкті тасымалдау маршрутын əзiрлейдi.

Тасымалдау маршрутын əзiрлеген кезде тасымалдаушы мынадай негiзгi талаптарды 
басшылыққа алады:

1) маршрут маңында iрi өнеркəсiп объектілері болмауы тиiс;
2) маршрут iрi елдi мекендер арқылы өтпеуi тиiс. Қауiптi жүктердi iрi елдi мекендердің iшiмен 

тасымалдау  қажет болған жағдайда маршрут ойын-сауық, мəдени-ағарту, оқу, мектепке дейiнгi 
жəне емдеу мекемелерiнiң қасынан өтпеуi тиiс;

3) тасымалдау маршрутында көлiк құралдарының  тұрақ орындары көзделуі тиiс.
14. Маршрут бір облыстың шегінде өткен кезде тасымалдау маршруты осы облыста 

орналасқан жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уəкілетті органмен үш жұмыс 
күні ішінде келісіледі.

Маршрут бірнеше облыстың аумағы арқылы өткен жағдайларда, жол жүрісі қауіпсіздігі 
жөніндегі уəкілетті орган бес жұмыс күні ішінде тасы  малдау маршрутын келісуді жүргізеді.

Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 770 шешімімен бекітілген Кеден 
одағының «Пиротехникалық бұйымдардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің 
Пиротехникалық бұйымдары бар қауіпті жүктердің сыныптамасына сəйкес 1.4-ішкі сыныбы 
бар пиротехникалық  бұйымдарды тасымалдау кезінде тасымалдау маршрутын келісу жəне 
тасымалдауға рұқсатты ресімдеу талап етілмейді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну кезінде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша уəкілетті орган пайдаланатын ақпараттық жүйені қолдану арқылы электрондық түрде 
тасымалдау маршрутын келісуге рұқсат етіледі.

15. Қауiптi жүктi тасымалдаудың келiсiлген маршруты 12 айға жарамды болады.
Адамдардың өмiрi мен денсаулығы үшiн қауiппен, қоршаған ортаға жəне мəдени 

құндылықтарға келтiрiлетiн залалмен, сондай-ақ тасымалданатын жүктiң қауiпсiздiгiне байла-
нысты күтпеген мəн-жайлар болған кезде қауiптi жүктi тасымалдаудың келiсiлген маршрутын 
тасымалдаушы жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уəкілетті органмен келiсiм 
бойынша өзгертуi мүмкiн.

16. Көрiнуi 300 метрге дейiн шектелген кезде (тұман, жаңбыр, қар жауу) 1, 6 жəне 7-сы-
ныпты қауiптi жүктердi тасымалдауға рұқсат етілмейді, бұл туралы нақты қауiптi заттар мен 
бұйымдарды қауiпсiз тасымалдау шарттарында көрсетiледi.

3. 1, 6 жəне 7-сыныпты қауіпті жүкті т асымалдауға арнайы рұқсат беру тəртібі
17. Автокөлік құралымен 1, 6 жəне 7-сыныпты қауіпті жүкті тасымалдауды жүзеге асыруға 

арнайы рұқсат (бұдан əрі – арнайы рұқсат) Қазақстан  Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Көлік комитетінің аумақтық бөлімше (бұдан əрі – аумақтық бөлімше) береді.

18. Арнайы рұқсат бір немесе бірнеше бірдей тасымалдауға, сондай-ақ белгіленген марш-
рут арқылы тасымалданатын қауіпті жүктер тобына 6 айдан аспайтын мерзімге беріледі.

Арнайы рұқсаттардың бланкілері қолдан жасаудан арнайы қорғалуымен баспаханалық 
əдіспен жасап шығарылады жəне қатаң есептегі бланкілер (осы Қағидаларға 1-қосымша) 
болып табылады.

Арнайы рұқсатты алу үшін өтініш тасымалдауды жүзеге асыру басталғанға дейін 9 жұмыс 
күнінен кешіктірілмей осы Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша беріледі.

19. Өтінішке:
1) қауіпті жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралын тіркеу туралы куəліктің, 

сондай-ақ егер ол тасымалд  аушының меншігі болып табылмаса, осындай көлік құралын иелену 
құқығын заңды негіздерде растайтын құжаттың көшірмесі;

2) осы Қағидалардың 14-тармағында кө рсетілген құзыретті органдармен келісілген қауіпті 
жүкті тасымалдау маршруты;

3) қауіпті жүктерді тасымалдайтын көлік құралы жүргізушісінің дайындығы туралы куəліктің 
(қауіпті жүктерді автокөлік құралдарымен тасымалдауға рұқсат беру туралы куəлік) көшірмесі;

4) тасымалдауға арналған қауіпті жүкке арналған қауі псіздік туралы ақпараттандыру 
жүйесінің авариялық карточкасы;

5) тасымалдаушының өкілі уəкілетті органға өтініш берген жа ғдайда өкілдің өкілеттігін 
растайтын құжаттар қоса беріледі.

Жоғарыда көрсетілген құжаттармен қоса, өтінішті м емлекеттік қызметтерді ұсынған кезде 
уəкілетті орган пайдаланатын ақпараттық жүйені қолдану арқылы электрондық түрде беруге 
рұқсат етіледі .

20. Аумақтық бөлімше өтініш келіп түскен күні оны осы Қағидалардың 3-қосымшасына 
сəйкес өтініштерді тіркеу жəне арнайы рұқсаттарды беру журналына тіркейді.

21. Аумақтық бөлімше өтінішті толтырудың дұрыстығын, көлік құралының техникалық 
сипатт амаларының мəлімделген қауіпті жүкті тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
талаптарына сəйкестігін, ұсынылған мəліметтердің дұрыстығын тексереді жəне екі жұмыс күн 
ішінде мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) егер өтініш дұрыс толтырылмаса немесе толық емес ақпаратты қамтитын болса, оны 
қайтарады;

2) өтінішті қарауға қабылдайды.
22. Арнайы рұқсатты беру немесе беруден бас тарту туралы шешімді аумақтық бөлімше 

арнайы рұқсатты алуға өтінішті тіркеген күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде қабылдайды.
Аумақтық бөлімше тасымалдаушыға немесе оның өкіліне қабылданған шешім туралы 

мəліметтерді жазбаша түрде береді.
23. Арнайы рұқсатты беруден бас тарту үшін:
1) Қауiптi жүктердi халықаралық жолдарда тасымалдау туралы еуропалық келiсiмнің 

(ҚЖХЖТ) жəне осы Қағидалардың мəлімделген қауіпті жүктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі талаптарын бұзудың анықталуы;

2) осы Қағидалардың 19-тармағына сəйкес өтiнiмге қоса берi летін құжаттардың толық 
көлемде ұсынылмауы немесе жалған деректерді қамтуы негіздеме болып табылады.

24. Аумақтық бөлімше берілген арнайы рұқсаттардың тізілімі осы Қағидалардың 
8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жүргізеді, онда:

1) арнайы рұқсатты берген органның атауы;
2) тасымалдауға рұқсат берілген қауіпті жүктің сыныбы, нөмірі, атауы жəне сипаттамасы;

3) белгіленген маршрут жəне ол арқылы қозғалыс шарты;
4) жүкті іс жүзінде тиеу жəне түсіру орны;
5) жүк жөн елтушінің жəне жүк алушының орналасқан орны;
6) тасымалдаушы туралы мəлімет;
7) арнайы рұқсаттың қолдану мерзімі жəне берілген күні;
8) арнайы рұқсаттың нөмірі көрсетіледі. 
4. Қауіпті жүктерді тасымалдайтын автокөлік құралдарына қойылатын талаптар
25. Қауіпті жүктерді тасымалдайтын автокөлік құралдары мынадай талаптарға:
1) қауіпті жүктерді та сымалдайтын көлік құралдарының конструкциясына, жабдығына жəне 

техникалық жай-күйіне қойылатын жасап шығарушы зауыттың құрылымдық-техникалық сипат-
тамаларына жəне Қазақстан Республи касының стандарттау жөнiндегi нормативтік құжаттарына;

2) тіркеу құжаттарының деректері не;
3) Қауіпті жүктерді халықаралық жолдарда тасымалдау туралы еуропалық келісімінде 

(ҚЖХЖТ) белгіленген нақты қауiптi заттар мен бұйымдарды қауiпсiз тасымалдау шарттарына;
4) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 

240 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 
14 мамырда № 11049 болып тіркелді) «Жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға арналған 
көлік құралдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидаларына сəйкес;

5) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 13 қарашадағы № 1196 қаулысымен 
б екiтiлген Қазақстан Республикасының жол жүрісі қағидалары (бұдан əрi – Жол қозғалысы 
қағидалары);

6) жүргiзушiлердiң еңбек жəне демалыс режимiн тiркейтiн бақылау құрылғыларымен (та-
хографтармен) жабдықталуына;

7) Жол жүрісі қағидаларына жəне Қауіпті жүктерді халықаралық жолдарда тасымалдау 
туралы еуропалық келісімге (ҚЖХЖТ) сəйкес тану белгiлерiмен жабдықталуына;

8) Қазақстан Республикасының стандарттау жөнiндегi қолданыстағы нормативтiк 
құжаттарына сəйкес жарамды құралмен жəне жабдықпен жинақталуына;

9) қажет болған жағдайларда тасымалданатын қауiптi затты бейтараптандыратын 
құрал дармен жəне жүргiзушi мен iлесiп жүрушi қы зметкердiң жеке қорғану құралдарымен 
жасақталуына;

10) бақылаусыз төгілу, қауіпті жүк шығарынды болған жағда йда халықты хабардар етудің 
жергілікті жүйесімен жабдықталуына;

1, 6 жəне 7-сыныптағы қауіпті жүктерді тасымалдайтын автокөлік құралдары қозғалыс 
жылдамдығы, маршрутының сақталуы туралы деректерді нақты уақыт режимінде үздіксіз беру 
құрылғыларымен қосымша жабдықталады.

26. Автокөлiк құралының конструкциясындағы өзгерiстер автокөлiк құралын жасап 
шығарушы зауытпен келiсiлуi тиiс.

5. Автокөлік құралдарымен қауiптi  жүктердi тасымалдауды жүзеге асыратын 
жүргiзушiлерге қойылатын талаптар

27. Автокөлiк құралымен қауiптi жүктердi тасымалдауды жүзеге асыратын  жүргiзушiлер 
мынадай талаптарға сəйкес келеді:

1) тиiстi санаттағы көлік құралын жүргізу құқығына куəлiгiнiң болуы;
2) осы санаттағы көлік құралының жүргiзушiсi ретiнде кемiнде үш жыл үздiксiз жұмыс 

өтiлiнiң болуы;
3) белгіленген тəртіппен кəсіби жүргiзушiлер үшін жол парағына белгi қоя отырып, жалпы 

медициналық куəландырудан жəне рейс алдындағы медициналық тексеруден өтуі;
4) Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жүргізушіге Қазақстан Респуб-

ликасының аумағы арқылы қауіпті жүкті тасымалдауға рұқсат беру туралы куəліктің болуы.
6. Қауіпті жүктерді тасымалдайтын көлік құралдарының 

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүріп өту тəртiбi
28. Тасымалдауды жүзеге асыратын жүргізуші сапар басталғанға дейін қауіпті жүктерді тасы-

малдау бойынша рейс алдында нұсқау алуы жəне оның мынадай ілеспе құжаттары болуы тиіс:
1) автокөлік құралына тіркеу құжаттары;
2) «Қауiптi жүк» белгiсi бар, осы Қағидалардың талаптарына сəйкес тасымалдау марш-

руты көрсетiлген жол парағы;
3) Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес жүргiзушiлерге арналған нұсқаулық;
4) Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жүргiзушiге Қазақстан Республика-

сының аумағы арқылы қауiптi жүктердi тасымалдауға рұқсат беру туралы куəлiк;
5) Осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес ныса н бойынша Қазақстан Республикасының 

аумағына автокөлік құралдарымен тасымалдауға рұқсат етілген қауiптi жүктер тізбесіне сəйкес 
Қазақстан Республикасының аумағында автокөлік құралдарымен тасымалдауға жiберiлетiн 1, 
6 жəне 7-сыныпты қауiптi жүкті тасымалдау маршрутының бланкiсi;

6) тауар-көлiк жүкқұжаты;
7) жүк жөнелтуші əзiрлеген авариялық жағдайда əрекет ету жоспары;
8) тасымалдаушының, жүк жөнелтушiнiң, жүк алушының, қозғалыс маршруты бойынша 

орналасқан көлiктi қауiпсiз пайдалануды қамтамасыз етуді бақылау, жол қозғалысы қауiпсiздiгi, 
азаматтық қорғау саласындағы жəне жою жөнiндегi уəкiлеттi органдардың мекенжайлары 
мен телефо ндары.

29. Жүргiзушi қауiптi жүк тасымалының белгіленген жəне келiсiлген маршрутын жəне тұрақ 
орындарын қатаң сақтайды.

Қауiптi жүгі бар автокөлік құралын жүргізу кезінде жүргiзушiге:
1) автокөлiк құралын орнынан кенеттен қозғауға;
2) кенеттен тежеуге;
3) қозғалтқыш пен  iлiнiсуi ажыратылған күйде қозғалуға;
4) қозғалыс кезінде автокөлік құралында темекі шегуге (тоқтаған кезде автокөліктің тұрған 

орнынан кемiнде 50 м жерде темекi шегуге рұқсат етiледi);
5) отты ашық пайдалануға (ерекше жағдайларда тамақ дайындаған кезде автокөлiктің 

тұрған орнынан кемiнде 200 м қашықтықта от жағуға рұқсат етiледi);
6) автокөлiк құралын қадағалаусыз қалдыруға болмайды.
30. Қауiптi жүктердi тасымалдайтын көлiк құралдарының Қазақстан Республикасының 

аумағы арқылы қозғалуы Жол жүрісі қағидаларына жəне осы Қағидаларға сəйкес жүзеге 
асырылады.

31. Қ ауiптi жүк тасымалдайтын автокөлiк құралында бiр тiркемеден (немесе жартылай 
тiркемеден) артық болмауы тиiс.

32. Қауiптi жүктердi тасымалдау кезiнде автокөлiк құралдарының қозғалыс жылдамдығын 
шектеу Жол жүрісі қағидаларына сəйкес белгiленедi.

Қауiптi жүктi тасымалдау кезiнде қозғалыс жылдамдығын белгiленген шектеу жағдайында 
автокөлiк құралында рұқсат етiлген жылдамдық көрсетiлген тану белгiсi орнатылуы тиiс.

33. Қауiптi жүктердi 5 жəне одан көп автокөлiк құралдарынан тұратын колоннамен тасы-
малдаған кезде оның құрамында жүктiң осы түрiн тасымалдауға арналған резервтi бос автокөлiк 
құралының болуы мiндеттi. Резервтiк автокөлiк құралы колоннаның соңында жүруi тиiс.

34. Автокөлiк құралдарының колоннасымен қауiптi жүктердi тасымалдау кезiнде тасымалда-
ушы немесе жүк жөнелтушi (жүк алушы) бөлетін iлесiп жүру автомобилiнiң (автомобильдерiнiң) 
болуы мүмкiн.

 Iлесiп жүру автомобилі алынып жүретiн көлiк құралдарының алдында жүруi ти іс.
Ілесіп жүру автомобилi тасымалдау кезінде мiндеттi түрде қосылуға тиіс қызғылт сары түстi 

жарқылдауық маякпен жабдықталады.
35. Егер қозғалыс процесінде жол жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында жол 

жүрісін реттеу жөнiндегi қосымша іс-шараларды жүргізудің қажеттiлiгi туындаса, жол жүрісі 
қауіпсіздігі н қамтамасыз ету жөніндегі уəкілетті органның патрульдiк автомобилiнiң iлесiп 
жүруi жүзеге асырылады.

36. Ерекше қауiптi жүктердi тасымалдау кезінде жүргiзушiлердiң елдi мекендерде демал уға 
тоқтауына рұқсат етіледі.

Тұрғын үй құрылыстары мен адамдардың көп шоғырланған жерінен кемінде 200 метр 
қашықтықта немесе осыған арнайы бөлінге н жерлерде тұруға рұқсат етiледi.

Автокөлiк құралы аялдаған немесе тоқтап тұрған кезде тоқтау тежегiшi мiндеттi түрде 
қосылуы тиiс, ал еңiсте қос ымша сырғуға қарсы тiреуiш қойылуы керек.

Қауiптi жүктерді тасымалд айтын автокөлік құралдарының тоқтайтын жəне тұратын орын-
дары қауiптi жүкті тасымалдау маршрутында көрсетiледi.

37. Қауiптi жүктерді тасымалдайтын автокөлік құралдары мүмкiндiгiнше жалпы 
пайдаланымдағы автожанармай құю станцияларында қосымша жанармай құймай, бүкі л сапар 
жолына жетерлiктей отынмен қамтамасыз етiледi.

Қажет болған жағдайда жалпы пайдаланымдағы автожанармай құю станцияларында 
жанармай құю автожанармай құю станциясының аумағынан кемiнде 25 метр қашықтықта 
орналасқан алаңда станциядан темiр канистрлермен немесе арнайы осы мақсаттар үшiн 
көзделген жылжымалы май құю станцияларынан алынып жүргiзiледi.

38. Жол-көлiк оқиғасы туындаған жағдайда жүргiзушi:
1) оқиға болған жерге бөгде адамдарды жiбермейдi;
2) зардап шеккен адамдарға алғашқы медициналық көмек көрсетедi жəне қажет болған 

кезде жедел медициналық жəрдем шақыртады;
3) болған оқиға туралы азаматтық қорғау саласындағы уəкiлеттi органға, сондай-ақ басқа 

да мүдделi органдарға хабарлайды;
4) жүргiзушiге арналған нұсқаулықтағы нұсқамаға жəне апаттық жағдайда iс-қимыл жоспа-

рына сəйкес  апаттық ахуалдың салдарын жою бойынша шаралар қабылдайды;
5) оқиға болған жерге келген осы Қағидалардың 28-тармағының 8) тармақшасында атап 

көрсетiлген уəкiлеттi органдардың өкiлдерiн қауiп-қатер жəне қабылданған шаралар туралы 
хабардар етедi.

39. Қауiптi жүктерді тасымалдауға қатысушылар адамдардың денсаулығы мен өмiрiне, 
қоршаған ортаға зиян келтiрудi болдырмау м ақсатында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөніндегі 
тиiстi ұйымдастыру жəне техникалық шаралар қабылдайды.

Қауiптi жүктерді жөнелтушілердің жəне (немесе) тасымалдаушылардың негізгі немесе 
қосымша қызметі қауiптi жүктерді тасымалдауды немесе онымен байланысты тиеу -түсіру 
операцияларын қамтыса, өз құрамында тасымалдау процесінің қауіпсіздігіне жауапты 
қызметкерлері болады.

Қауіпті жүктерді тасымалдау үшін барлық қолданыстағы маршруттардан адамдардың 
денсаулығы мен өмiрiне, қоршаған ортаға зиян келтiрудi болдырмау мақсатында тасымалдау-
шы қауіптілігі мейлінше төмен маршрутты таңдайды.

7. Көлік құралын халықаралық қа тынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға жіберу 
туралы куəлікті беру тəртібі

40. Көлік құралдары н халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға жіберу туралы 
куəлікті (бұдан əрі – Жіб еру туралы куəлік) аумақтық бөлімшелер міндетті техникалық қарап тек-
серуден өтудің белгіленген мерзімділігіне сəйкес келесі міндетті техникалық қарап тексеруден 
өту мерзімі көрсетілген техникалық қарап тексерудің диагностикалық картасы нег ізінде береді.

Жіберу туралы куəлік техникалық қарап тексерудің диагностикалық картасының қолданыс 
мерзіміне беріледі.

41. Осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жіберу туралы куəлікті алу 
үшін тасымалдаушы немесе оның  өкілі белгіленген нысандағы өтінішпен аумақтық бөлімшеге 
жүгінеді.

42. Аумақтық бөлімше өтініш келіп түскен күні оны өтініштерді тіркеу жəне жіберу туралы 
куəлікті беру журналына тіркейді.

43. Жіберу туралы куəлікті беруді немесе берудегі дəлелді бас тартуды аумақтық бөлімше 
өтініш тіркелген күніне н бастап бір жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

44. Жіберу туралы куəлікті беруден бас тартуға негіз белгіленген нысандағы өтініште 
ұсынылған анық емес жəне (немесе) толық емес мəліметтер болып табылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 17 сəуірдегі №460 бұйрығына 1-қосымша

Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасым алдау қағидаларына 1-қосымша

Автомобиль көлiгiмен қауiптi жүктердi тасымалдауды 
жүзеге асыруға № арнайы рұқсат
Тасымалдаушының атауы
Тасымалдаушының орналасқан жері жəне телефоны
Тасымалданатын қауіпті жүктің класы, БҰҰ нөмірі, ата-
уы жəне сипаттамасы 
Көлік құралының түрі, маркасы 
Автомобильдің мемлекеттік тіркеу белгісі 
Тіркеменің (жартылай тіркеменің) мемлекеттік тіркеу 
белгісі 
Арнайы рұқсаттың қолданылу мерзімі  ________ бастап_________дейін

 _____________ жүруге жарамды
Тасымалдау маршруты
Жүкжөнелтушінің мекенжайы жəне телефоны
Жүк алушының мекенжайы жəне телефоны
Тасымалдау маршрутының аралық пункттерінің мекен-
жайы жəне авариялық қызметтің телефондары
Тұрақтар жəне отын құю орны
Уəкілетті органның лауазымды адамының Т.А.Ə., мөрі 
жəне берілген күні  М.О.

1-қосымшаның жалғасы 
сырт жағы

Арнайы рұқсатты қолданудың 
ерекше шарттары 

Қадағалау бақылау органдарының лауазымды 
адамдарының белгілері 

Шектеулер

 Автомобиль көлiгiмен қауiптi жүктерді тасымалдау қағидаларына  2-қосымша

Тіркеу нөмірі жəне күні 
(Аумақтық бөлімше ресімдейді)     Нысан
   В _____________________________________
                  (аумақтық бөлімшенің атауы)

Өтініш
 ______________________________________________________________________________ 
(заңды тұлғаның атауы немесе жеке кəсіпкердің жəне жеке адамның Т.А.Ə., төлқұжат деректері)
Қауіпті жүкті тасымалдауға арнайы рұқсатты ресімдеуді (қайта ресімдеуді) сұрайды 
____________________________________________________________________________
(тасымалдаушы тасымалдауды жүзеге асыратын қауіпті жүктің классы, БҰҰ нөмірі, атауы 
жəне сипаттамасын көрсету)

Тасымалдау ______________ көлік құралымен жүзеге асырылады 
____________________________________________________________________________
(көлік құралының түрін, маркасын, автомобильдің, тіркеменің жəне ашық тіркеменің мемлекеттік 
тіркеу нөмірлерін көрсету)
_____________________________________________________________________________
(тасымалдау маршрутын, қауіпті жүкті тасымалдау күнін жəне мерзімін, тиеу жəне түсіру 
орнын көрсету)
Қосымша хабарлаймын: ________________________________________________________
_____________________
(қауіпті жүкті жөнелтушінің жəне жүк алушының атауы, нақты пошталық мекенжайы, телефон 
нөмірі, факс немесе электрондық поштаның мекенжайы)
Қажетті құжаттар өтінішке қоса беріледі. Ұсынылған құжаттардың тұпнұсқалылығын жəне 
дұрыстығын растаймын.

Арнайы рұқсаттың қолдану мерзімін ______________ бастап ___________ дейін ____________ 
жол жүруге белгілеуді сұраймын. 
Лауазымы      Қолы
М.О.

 Автомобиль көлiгiмен қауiптi жүктерді тасымалдау қағидаларына 3-қосымша
Нысан

Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдауды жүзеге асыруға 
өтініштерді тіркеу жəне арнайы рұқсаттарды беру журналы 
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 Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларына 4-қосымша

Жүргiзушiге арналған нұсқаулық
Жүргiзушiге арналған нұсқаулық нақты маршрутта осы қауiптi жүктi тасымалдауды жүзеге 

асыру кезiнде автокөлiк құралының жүргiзушiсiне басшылық етушi нұсқаманы қамтуы тиiс.
Бұл ретте нұсқаулыққа мынадай ақпарат енгiзiледi:
1. Нұсқаулық берiлетiн жүргiзушiнiң деректерi, қауiптi жүктердi тасымалдау бойынша 

дайындығы туралы куəлiктiң №.
2. Автокөлiк құралының, автокөлiк ұйымының деректерi, олардың деректемелерi.

3. Жүктi жiберушi, қауiптi жүкпен шығу күнi мен уақыты.
4. Жүктi алушы, қауiптi жүктi жеткiзудiң бағдарланған күнi мен уақыты.
5. Қозғалыс маршруты.
6. Автокөлiк ұйымының гаражына қайтып оралудың бағдарланған уақыты.
7. Қауiптi жүк туралы деректер.
__________________________________________________________________________
   Жүктiң атауы | Қауiптi жүктiң | Қауiптiлiк | БҰҰ тiзiмi
                          | класы              | №            | бойынша №
________________________________________________________________________
Синонимдер  ____________________________________________________________

Физикалық қасиеттерi | Қауiптiлiк белгiлерi 
________________________________________________________________________  
Қайнау температурасы, о С
Балқу температурасы, о С
Ұшқыштық (бу қысымы)
Бу тығыздығы (aуa бойынша)
Тығыздық (cу бойынша)
Суда ерiгiштiк
Өрт жəне жарылыс қаупi
 Ұшқындау | Өздiгiнен | |От алу шектерi, о С
Температурасы | от алу |Булардың от алу |_______________________________
(тұтану), о С |температурасы, о С | аумағы | төменгi | жоғарғы
_____________________________________________________________________________
 | | | | 
_____________________________________________________________________________ 

Адам үшiн қауiптiлiгi
________________________________________________________________________
ПДК мг/м 3 | ЛД 50. мг/кг (iшке | ЛД 50. мг/м 3 | ЛК 50. мл/м 3   
                  | түскен кезде)     | (терi арқылы) |  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ағзаға түсу жолдары 
Уыттылық əсерi  
Терiге жəне шырышты  қабықшаға əсерi  
Қауiптiң өзге түрлерi  
Экологиялық қауiпсiздiк  
_____________________________________________________________________________ 

Қауiптiлiк туралы ақпараттық жүйенiң авариялық карточкасы   
Өрттi өшiру құралдары

_____________________________________________________________________________
              Ұсынылғандар                             | Тыйым салынғандар
_____________________________________________________________________________   
өрт кезiнде | жану кезiнде |  __________________|  
_________________________________________|___________________________________ 

Алғашқы көмек шаралары
_____________________________________________________________________________  
Демдi iшке тарту кезiнде |  
Демдi тоқтату кезiнде      |  
Көзге, терiге тиген кезде |  
Жұтқан кезде                   |  
_____________________________________________________________________________ 

Қорғаудың жеке құралдары
_____________________________________________________________________________  
Тыныс органдарын |  
Көздердi                  |  
Терiнi                       |  
_____________________________________________________________________________ 

Зиянсыздандырудың тəсiлдерi мен құралдары
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 Ұйымның бастығы 
(қолы жəне мөрi)  
_____________________________________________________________________________ 
Ескерту: «Синонимдер» бағаны мiндеттi түрде толтырылуы керек 

Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларына 5-қосымша

Куəліктің нысаны
                                              1                            2

ҚАУІПТІ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАЙТЫН   Тегі …………………………….................
КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЖҮРГІЗУШІЛЕРІН
ДАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ ҚЖХЖТ- КУƏЛІГІ   Аты (аттары) ………………………….....
цистерналарда 1/ цистерналарда емес 1/
Куəлік №…………………………………..   Туған күні...….…..Азаматтығы……........
Куəлікті берген мемлекеттің айырмашылық белгісі Иенің қолы....... ...................................
………………………………………
1/ 2/ класс (класстар) заттарына қатысты қолда- Берілді ...……………………………......
нылады цистерналарда цистерналарда емес
1   1  Күні …………………………….....
2  2
3  3  Қолы 4/ ………………………...
4.1, 4.2, 4.3   4.1, 4.2, 4.3 
5.1, 5.2   5.1, 5.2   …………………… дейін ұзартылған
6.1, 6.2   6.1, 6.2
7  7  Кім ………………………………...
8  8
9  9  Күні………………………………...
до (күні) 3/ ……………………………………………… Қолы 4/ ………………………………

1/ Қажет емесін сызып тастау.              4/ куəлікті берген органның
2/ Басқа класстарға қатысты растығы жөнінде  жəне/немесе
3-бетті қарау     мөрі (немесе мөртабаны)
3/ Ұзартуға қатысты 2-бетті қарау.
______________________________________________________________________________
                                           3                            4
БАСҚА КЛАССТАРҒА ҚАТЫСТЫ РАСТЫҚ   Тек ұлттық ережелер үшін
5/_____________________________________

Цистерналарда
1
2
3  Күні ………………………………..
4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2  Қолы жəне/немесе мөр немесе
6.1, 6.2  мөртабан………………………
7
8
9________________________________________________

Цистерналарда емес
1
2
3 Күні ………………………………..
4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2 Қолы жəне/немесе мөр немесе мөртабан
6.1, 6.2 ……………………………………….
7
8
9________________________________________________
5/ Қажет емесін сызып тастау.

 Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларына 6-қосымша

Қауiптi жүкті тасымалдау маршрутының бланкiсi
 
КЕЛIСIЛДI    КЕЛIСIЛДI  
Əкімшілік полиция  Жүктi жөнелтушiнiң 
басқармасының бастығы  өкiлi
__________________________  __________________________
 лауазымы    лауазымы
______________________ М.О.  __________________________М.О.
         қолы                      қолы
20__жылғы «___» __________ 20__жылғы «___» ___________

Қауiптi жүк туралы мəлiметтер

Жүктің атауы «ҚЖ» тану белгiсi
Қауiптi жүктің класы

Қауiптiлiк №
БҰҰ тiзiмi бойынша заттың №

 Бiр көлiк құралындағы жүктiң жалпы салмағы _______ т.  
Жүктi бiр мезгiлде тасымалдайтын көлiк құралдарының саны ______ авт.  
_____________________________________________________________________________ 
  Қозғалыстың ерекше шарттары
___________________________________________________________________________
1. Аралықтардағы қозғалыс жылдамдығы.
2. Пана (барлық маршрутта, жекелеген учаскелерде)
3. Бiрге жүру (барлық маршрутта, жекелеген учаскелерде)
4. Түндегi қозғалыс (рұқсат етiлген, тыйым салынған)
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
  Қозғалыс маршруты
_____________________________________________________________________________   
 (елдi мекендердiң, көшелердiң жəне автомобиль жолдарының атауы)
  1. Жүк жөнелтушiнiң мекен-жайы жəне телефоны
_____________________________________________________________________________
2. Пункттердiң мекенжайлары жəне  
жүк алушының телефондары 
_____________________________________________________________________________  
3. Олар арқылы көлiк құралдары  өтетiн авариялық 
қызмет пункттерiнiң мекен-жайлары жəне телефондары
_____________________________________________________________________________  
4. Қажет болған жағдайда  жүктi тапсыруға болатын 
аралық пункттердiң мекен-жайлары 
_____________________________________________________________________________  
5. Тұрақ орындары  
_____________________________________________________________________________  
6. Отын құятын орындар  
_____________________________________________________________________________  
7. Тасымалдаушы мен автокөлiктiң деректерi  
_____________________________________________________________________________
 (атауы, Т.А.Ə, мекен-жайы жəне мемлекеттiк нөмiрi)
_____________________________________________________________________________
_____________________     тасымалдаушы   
     (қолы жəне мөрi) 
     200_ жылғы «___» __________

Автомобиль көлiгiмен қауiптi жүктерді тасымалдау қағидаларына 7-қосымша
 Нысан

       Тіркеу нөмірі жəне күні 
(Аумақтық бөлімше ресімдейді)
  ___________________________________________________________________
                                          (аумақтық бөлімшенің атауы)

Өтініш
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (тасымалдаушының атауы, халықаралық автомобильмен жүк тасымалдауды
  жүзеге асыруға рұқсат беру куəлігінің нөмірі)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
          (тасымалдаушы тасымалдауды жүзеге асыратын қауіпті жүктің сыныбы, 
              БҰҰ нөмірі, атауы жəне сипаттамасын көрсету)
кейбір қауіпті жүктерді тасымалдауға көлік құралдарын жіберу туралы куəлікті ресімдеуді 

сұрайды.
 Тасымалдау ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
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Арнайы рұқсаттың қолдану мерзімі жəне 
берілген күні

 

Арнайы рұқсаттың нөмірі көрсетіледі
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің

2015 жылғы 17 сəуірдегі №460 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасында автомобиль көлiгiмен тасымалдауға
жiберiлетiн қауiптi жүктердiң тiзбесi

р/б
№

Атауы жəне сипаттамасы БҰҰ 
№

Сыны-
бы

Ескер-тулер

1. Қоректендiру блогiмен авиациялық гидравликалық 
отын цистернасы (құрамында сусыз гидразин мен 
метилгидразиннiң қоспасы бар) (M86 отыны)

3165 3

2. Авиациялық авариялық жиынтықтар, см 2990 9
3. Авиациялық авариялық траптар, см 2990 9
4. Адипонитрил 2205 6.1
5. Азодикарбонамид 3242 4.1
6. Сұйық салқындатылған азот 1977 2
7. Сығымдалған азот 1066 2
8. Сұйық салқындатылған азот гемиоксидi 2201 2
9. Азот гемиоксидi 1070 2
10. Азот гемиоксидi мен көмiртегi диоксидiнiң қоспасы, см 1015 2
11. Азот диоксид, см 1067 2
12. Азот пен сирек газдар қоспасы 1981 2
13. Сығымдалған азот оксиді (II) 1660 2
14. Азот оксидi мен азот диоксидiнiң

қоспасы, см
1975 2

15. Азот үшоксидi 2421 2 Тасымал-
дауға тыйым 
салынған
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(Жалғасы. Басы 17-бетте)

(Жалғасы 19-бетте)

16. Сығымдалған азот үшфторидi 2451 2
17.
18.

Электр аккумуляторлары, см
Ингибирленген акральдегид, см

2794
2795
2800
3028
3292
1092

8
8
8
8

4.3
6.1

19. Акридин 2713 6.1
20. Акриламид 2074 6.1
21. Тұрақтандырылған акрилонитрил 1093 3
22. Тұрақтандырылған акролеин 1092 6.1
23. Тұрақтандырылған акролеин димерi 2607 3
24. Активтендiрiлген көмiр, см 1362 4.2
25. Актинолит, см 2590 9
26. Сұйық алколоид тұздары, н.к. 3140 6.1
27. Қатты алколоид тұздары, н.к. 1544 6.1
28. Сұйық алколоидтар, н.к. 3140 6.1
29.
30.

Қатты алколоидтар, н.к.
Алкилалюминийгалогенидтер, см

1544
3052

6.1
4.2

31. Құрамында кемiнде 5%-дан артық еркiн күкiрт 
қышқылы бар сұйық алкилсульфоқышқылдары

2584 8

32. Құрамында кемiнде 5% еркiн күкiрт қышқылы бар 
сұйық алкилсульфоқышқылдары

2586 8

33. Құрамында кемiнде 5%-дан артық еркiн күкiрт 
қышқылы бар қатты алкилсульфоқышқылдары

2583 8

34. Құрамында кемiнде 5% еркiн күкiрт қышқылы бар 
қатты алкилсульфоқышқылдары

2585 8

35. Сұйық алкифенолдар, н.к. (С-2, С-12 гомологтарды 
қоса алғанда)

3145 8

36. Қатты алкифенолдар, н.к. (С-2, С-12 гомологтарды 
қоса алғанда)

2430 8

37. Алкоголят ерiтiндiсi, н.к., спиртте 3274 3
38. Сiлтi топырақтық металдардың

алкоголяттары
3205 4.2

39. Коррозиялық өздiгiнен қызатын
сiлтiлiк металдардың алкоголяттары

3206 4.2

40. Аллен, см 2200 2
41. Аллиламин 2334 6.1
42. Аллилацетат 2333 3
43. Аллилбромид 1099 3
44. Тұрақтандырылған аллилизотиоццианат 1545 6.1
45. Аллилиодид 1723 3
46. Тұрақтандырылған аллилтрихлорсилан 1724 8
47. Аллилформиат 2336 3
48. Аллилхлорид 1100 3
49. Аллилхлоркарбонат, см 1722 6.1
50. Аллилхлорформиат 1722 6.1
51. Альдегид, см 1989 3
52. Валерианды альдегид 2058 3
53.
54.
55.
56.

Изомайлы альдегид
Тұрақтандырылған кротонды альдегид 
Тұрақтандырылған метакрилдi альдегид
Құмырсқа альдегид, cм

2045
1143
2396
1198
2209

3
6.1
3
3
8

57. Yшхлорсiрке альдегид, см 2075 6.1
58. Альдегидтер, н.к. 1989 3
59. Октил альдегид 1191 3
60. Уытты тез тұтанғыш альдегидтер, н.к. 1988 3
61. Альдоль 2839 6.1
62. Алюминийлi дросс, см 3170 4.3
63. Сұйық алюминийалкилгалогенидтер 3052 4.2
64. Қатты алюминийалкилгалогенидтер 3052 4.2
65. Алюминийалкилдер 3051 4.2
66. Кремнийлi алюминий-қапталмаған ұнтақ 1398 4.3
67. Алюминий-қапталмаған ұнтақ 1396 4.3
68. Алюминий-қапталған ұнтақ 1309 4.1
69. Алюминий-ферросилиций-ұнтақ 1395 4.3
70. Алюминий алкилгидридi 3076 4.2
71. Алюминий боргидридi 2870 4.2
72. Құрылғылардағы алюминий боргидридi 2870 4.2
73. Сусыз алюминий бромид 1725 8
74. Алюминий бромидiнiң ерiтiндiсi 2580 8
75. Алюминий гидрид 2463 4.3
76. Алюминий карбид 1394 4.3
77. Алюминий нитраты 1438 5.1
78. Алюминийді қайта балқытудың қосалқы өнiмдерi 3170 4.3
79. Алюминийдi балқытудың қосалқы өнiмдерi 3170 4.3
80. Алюминий резинаты 2715 4.1
81. Алюминий фосфид 1397 4.3
82. Сусыз алюминий хлорид 1726 8
83. Алюминий хлоридiнiң ерiтiндiсi 2581 8
84. Сiлтiлiк-топырақтық металдардың амальгамасы 1392 4.3
85. Сiлтiлiк металдардың амальгамасы 1389 4.3
86. Аматолдар, см 0082 1
87. Сiлтiлiк металдардың амидi 1390 4.3
88. Амил альдегид, см 2058 3
89. Амиламин 1106 3
90. Амилацетаттар 1104 3
91. Амилбутираттар 2620 3
92. H-Амилен, см 1108 3
93. Амилмеркаптан 1111 3
94. H-амил метилкетон 1110 3
95. Амилнитрат 1112 3
96. Амилнитрит 1113 3
97. Амилтрихлосилан 1728 8
98. Амилформиаттар 1109 3
99. Амил фосфат 2819 8

100. Амилхлорид 1107 3
101. Аминобензол, см 1547 6.1
102. 2-аминобензоүшфторид, см 2942 6.1
103. 3-аминобензоүшфторид, см 2948 6.1
104. Аминобутан, см 1125 3
105. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% ылғалданған 

2-Амино-4.6-динитрофенол
3317 4.1

106. 2-Амино-5-диэтиламинопентан 2946 6.1
107. 1-Амино-2-нитробензол, см 1661 6.1
108. 1-Амино-3-нитробензол, см 1661 6.1
109. 1-Амино-4-нитробензол, см 1661 6.1
110. Аминопиридиндер (о-,м-,п-) 2671 6.1
111. Аминофенолдар (о-,м-,п-) 2512 6.1
112. 2-Амино-4-хлорфенол 2673 6.1
113. N-Аминоэтилпинеразин 2815 8
114. 2-(2-Аминоэтокси)-этанол 3055 8
115. Коррозиялық сұйық аминдер, н.к. 2735 8
116. Тез тұтанғыш коррозиялық сұйық аминдер н.к. 2734 8
117. Коррозиялық тез тұтанғыш аминдер н.к. 2733 3
118. Коррозиялық қатты аминдер н.к. 3529 8
119. Сусыз аммиак 1005 2
120. Құрамында 50%-дан артық аммиак бар, 15C 

температурада 0,880-дан кем салыстырмалы 
тығыздығымен судағы аммиак

3318 2

121. Құрамында 35%-дан артық, бiрақ кемiнде 50% ам-
миак бар, 15C температурада 0,8890-нан аз салы-
стырмалы тығыздығымен судағы аммиак ерiтiндiсi

2073 2

122. Құрамында 10%-дан артық, бірақ кемiнде 35% ам-
миак бар, 15C температурада 0,880-нен 0,957-ге 
дейiн салыстырмалы
тығыздығымен судағы аммиак ерiтiндiсi

2672 8

123. Аммоний арсенаты 1546 6.1
124. Аммоний бисульфаты, см 2506 8
125. Аммоний бисульфитiнiң ерiтiндiсi, см 2693 8
126. Қатты аммоний бифторидi, см 1727 8
127. Аммоний бифторидiнiң ерiтiндiсi, см 2817 8
128. Аммоний бихроматы, cм 1439 5.1
129. Аммоний гексафторосиликат, см 2854 6.1
130. Қатты аммоний гидродифторидi 1727 8
131. Аммоний гидросульфаты 2506 8
132. Аммоний гидросульфидiнiң ерiтiндiсi (аммоний 

сульфидiнiң ерiтiндiсi сияқты)
2683 8

133. Аммоний гидродифторидiнiң ерiтiндiсi 2817 8
134. Аммоний динитро-о-крезоляты 1843 6.1
135. Аммоний дихроматы 1439 5.1
136. Аммоний кремнефторидi, см 2854 6.1
137. Аммоний метаванадаты 2859 6.1
138. Жарылғыш аммоний нитраты 0082

0331
1
1

139. 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

140. Құрамында жанғыш заттар 0,2%-дан артық аммо-
ний нитраты (көмiртегi бойынша есептелген кез 
келген органикалық затты қоса алғанда) кез келген 
басқа заттың қоспасын алып тастағанда

0222 1

141. Сұйық аммоний нитраты, концентрация. сы 80%-
дан артық, бiрақ кемiнде 93%-дан артық емес ыстық 
концентрацияланған ерiтiндi

2426 5.1

142. Аммоний перманганаты, см 1482 5.1
143. Аммоний персульфаты 1444 5.1
144. Аммоний перхлораты 0402

1442
1

5.1
145. Құрғақ немесе судың салмақтық үлесi 10%-дан кем 

аммоний пикраты
0004 1

146. Судың салмақтық үлесi 10%-дан кем емес 
ылғалданған аммоний пикраты

1310 4.1

147. Аммоний поливанадаты 2861 6.1
148. Аммоний полисульфидiнiң ерiтiндiсi 2818 8
149. Аммоний сульфидiнiң ерiтiндiсi 2683 8
150. Аммоний тетрахлоромеркуроаты (II), см 1630 6.1
151. Аммоний фторидi 2505 6.1
152. Аммоний фторосиликаты 2854 6.1
153. Амозит, см 2212 9
154. Малеин ангидрид 2215 8
155. Балқытылған малеин ангидрид 2215 8
156. Майлы ангидрид 2739 8
157. Пропион ангидрид 2496 8
158. Сiрке ангидрид 1715 8
159. Құрамында 0,05% малеин ангидрид артық болатын 

фталь ангидрид
2214 8

160. Қатты хром ангидрид, см 1463 5.1
161. Құрамында 0,05%-дан артық малеин ангидрид бо-

латын тетрагидрофталь ангидрид
2698 8

162. Анизидиндер 2431 6.1
163. Анизилхлорид 1729 8
164. Анизол 2222 3
165. Анилин 1547 6.1
166. Анилин гидрохлорид 1548 6.1
167. Анилин хлорид, см 1548 6.1
168. Анилин тузы, см 1548 6.1
169. Сұйық ағаштарға арналған антисептиктер 1306 3
170. Антрофиллит, см 2590 9
171. Сұйық салқындатылған аргон 1951 2
172. Сығымдалған аргон 1006 2
173. Құрамында 5%-дан артық еркiн күкiрт қышқылы 

болатын сұйық
2584 8

174. Құрамында 5%-дан артық еркiн күкiрт қышқылы 
болмайтын сұйық

2586 8

175. Құрамында 5%-дан артық еркiн күкiрт қышқылы 
болатын қатты

2583 8

176. Құрамында 5%-дан артық еркiн күкiрт қышқылы 
болмайтын қатты

2585 8

177. Арсенаттар, н.к., см 1556
1557

6.1
6.1.

178. Арсениттер, н.к., см 1556
1557

6.1
6.1

179. Арсин 2188 2
180. Ақ асбест (хризотил, актинолит, антофилитт, тре-

молит)
2599 2

181. Көгiлдiр асбест (кроцидолит) 2212 9
182. Қоңыр асбест (амозит, мизорит) 2212 9
183. Ацеталь 1088 3
184. Ацетальдегид 1089 3
185. Ацетальдегидаммиак 1841 9
186. Ацетальдоксим 2332 3
187. Ацетильбромид 1716 8
188. Ерiтiлген ацетилен 1001 2
189. Ацетилен тетрабромидi, см 2504 6.1
190. Ацетилен тетрахлоридi, см 1702 6.1
191. Ацетилиодид 1898 8
192. Ацетилметилкарбинол 2621 3
193. Ацетилхлорид 1717 3
194.
195.

Ацетоин, см
Ацетон

2621
1090

3
3

196.
197.

Ацетонитрил
Тұрақтандырылған ацетонциангидрин

1648
1541

3
6.1

198. Аэрозольдар 1950 2
199. Баллистит, см 0160

0161
1

200. Құрамында тез тұтанғыш газдар бар шақпақты 
толтыруға арналған шағын

1057 2

201. Шығару құралы бар кiшi құрылғыларға арналған 
көмiрсутегi газды баллондар

3150 2

202. Барий 1400 4.3
203. Судың салмақтық үлесi 50%-дан кем құрғақ немесе 

ылғалданған барий азиды
0224 1

204. Судың салмақтық үлесi 50%-дан кем емес 
ылғалданған барий азиды

1571 4.1

205. Барий биноксидi, см 1449 5.1
206. Барий броматы 2719 5.1

207. Құрамында 22%-дан артық белсендi хлор бар ба-
рий гипохлоридi

2741 5.1

208. Барий диоксид, см 1449 5.1
209. Барий нитраты 1446 5.1
210. Барий оксидi 1884 6.1
211. Барий перманганаты 1448 5.1
212. Барий пероксидi 1449 5.1
213. Барий перхлораты 1447 5.1
214. Барий селенаты, см 2630 6.1
215. Барий селенит, см 2630 6.1
216. Барий нитраты 1564 6.1
217. Барий нитраты 1854 4.2
218. Барий супероксидi, см 1449 5.1
219. Барий хлораты 1445 5.1
220. Барий цианид 1565 6.1
221. Аккумуляторлық электрлiк қышқылдық сұйықтық 

батареялар
2794 8

222. Аккумуляторлық электрлiк төгiлмейтiн сұйықтық 
батареялар

2800 8

223. Аккумуляторлық электрлiк сiлтiлiк сұйықтық ба-
тареялар

2795 9

224. Литий батареялары 3090 9
225. Жабдықтағы литий батареялары 3091 9
226. Жабдықпен оралған литий батареялары 3091 9
227. Аккумуляторлық электрлi қатты, құрамында калий 

гидрооксидi бар құрғақ батареялар
3028 8

228. Бензальдегид 1990 9
229. бензидин 1885 6.1
230. бензилбромид 1737 6.1
231. Бензилденхлорид 1886 6.1
232. Бензилиодид 2653 6.1
233. Бензилхлорид 1738 6.1
234. Бензилхлоркарбонат, см 1739 8
235. бензилхлорформиат 1739 8
236. Бензилцианид, см 2470 6.1
237. Газды бензин 1203 3
238. Мотор бензинi 1203 3
239. Табиғи бензин 1203 3
240. бензоилхлорид 1736 8
241. Бензол 1114 3
242. 1,4-бенолдиол, см 2662 6.1
243. Бензолен, см. 1268 3
244. Бензолсульфонилхлорид 2225 8
245. Бензолтиол, см. 2337 6.1
246. Бензолсульфохлорид, см. 2225 8
247. Бензонитрил 2224 6.1
248. Бензотрифторид 2338 3
249. Бензотрихлорид 2226 8
250. Бензохинон 2587 6.1
251. Берилий - ұнтақ 1567 6.1
252. Бериллийдiң нитраты 2464 5.1
253. Бериллийдiң қоспасы, н.к. 1566 6.1
254. (Био) Медициналық қалдықтар, н.к.. 3291 6.2
255. Бисульфаттың су ерiтiндiсi 2837 8
256. Бисульфаттың су ерiтiндiсi, н.к. 2693 8
257. Битум, см. 1999 3
258. Бифторидтер, н.к. 1740 8
259. Бицикло/2,2,1,/гепта-2,5-диен тұрақтандырылған 2251 3
260. Басқарылатын зымырандар үшiн оқтұмсықтар, см. 0286

0287
0369
0370
0371

1
1
1
1
1

261. Жарылғыш жəне жұлғыш зарядымен 
зымырандардың оқтұмсықтары

0370
0371

1
1

262. Жарылғыш зарядты зымырандардың оқтұмсықтары 0286
0287
0369

1
1
1

263. Жарылғыш зарядты торпедалардың оқтұмсықтары 0221 1
264. Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снаряд-

пен жабдықталған немесе жабдықталмаған түтiндi 
оқ-дəрiлер

0015
0016
0303

1

265. Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снаряды-
мен ақ Фосфорлы түтiндi оқ-дəрілер

0245
0246

1

266. Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш сна-
рядымен ақ фосфорлы түтіндi оқ-дəрiлер (сумен 
активтендiрiлетiн құрылғы)

0248 1

267. Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снаряды-
мен ақ фосфорсыз немесе фосфидтерсiз түтiндi оқ-
дəрiлер (сумен активтендiрiлетiн құрылғы)

0249 1

268 Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снаряд-
пен жабдықталған ақ фосфорлы жарық беретiн 
оқ-дəрiлер

0243
0244

1
1

269. Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снаря-
дымен, сұйықтықпен немесе гельмен жабдықталған 
жарық беретiн оқ-дəрiлер

0247 1

270. Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снаряды-
мен жабдықталған немесе жабдық. талмаған жарық 
беретiн оқ-дəрілер

0009
0010
0300

1
1
1

271. Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш
снарядымен жарық беретiн оқ-дəрiлер
(сумен активтендiрiлетiн құрылғы)

0248
0249

1
1

272. Сынақ оқ-дəрiлерi 0363 1
273. Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш снаряд-

пен жабдықталған немесе жабдықталмаған жарық 
беретiн оқ-дəрiлер

0171
0254
0297

1
1
1

274. Практикалық оқ-дəрiлер 0362
0488

1
1

275. Өндiрiстiк оқ-дəрiлер, қараңыз. 0275
0276
0277
0278
0323
0381

1
1
1
1
1
1

276. Жұлынғыш, жарылғыш немесе лақтырғыш зарядпен 
жас ағызатын оқ-дəрiлер

0018
0019
0301

1
1
1

277. Жарылғыш немесе жұлғыш зарядсыз жəне жар-
ғышсыз жарылмайтын жас ағызатын оқ-дəрiлер

2017 6,1

278. Жұлынғыш, жарылғыш немесе лақтырғыш заряд-
пен, уландырғыш заттарымен оқ-дəрілер

0020 1 Тасымалдауға 
тыйым салы-

нады
279. Жұлынғыш, жарылғыш немесе л ақтырылғыш за-

рядпен, уландырғыш заттарымен оқ-дəрiлер
0021 1 Тасымалдауға 

тыйым салы-
нады

280. Жарылғыш немесе жұлғыш зарядсыз жəне 
жарғышсыз, уландырғыш заттарымен оқ-дəрiлер

2016 6,1

281. Спорттық оқдəрілер, см. 0012
0328
0339
0417

1
1
1
1

282. Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш заря-
дымен уытты оқ-дəрiлер (сумен активтендiрiлетiн 
құрылғылар), см

0248
0249

1
1

283. Унитарлық оқ-дəрiлер, см. 0005 1
284. Алмастырылатын зарядты патронмен оқталатын 

оқ-дəрiлер, см
0006
0007
0321

1
1
1

285. Жеке оқталатын оқ-дəрiлер, см. 0348
0412

1
1

286. Оғы жоқ оқ-дəрiлер, см. 0014
0326
0327
0338
0413

1
1
1
1
1

287. Жұлғыш снарядты бомбалар 0033
0034
0035
0291

1
1
1
1

288. Нысананы тануға арналған бомбалар 0171
0254
0297

1
1
1

289. Тұңғиық бомбалары 0056 1
290. Құрамында күйдiргiш сұйықтықтар бар, 

белсендiлендiретiн құрылғысыз жарылмайтын 
түтiндiк бомбалар

2028 8

291. Жарық бергiш бомбалар 0254 1
292. Жарылғыш зарядты тез тұтанғыш сұйықтықты 

бомбалар
0399
0400

1
1

293. Бор үшбромидi 2692 8
294. Сығымдалған бор үшфторидi 1008 2
295. Бор үшфторидi мен пропион қышқылының 

жиынтығы
1743 8

296. Бор үшфторидi мен сiрке қышқылының 1742 8
297. Бор үшфторидiнiң дигидраты 2851 8
298. Бор үшхлоридi 1741 2
299. Борат пен клораттың қоспасы 1458 5,1
300. Борнеол 1312 4,1
301. Бром 1744 8
302. Бром пентафторидi 1745 5,1
303. Бром ерiтiндiсi 1744 8
304. Бром үшфторидi 1746 5,1
305. Бром хлоридi 2901 2
306. Бейорганикалық броматтардың су ерiтiндiсi 3213 5,1
307.
308.

Бейорганикалық бромат
Бромацетилбромид

1450
2513

5,1
8

309. Бромацетон 1569 6,1
310. Омега-Бромацетофенон 2645 6,1
311. Сұйық бромбензилцианидтер 1694 6,1
312. Қатты бромбензилцианидтер 1694 6,1
313. Бромбензол 2514 3
314. 1-Бромбутан 1126 3
315. 2-Бромбутан 2339 3
316. Бромметан, см 1062 2
317. 1-Бром-3 Метилбутан 2341 3
318. Бромметилпропандар 2342 3
319. 2-Бром-2Нитропропан-диол- 1, 3 3241 4,1
320. Бромоформ 2515 6,1
321. Бромэтан 1891 6,1
322. 2-Бромпентан 2343 3
323. Бромпропандар 2344 3
324. 3-Бромпропин 2345 3
325. Бромтрифторметан 1009 2
326. Бромтрифторэтилен 2419 2
327. Бромхлорметан 1887 6,1
328. 1-Бром-3-хлорпропан 2688 6,1
329. 1-Бром-2,3-эпоксипропан 2558 6,1
330. Бруцин 1570 6,1
331. Толық кептiрiлмеген (көбейту қағазын қоса алғанда) 

қанықпаған маймен өңделген қағаз
1379 4,2

332. 70-градуста 1,1 e МПА(11 бар)-дан аспайтын 
будың қысымы жəне 50 градуста кемiнде 0,525 кг/л 
тығыздығы бар тұрақтандырылған 1,2-бутадиен

1010 2

333. 70-градуста 1,1 e МПА(11 бар)-дан аспайтын 
будың қысымы жəне 50 градуста кемiнде 0,525 кг/л 
тығыздығы бар тұрақтандырылған 1,3-бутадиен

1010 2

334. 70 С градуста 1,1e Мпа (11 бар)-дан аспайтын 
будың қысымы жəне 50 о C-та кемiнде 0,525 кг/л 
тығыздығы бар 1,3-бутадиен мен көмiрсутегiлердiң 
тұрақты қоспасы

1010 2

335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.

Бутан
Бутандион
1-Бутанол, см
2-Бутанол, см
Втор-Бутанол, см
трет-Бутанол
Бутанолдар
Бутанон, см
Бутантиол-1, см
Бутен, см
2-Бутеналь, см
1,2-Бутеноксид, см
2-Бутенол-1, см
1-Бутенон-3, см
Тұрақтандырылған бутилакрилаттар
н-Бутиламин

1011
2346
1120
1120
1120
1120
1120
1193
2347
1012
1143
3022
2614
1251
2348
1125

2
3
3
3
3
3
3
3
3
2

6,1
3
3
3
3
3

351. N - Бутиланилин 2738 6,1
352. Втор-Бутилацетат, см 1123 3
353. Бутилацетаттар 2709 3
354. Bтop-Бутилбензол, см 2709 3
355. Бутилбензолдар 2709 3
356. Н-Бутилбромид, см 1126 3
357. Трет- Бутилгипрохлорит 3255 4,2 Тасымалдауға 

тыйым салы-
нады

358. Бутилендердiң қоспасы немесе 1-бутилен немесе 
ЦИС-2-бутилен немесе транс-2-бутилен

1012 2

359. Тұрақтандырылған 1,2-бутиленоксид 3022 3
360. H-Бутилизоцианат 2485 6,1
361. Трет-Бутилизоцианат 2484 6,1
362. N-н - Бутилминазол, см 2690 6,1
363. Бутиллитий, см 2445 4,2
364. Бутилмеркаптан 2347 3
365. Тұрақтандырылған н- Бутилметакрилат 2227 3
366. Бутилнитриттер 2351 3
367. Бутилпропионаттар 1914 3
368. П-трет - Бутилтолуол, см 2667 6,1
369. Бутилтолуолдар 2667 6,1
370. 5-трет- бутил-2,4,6-тринтро-м-ксилол 2956 4,1
371. Бутилтрихлорсилан 1747 8
372. Сұйық бутилфенолдар, см 3145 8
373. Қатты бутилфенолдар, см 2430 8
374.
375.

н- Бутилформиат
н- Бутилхлорид, см

1128
1127

3
3

376. н- Бутилхлорформиат 2743 6,1
377. трет- Бутилциклогексил- хлорформиат 2747 6,1

378. Бутин- 1, см 2452 2
379. 2-Бутиндиол- 1,4, см 2716 6,1
380. Бутиндиол- 1,4 2716 6,1
381. Бутиральдегид 1129 3
382. Бутиральдоксим 2840 3
383. Бутирилхлорид 2353 3
384. Бутироихлорид, 2353 3
385. Бутирон, см 2710 3
386. Бутиронитрил 2411 3
387. Валераль, см 2058 3
388. Валеральдегид 2058 3
389. H- Валеральдегид, см 2058 3
390. Валерилхлорид 2052 8
391. Ванадилсульфат 2931 6,1
392. Ванадий (IV) оксид-сульфат, см 2331 6,1
393. Ванадий оксисульфаты, см 2931 6,4
394. Ванадий oксиүшхлориді 2443 8
395. Қорытылмаған ванадий пентаоксиді 2862 6,1
396. Ванадий қосындысы, н.к. 3285 6,1
397. Ванадий тетрахлоридi 2444 8
398. Ванадий үшхлоридi 2475 8
399. Өздiгiнен жануға икемдi заттар н.к., см 2845

2846
3194
3200

4,2
4,2
4,2
4,2

400. Құрамында тотықтандыратын сұйықтық бар қатты 
заттар

3244 8

401. Құрамында тез тұтанғыш сұйықтық бар, тұтану 
температурасы 61С градус (препараттар мен 
қалдықтар тəрiздi) қатты заттар немесе қатты 
заттардың қоспасы, н.к.

3175 4,1

402. Құрамында уытты сұйықтық бар, қатты заттар 3243 6,1
403. Қоршаған ортаға қауiптi сұйық зат, н.к. 3082 6,1
404. Жас ағызатын сұйық зат, н.к 1693 6,1
405. Қоршаған ортаға қауiптi, қатты зат, н.к 3077 9
406. 240 градустан төмен емес жоғары температурада 

қатты зат н.к
3258 9

407. Сумен əрекеттесетiн қатты зат, н.к. 2813 4,3
408. Жас ағызатын қатты зат, н.к. 1693 6,1
409. Алыстан басқарылатын, соққы немесе жай əсерлi 

құрама жарғыш
0106
0107
0257
0316
0317
0367
0368

1
1
1
1
1
1
1

410. Детонацияланатын жарғыш 0101 1
411. А-түрдегі, бризантты жарылатын зат 0081 1
412. В-түрдегi, бризантты жарылатын зат 0082 1
413. С-түрдегі, бризантты жарылатын зат 0083 1
414. Д-түрдегi, бризантты жарылатын зат 0084 1
415. E-түрдегi, бризантты жарылатын зат 0241

0332
1
1

416. Сулы-гелдi, жарылатын зат 0241
0332

1
1

417. Құрамында су бар жарылатын зат, см 0241
0332

1
1

418. Сейсмикалық жұмыстар үшiн жарылғыш зат, см 0081
0082
0083
0331

1
1
1
1

419. Сұйық лақтыратын жарылатын зат 0497
0495

1
1

420. Лақтыратын қатты жарылатын зат 0498
0499
0501

1
1
1

421. Бiр негiздегi жарылатын зат 1160
1161

1
1

422. Екi негiздегі жарылатын зат 1160
1161

1
1

423. Үш негiздегi жарылатын зат 1160
1161

1
1

424. Эмульсиялық жарылатын зат, см 0241
0332

1
1

425. Жарылатын заттар, н.к. 0357
0358
0359
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0485

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

426. Өте төмен сезiмталды жарылатын
заттар, н.к.

0482 1

427.
428.
429.

НЭтс. жарылатын заттар, см.
Пластинкалы жарылатын заттар, см.
Жарылатын бұйымдар, н.к.

0482
0084
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

430. Төтенше сезгiштiгi төмен жарылатын заттар 0486 1
431. Тст, жарылатын бұйымдар 0486 1
432. Ынталандырғыштан басқа жарылатын заттардың 

үлгiлерi
0190 1

433. Вилллиаумит, см 1690 6,1
434. Тұрақтандырылған винилацетат 1301 3
435. Винилбензол, см 2055 3
436. Тұрақтандырылған винилбромид 1085 2
437. Тұрақтандырылған винилбутират 2838 3
438. Тұрақтандырылған винилиденхлорид 1303 3
439. Тұрақтандырылған винилпиридиндар 3073 6,1
440. Тұрақтандырылған винилтолуолдар 2618 3
441. Тұрақтандырылған винилтрихлорсилан 1305 3
442. Тұрақтандырылған винилфторид 1860 2
443. Винилхлорацетат 2589 6,1
444. Тұрақтандырылған винилхлорид 1086 2
445. Сусыз бромды сутегi 1048 2
446. Сусыз иодталған сутегi 2197 2
447. Кремнилi сутегi, см 2203 2
448. Салқындатылған сұйық сутегi 1966 2
449. Күкiрттi сутегi 1053 2
450. Сығымдалған сутегі 1049 2
451. Фосфористiк сутегi, см. 2199 2
452. Сусыз фторлы сутегi 1052 8
453. Сусыз хлорлы сутегi 1050 2
454. Сұйық суытылған хлорлы сутегi 2186 2
455. Құрамында 3%-дан кем су жəне кеуектi инерттi ма-

териал бар цианийлi
1614 6.1

456. Құрамында 3%-дан кем су бар цианийлі 
тұрақтандырылған сутегi

1051 6.1

457. Сутегi арсенидi, см. 2188 2
458. Бромды сутегiнiң ерiтiндiсi, см. 1788 8
459. Сутегi жəне метанның сығымдалған қоспасы 2034 2
460. Иодталған сутегi ерiтiндiсi, см. 1787 8
461. Құрамында сутегi пероксидының барлығы 60% 

көп жəне 70% көп емес тұрақтандырылған сутегi 
пероксидының ерiтiндiсi

2015 5.1

462. Құрамында сутегi пероксидының барлығы 20% аз 
емес, бiрақ 60% артық емес (егер қажет болса, тұ-
рақтандырылған) сутегi пероксидының сулы ерiтiндiсi

2014 5.1

463 Құрамында сутегi пероксидының барлығы кемiн-
де 8%, бiрақ 20% аз (егер қажет болса, тұрақ-
тандырылған) утегi пероксидының сулы ерiтiндiсi

2984 5.1

464. Қышқылмен (қышқылдармен) жəне сумен, жəне 
сiркесу қышқылының барлығы 5% артық емес 
сутегi пероксидының жəне сiркесу қышқылының 
тұрақтандырылған қосындысы

3149 5.1

465. Сусыз сутегi селенидi 2202 2
466. Фторлы сутегiнiң ерiтiндiсi, см. 1790 8
467. Құрамында циан сутегiсiнiң барлығы 20% артық 

емес циан сутегiсiнiң сулы ерiтiндiсi
1613 6.1

468. Құрамында циан сутегiсiнiң барлығы 45% артық 
емес циан сутегiсiнiң спирттiк ерiтiндiсi

3294 6.1

469. Сұйық суытылған ауа 1003 2
470. Сығылған ауа 1002 2
471. Майға сiңiрiлген жануарлардың түптегiнiң 

талшықтары, н.к.
1373 4.2

472. Майға сiңiрiлген синтетикалық түптегiнiң 
талшықтары, н.к.

1373 4.2

473. Вольфрамның гексафлориды 2196 2
474. Тұтандырғыштар 0121

0314
0315
0325
0454

1
1
1
1
1

475. Тұтандырғыштар, см. 0325
0454

1
1

476. Отсымды бауы бар тұтандырғыштар 0131 1
477. Жандырғыштағы оталынатын газ, см. 1057 2
478. Капсюльдi втулкалар 0319

0320
0376

1
1
1

479. Сулы газ, см. 2600 2
480.
481.

Көгiлдiр газ, см.
Жəндiкжойғыш газ, н.к.

2600
1968

2
2

482. Тез тұтанатын жəндiкжойғыш газ, н.к. 3354 2
483. Уытты жəндiкжойғыш газ, н.к. 1967 2
484. Уытты, жəндiкжойғыш, тез тұтанатын газ, н.к. 3335 2
485. Сығылған таскөмiрлі газ 1023 2
486. Сығылған мұнай тектес газ 1071 2
487. Тығыздалған мұнай газы, см. 1075 2
488. Сұйық күйiне дейiн салқындатылмаған, түпнұсқасы 

қысымсыз, тез тұтанатын газ, н.к
3167 2

489. Сұйық күйiне дейiн салқындатылмаған, түпнұсқасы 
қысымсыз, уытты газ, н.к

3169 2

490. Сұйық күйiне дейiн салқындатылмаған түпнұс қасы 
қысымсыз, уытты, тез тұтанатын газ, н.к

3168 2

491. Сұйық салқындатылған газ, н.к 3158 2
492. Тез тұтанатын сұйық салқындатылған газ, н.к. 3312 2
493. Салқындатылған сұйық қышқылдататын газ 3311 2
494. Құрамындағы метаны жоғары салқындатылған 

сұйық табиғи газ
1972 2

495. Құрамындағы метаны жоғары салқындатылған 
сұйық табиғи газ, см.

1972 2

496. Құрамындағы метаны жоғары сығылған табиғи 1971 2
497. Қоспа Ғ3, қоспа F2,F1, рефрижератор. лық газ 

секiлдi, н.к.
1078 2

498. Рефрижераторлық газ, R 12, см. 1028 2
499. Рефрижераторлық газ, R 12 A1, см. 1974 2
500. Рефрижераторлық газ, R 13, см. 1022 2
501. Рефрижераторлық газ, 13 В1, см. 1009 2
502. Рефрижераторлық газ, R 14, см. 1982 2
503. Рефрижераторлық газ, R 21, см. 1029 2
504. Рефрижераторлық газ, R 22, см. 1018 2
505. Рефрижераторлық газ, R 23, см. 1984 2
506. Рефрижераторлық газ, R 32, см. 3252 2
507. Рефрижераторлық газ, R 40, см. 1063 2
508. Рефрижераторлық газ, R 41, см. 2454 2
509. Рефрижераторлық газ, R 114, см. 1958 2
510. Рефрижераторлық газ, R 115, см. 1020 2
511. Рефрижераторлық газ, R 116, см. 2193 2
512. Рефрижераторлық газ, R 124, см. 1021 2
513. Рефрижераторлық газ, R 125, см. 3220 2
514. Рефрижераторлық газ, R 133а, см. 1983 2
515. Рефрижераторлық газ, R 134a, см. 3159 2
516. Рефрижераторлық газ, R 142a, см. 2517 2
517. Рефрижераторлық газ, R 143a, см. 2035 2
518. Рефрижераторлық газ, R 152a,см. 1030 2
519. Рефрижераторлық газ, R 161, см. 2453 2
520. Рефрижераторлық газ, R 218, см. 2424 2
521. Рефрижераторлық газ, R 227, см. 3296 2
522. Рефрижераторлық газ, R 404A а, см. 3337 2
523. Рефрижераторлық газ, R 407A, см. 3338
524. Рефрижераторлық газ, R 407B, см. 3339 2
525. Рефрижераторлық газ, R 407 С, см. 3340 2
526. Рефрижераторлық газ, R 500, см. 2602 2
527. Рефрижераторлық газ, R 502, см. 1973 2
528. Рефрижераторлық газ, R 503, см. 2599 2
529. Рефрижераторлық газ, R 1132a, см. 1959 2
530. Рефрижераторлық газ, R 1216, см. 1858 2
531. Рефрижераторлық газ, R 1318, см. 2422 2
532. Рефрижераторлық ғаз, R С 318, см. 1976 2

533.
534.
535.
536.
537.
538.

Сығылған газ, н.к.
Жеңiл тұтанатын сығылған газ, н.к.
Қышқылданатын сығылған газ, н.к.
Уытты сығылған газ, н.к.
Тотығатын уытты сығылған газ, н.к.
Жеңiлтұтанатын уытты сығылған газ, н.к.

1956
1954
3156
1955
3304
1953

2
2
2
2
2
2

539. Тоттанғыш жеңiлтұтанатын уытты сығылған газ, н.к. 3305 2
540. Қышқылданатын уытты сығылған газ, н.к. 3303 2
541. Тоттанғыш қышқылданатын уытты сығылған газ, н.к. 3306 2
542. Сұйытылған газ, н.к. 3163 2
543. Жеңiлтұтанатын сұйытылған газ, н.к. 3161 2
544. Қышқылданатын сұйытылған газ, н.к. 3157 2
545. Уытты сұйытылған газ н.к. 3162 2
546. Тоттанғыш уытты сұйытылған газ, н.к. 3308 2
547. Тез тұтанатын уытты сұйытылған газ, н.к. 3160 2
548. Тоттанғыш тезтұтанатын уытты сұйытылған газ, н.к. 3309 2
549. Қышқылданатын уытты сұйытылған газ, н.к. 3307 2
550. Тоттанғыш қышқылданатын уытты сұйытылған газ, н.к. 3310 2
551. Фишер - Тропша газы, см. 2600 2
552. Сирек газдардың жəне азоттың сығымдалған 

қоспасы
1981 2

553. Оттегiмен сирек газдардың сығымдалған 1980 2
554. Сирек газдардың сығымдалған қоспасы 1979 2
555. Көмiрсутегімен газдардың сығымдалған қоспасы, н.к. 1964 2
556. А,А О1, А О2, АО, А1, B2, В немесе С 

көмiрсутегiмен сұйықталған газдардың қоспасы,
1965 2

557. Қайтадан пайдалануға жарамсыз, құрылымы 
жабдықталмаған газды

2037 2

558. Газойль 1202 3
559. Көмiрсутектi газконденсат, см. 3295 3
560. Газолин 1203 3
561. Пиротехникалық үрленген жастықтар. дың газбен 

толықтырылған құрамы
3269 9

562. Пиротехникалық үрленген жастықтар. дың газбен 
толықтырылған құрамы

0503 1

563. Сығымдалған газбен үрленген жастықтардың газ-
бен толықтырылған

3353 2

564. Сығымдалған мұнайлы газдар 1075 2
565. Сығымдалған мұнайлы газдар L.n.g. см. 1075 2
566. Диоксидтi көмiртектен немесе ауасы бар, құра-

мында азоты ұстап тұратын сұйықталған газдар
1058 2

567. Галий 2803 8
568. Құрғақ ұнтақталған - гафний 2545 4,2
569. Құрамында 25 пайыздан артық емес дымқылданған 

ұнтақты -
1326 4,1

570.
571.
572.
573.
574.

Гексагидрокрезол, см.
Гексагидрометилфенол, см.
Гексадецилтрихлорсилан
Гексадиендар
Гексальдегид

2617
2617
1781
2458
1207

3
3
8
3
3

575. Қатты гексаметилендиамин 2280 8
576. гексаметилендиамин ерiтiндiсi 1780 8
577. Гексаметилендиизоцианат 2281 6,1
578. Гексаметиленимин 2493 3
579. Гексаметилентерамин 1328 4,1
580. Гексамин, см. 1328 4,1
581. Гексанитродефинламин 0079 1
582. Гексанитростильбен 0392 1
583. Гексанолдар 2282 3
584. Гександар 1208 3
585. Гексатонал 0393 1
586. Құйылған Гексатонал, см. 0393 2
587. Гексафторацетон 2420 2
588. Гексафторацетонгидрат 2552 6,1
589. Гексафторпропилен 1858 2
590. Сығымдалған гексафторэтан 2193 2
591. Гексахлорацетон 2661 6,1
592. Гексахлорбензол 2729 6,1
593. Гексахлорбутадиен 2279 6,1
594. Гексахлорбутадиен- 1,3, см. 2279 6,1
595. Гексахлорофен 2875 6,1
596. Гексахлорпропанон- 2, см. 2661 6,1
597. Гексахлорциклопентадиен 2646 6,1
598. Гексаэтилтетрафосфат 1611 6,1
599. Сығымдалған газдың қоспасы жəне 

Гексаэтилтетрафосфат
1612 2

600. Гексен-1 2370 3
601. Гексил, см. 0079 1
602. Гексатрихлорсилан 1784 8
603. Десенсибилденген гексоген, см. 0483 1
604. Ылғалдандырылған үлесi 15 пайыздан аспайтын 

ылғалды гексоген, см.
0072 1

605. Десенсибилденген салмақтық үлесi кемiнде 10 
пайыз немесе салмақтық үлесi кемiнде 15 пайыз 
гексоген жəне циклотетраметилентетранитрами
дiң қоспасы

0391 1

606. Салмақтық үлесi 15 пайыздан аспайтын ылғалды 
жəне құрғақ гексолит

0118 1

607. Салмақтық үлесi 15 пайыздан аспайтын ылғалды 
немесе құрғақ гексотол

0118 1

608. Салқындатылған сұйық гелий 1963 2
609. Сығымдалған гелий 1046 2
610. Химиялық оттектi генератор 3356 5,1
611. Генетикалық өзгерiстерi бар микроорганизмдер 3245 9
612. H - Гептальдегид 3056 3
613. H-Гептаналь 2710 3
614. 4-Гептанон 1206 3
615. Гептандар 1206 3
616. Гептафторпропан 3296 2
617. н - Гептен 2278 3
618. Герман 2192 2
619. Германийдың гидридi, см. 2192 2
620. Сусыз гидразин 2029 8
621. Салмақтық үлесi 37 пайыздан артық емес сұлы 

ерiтiндi гидразин
3293 6,1

622. Салмақтық үлесi 64 пайыздан артық емес немесе 
37 пайыздан кем емес сулы ерiтiндi

2030 8

623. Тез тұтанатын металдардың гидридтары, н.к. 3182 4,1
624. Сумен əрекетке түсетiн металдардың гидридта-

ры, н.к.
1409 4,3

625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.

Гидродифторидтер, н.к.
2-Гидроксибутанон-2, см.
Гидроксиламин сульфаты
1-Гидрокси-3-метил-2-пентенин-4, см.
3-Гидроксифенол, см.
Гидрохинол, см.
Гидрохинон

1740
2621
2865
2705
2876
2662
2662

8
3
8
8

6,1
6,1
6,1

632. Капсюлi бар бос патронды гильзалар 0055
0379

1
1

633. Капсюлi жоқ жанатын гильзалар 0446
0447

1
1

634. Гипохлориттің ерiтiндiсi 1791 8
635. Органикалық емес гипохлориттер, н.к. 3212 5,1
636.
637.
638.

Глицерин-1,3- дихлогидрин, см.
Глицерин альфа- хлоргидринi
Глицерилтринитрат, см.

2750
2689
0143
0144
1204
3064

6,1
6,1
1
1
3
3

639. Глицилальдегид 2622 3
640. Тереңдiк бомбалар, 0056 1
641. Жарылғыш снарядпен атылатын немесе қолға 

ұстайтын гранаталар
0284
0285
0292
0293

1
1
1
1

642. Түтiндi гранаталар, см. 0015
0016
0245
0246
0303

1
1
1
1
1

643. Жарықтандырылған гранаталар, см. 0171
0254
0297

1
1
1

644. Атылатын немесе қолға ұстайтын практикалық 
гранаталар

0110
0318
0372
0452

1111

645. Гуанидинның нитраты 1467 5,1
646. Салмақтық үлесi кемiнде 30 пайыз ылғалданған 

гуанилнитрозоаминогуанилиденгидраз
0113 1

647. Салмақтық үлесi сумен немесе спирт. тiң қоспасы 
бар жəне кемiнде 30 пайыз суы бар ылғалданған

0114 1

648.
649.

Сұйық гудрондар
Гуттаперчи ерiтiндiсi, см.

1999
1287

3
3

650. Машина жабдықтары құрамындағы немесе көлiк 
құралдарындағы iштен жанатын

3166 9 Келiсiмнің күші 
жүрмейді

651. Зымыран қозғалтқыштары 0186
0280
0281

1
1
1

652. Отынмен толтырылған, зымырандық сұйықтықты 
қозғалтқыштар

0395
0396

1
1

653. Жұлынғыш зарядты немесе жұлынғыш зарядсыз 
гиперголикалық сұйықтығы бар қозғалтқыштары

0250
0322

1
1

654. Тотықтанатын дезинфекциялайтын сұйықтық, н.к 1903 8
655. Уытты дезинфекциялайтын сұйықтық, н.к. 3142 6,1
656. Уытты, қатты дезинфекциялайтын құрал, н.к. 1601 6,1
657. Сығымдалған дейтерий 1957 2
658. Декаборан 1868 4,1
659. Декагидронафталин 1147 3
660. Декалин, см. 1147 3
661. н- Декан 2247 3
662. Жару жұмыстары үшiн электрлi емес 

детонаторлардың жинағы
0360
0361
0500

1
1
1

663. Алғашқы детонаторсыз екiншi түрдегi детонаторлар 0042
0283

1
1

664. Алғашқы детонатормен екiншi түрдегі детонаторлар 0225
0268

1
1

665. Оқ-дəрiлерге арналған детонаторлар 0073
0364
0365
0366

1
1
1
1

666. Жару жұмыстары үшiн электрлi емес детонаторлар 0029
0267
0455

1
1
1

667. Салмақтық үлесiнде судың немесе спирт жəне 
судың қоспасы кемiнде 40% ылғалданған диазо-
динитрофенол

0074 1

668. Диазоттың тетраоксидi 1067 2
669. Диаллиламин 2359 3
670. Ди- н- амиламин 2841 3
671. 4,4 диаминодифенилметан 2651 6,1
672. Диаминопропиламин, см. 2269 8
673. 1,2- Диаминоэтан, см. 1604 8
674. Дианол, см. 2051 8
675. Дибензилдихлорсилан 2434 8
676. Дибензоперидин, см. 2713 6,1
677. Сығымдалған диборан 1911 2
678. 1,2. Дибробутанон-3 2648 2
679. Дибромдифторметан 1941 9
680. Дибромметан 2664 6,1
681. 1,2-Дибром-3-хлорпропан, см. 2872 6,1
682. Дибромхлорпропандар 2872 6,1
683. Ди-н-бутиламин 2248 8
684. Дибутиламиноэтанол 2873 6,1
685. 2-Дибутиламиноэтанол, см. 2873 6,1
686. N.N- Ди-н бутиламиноэтанол, см. 2873 6,1
687. п-Дигидроксибензол, см. 2662 6,1
688. 2,3- дигидропиран 2376 3
689. Дидимның нитраты 1465 5,1
690. 1,2-ди- (диметиламино)-этан 2372 3
691. Диизобутиламин 2361 3
692. Альфа- Дизобутилен, см. 2050 3
693. Бета-Дизобутилен, см. 2050 3
694. Диизобутилен- изомерлер қоспалары 2050 3
695. Диизобутилкетон 1157 3
696. Диизопропиламин 1158 3
697. Тұрақтандырылған дикетен 2521 6,1
698. Сусыз диметиламин 1032 2
699. Диметиламинанның су ерiтiндiсi 1160 3
700. 2-Диметиламино-ацетонитрил 2378 3
701. 2-Диметиламиноэтанол 2051 8
702. 2-Диметиламино-этилакрилат 3302 6,1
703. 2-Диметиламино-этилметакрилат 2522 6,1
704. N.N-Диметиланилин 2253 6,1
705. Диммметилбензиноламин 2619 8
706. N.N-Диметиламинобензиноламин, см. 2619 8
707. 2,3-Диметилбутан 2457 3
708. 1,3-Диметилбутиламин 2379 3
709. 1,1-Диметилгидразин, см. 1163 6,1
710. Симметриялы емес диметилгидразин 1163 6,1
711. Симметриялы диметилгидразин 2382 6,1
712. Диметилдиоксандар 2707 3
713. Диметилсульфид 2381 3
714. Диметилдихлорсилан 1162 3
715. Диметилдиэтоксисилан 2380 3
716. Диметилкарбамихлорид 2262 8
717. Диметилкарбонат 1161 3
718. N.N-Диметил-4-нитроанилин, см. 1369 4,2
719. 2,2-Диметпропан 2044 2
720. Диметилпропиламин 2266 3
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721. Диметилсульфат 1595 6,1
722. Диметилсульфид 1164 3
723. Диметилтиофосфорилхлорид 2267 6,1
724. Диметилциклогексиламин 2263 8
725. Диметилциклогександар 2264 8
726. Диметилцинк 1370 4,2
727. Диметил этанол амин, см. 2051 8
728. Диметсистрихин, см. 1570 6,1
729. 1,1-диметоксиэтан 2377 3
730. 1,2-диметоксиэтан 2252 3
731. Динамит, см 0081 1
732.
733.
734.
735.
736.
737.

Дингу, см
Динитроанилиндер
Сұйық динитробензолдар
Қатты динитробензолдар
Динитрогликольурил
Динитробензол

0489
1596
1597
1597
0489
0406

1
6.1
6.1
6.1
1
1

738. Динитро-о-крезол 1598 6.1
739. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% құрғақ немесе 

ылғалданған динитрорезорцин
0078 1

740. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған 
динитрорезорцин

1322 4.1

741. Динитротолуол мен натрий хлоратының қоспасы, см 0083 1
742. Сұйық динитротолуолдар 2038 6.1
743.
744.
745.

Қатты динитротолуолдар
Балқытылған динитротолуолдар
Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем құрғақ немесе 
ылғалданған динитрофенол

2038
1600
0076

6.1
6.1
1

746. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% құрғақ немесе 
ылғалданған динитрофенол

1320 4.1

747. Динитрофенолдың ерiтiндiсi 1599 6.1
748. Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем құрғақ не-

месе ылғалданған сiлтiлiк металдардың динитро-
феноляттары

0077 1

749. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған 
динитрофеноляттар

1321 4.1

750. Динитрохлорбензол 1577 6.1
751. Диоксан 1165 3
752. Диоксолан 1166 3
753. Дипентен 2052 3
754. Дипикриламин, см 0079 1
755. Судың салмақтық үлесi 10%-дан кем құрғақ немесе 

ылғалданған
0401 1

756. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10% ылғалданған 
дипикрисульфид

2852 4.1

757. Дипропиламин 2383 3
758. Дипропилентриамин, см 2269 8
759. Дипропилкетон 2710 3
760. Тез тұтанғыш таскөмiр шайырының дистиляттары 1136 3
761. Дифениламинохлорарсин 1698 6.1
762. Дифенилдихлорарсин 1769 8
763. Дифенилметилбромид 1770 8
764. Сұйық дифенилхлорарсин 1699 6.1
765. Қатты дифенилхлорарсин 1699 6.1
766. 2,4-дифтороанилин, см 2941 6.1
767. Дифторметан 3252 2
768. Шамамен 23% дифторметан жəне 25% пентафто-

рэтан болатын дифторметан, пентафторэтан жəне 
1,1,1,2- тетрафторэтанның зеотропты қоспасы

3340 2

769. Шамамен 20% дифторметан жəне 40% пентафто-
рэтан болатын дифторметан, пентафторэтан жəне 
1,1,1,2- тетрафторэтанның зеотропты қоспасы

3338 2

770. Шамамен 10% дифторметан жəне 70% пентафто-
рэтан болатын дифторметан, пентафторэтан жəне 
1,1,1,2- тетрафторэтанның зеотропты қоспасы

3339 2

771. Дифторхлорэтан, см 2517 2
772. 1,1-дифторэтан 1030 2
773. 1,1-дифторэтилен 1959 2
774. Сұйық диклоранилиндер 1590 6.1
775. Қатты дихлоранилиндер 1590 6.1
776. дихлорацетилхлорид 1765 8
777. 1,3-дихлорацетон 2649 6.1
778. О-дихлорбензол 1591 6.1
779. Альфа- дихлоргидрин, см 2750 6.1
780. Дихлордифторметан 1028 2
781. Құрамында шамамен 74% дихлордифторметан 

болатын дихлордифторметан мен дифторэтанның 
азеотропты қоспасы

2602 2

782. Дихлордифторметан мен этилен оксидiнiң қоспасы, 
см

3070 2

783. Дихлорметан 1593 6.1
784.
785.
786.
787.
788.
789.

1,1 -дихлор-1-нитроэтан
Дихлорпентан
1,2-дихлорпропан
1,3-дихлорпропанол-2
1,3-дихлорпропанон-2, см
Дихлорпропендер

2650
1152
1279
2750
2649
2047

6.1
3
3

6.1
6.1
3

790. Дихлорсиландар 2189 2
791. 1,2-дихлор- 1,1,2,2-тетрафторэтан 1958 2
792. Симметриялы дихлорүшазинтрион- 2,4,6, см 2465 5.1
793. Дихлорфенилизоцианаттар 2250 6.1
794. Дихлорфенилтрихлорсилан 1766 8
795. Дихлорфенол, см 2021 6.1 2020 6.1
796. Дихлорфторметан 1029 2
797. 1,1 -дихлорэтан 2362 3
798. 1,2-дихлорэтан, см 1184 3
799. 1,2-дихлорэтилен 1150 3
800.
801.
802.
803.
804.

1,4-дицианобутан, см
Дициклогексиламин
Дициклогексиламинонитрит
Дициклогентадиен
Дициклопентадиен

2205
2565
2787
2251
2048

6.1
8

4.1
3
3

805. Диэтиламин 1154 3
806. Диэтиламинопропиламин 2684 3
807. N,N-диэтиланилин 2432 6.1
808. Диэтилбензол 2049 3
809. Диэтилдихлорсилан 1767 8
810. Ұшпайтын жəне суда ерiмейтiн флегматизатордың 

салмақтық үлесi кемiнде 25% десенсибилденген 
диэтиленгликольдинитрат

0075 1

811. Диэтилендиамин, см 2579 8
812. Диэтилентриамин 2079 8
813. Диэтилкарбинол, см 1105 3
814. Диэтилкарбонат 2366 3
815. Диэтилкетон 1156 3
816. Диэтильсульфат 1594 6.1
617. Диэтильсульфид 2375 3
818. Диэтилфосфорилхлорид 2751 8
819. Диэтицинк 1636 4.2
820. 2-дэитилэтаноламин 2686 8
821. Ы,М-диэтилэтаноламин, см 2686 3
822. N,К-диэтилэтилендиамин 2685 8
823. Диэтоксиметан 2373 3
824. 3,3 - диэтоксипропен 2374 3
825. 1,1-диэтоксиэтан, см 1088 3
826. 1,2-диэтоксиэтан, см 1153 3
827. Додецилтрихлорсилан 1771 8
828. Шығарғыш құрылғымен жабдықталмаған, 

қайта пайдалануға жарамсыз газы бар кiшi 
сыйымдылықтар

2037 2

829. Шатырлауық желатин, см 0081 1
830. Желатин-динамит, см 0081 1
831.
832.
833.
834.
835.

Темiр арсенаты(П)
Темiр арсенаты(IП)
Темiр арсенитi(IП)
Темiр нитраты
Таскөмiр газын тазалаудан алынған iстен шыққан 
темiр оксидi

1606
1606
1607
1466
1376

6.1
6.1
6.1
5.1
4.2

836. Темiр пентакарбонилы 1994 6.1
837. Сусыз темiр перхлоридi, см 1773 8
838. Темiр- пирофорлы ұнтақ 1383 4.2
839. Сусыз темiр сесквихлоридi 1773 8
840. Сусыз темiр хлоридi(IІІ) 1773 8
841. Сусыз темiр хлоридi, см 1773 8
842. Темiр хлоридiнiң(IІІ) ерiтiндiсi 2582 8
843. Таскөмiр газын тазалаудан алынған кеуектi темiрдiң 

қалдықтары
1376 4.2

844. Қышқылдық аккумулятор сұйықтығы 2796 8
845. Сiлтiлiк аккумулятор сұйықтығы 2797 8
846. Коррозиялық өртсөндiргiштердi толтыруға арналған 

сұйықтық
1774 8

847. Ауамен тасымалдануы ережелермен реттелетiн 
сұйықтық, н.к.

3334 9

848. Жарқылдау температурасы 1C-тан артық, жарқыл-
дау температурасынан төмен емес темпера турада 
тасымалданатын, жоғары температурада

3256 3

849. Жарқылдау температурасынан төмен бiрақ 100 о 
С-тан төмен емес температурада тасымалданатын, 
жоғары температурадағы сұйықтық (балқытылған 
металдарды, балқытылған тұздарды т.б. қоса 
алғанда)

3257 9

850. Майдың салмақтық үлесi 1,5% -дан артық, ылғал 
11%-дан көп емес күнжара

1386 4,2

851. Өсiмдiк майының салмақтық үлесi 1,5%-дaн артық 
емес, ылғал 11%-дан артық емес күнжара

2217 4,2

852. Тез тұтанғыш газы бар шақпақтар 1057 2
853. Тез тұтанғыш сұйықтығы бар қатты

жаққыш құралдар
2623 4.1

854.
855.

Жарылғыш тойтармалар
Металл қабыршақтағы түтiкшелi тұтандырғыш

0174
0103

1
1

856. Металл қабыршақтағы детонацияланатын 
тұтандырғыш

0102
0290

1
1

857. Металл қабыршақтағы əсерi əлсiз детонацияла-
натын

0104 1

858. Детонаторсыз өндiрiстiк жарылғыш зарядтар 0442
0443
0444
0445

1
1
1
1

859. Жарылғыш ажыратқыш зарядтар 0043 1
860. Өртсөндiргiштерге арналған жарылғыш жұлғыш 

зарядтар
0275
0276
0323
0381

1
1
1
1

861. Жарылғыш қосымша зарядтар 0060 1
862. Картуз зарядтары, см 0242

0279
0414

1
1
1

863. Детонаторсыз кумулятивтi зарядтар 0059
0439
0440
0441

1
1
1
1

864. Ұзартылған иiлмелi кумулятивтi зарядтар 0237
0288

1
1

865. Кумулятивтi зарядтар, см 0059
0439
0440
0441

1
1
1
1

866. Лақтырғыш зарядтар 0271
0272
0415
0491

1
1
1
1

867. Зеңбiрекке арналған лақтырғыш зарядтар 0242
0279
0414

1
1
1

868. Бұзғыш зарядтар 0048 1
869. «Бангалор торпедасы» бұзғыш зарядтар, см 0136

0137
0138
0294

1
1
1
1

870. Пластифицирленген ажыратқыш зарядтар 0457
0458
0459
0460

1
1
1
1

871. Құрамында 4%-дан артық натрий гидрооксид бола-
тын патрон əгi

1907 8

872. Техникалық мақсаттарға арналған пиротехникалық 
бұйымдар

0428
0429
0430
0431
0432

1
1
1
1
1

873. Пирофорлы бұйымдар 0380 1
874. Гидравликалық қысымдағы бұйымдар (құрамында 

жанбайтын газдар бар)
3164 2

875. Пневматикалық қысымдағы бұйымдар (құрамында 
жанбайтын газдар бар)

3164 2

876. Изобутан 1969 2
877. Изобутанол 1212 3
878. Изобутен, см 1055 2
879. Тұрақтандырылған изобутилакрилат 2527 3
880. Изобутиламин 1214 3
881. Изобутилацетат 1213 3
882. Изобутилен 1055 2
883. Изобутилизобутират 2528 3
884. Изобутилизоцианат 2486 3
885. Тұрақтандырылған изобутилметакрилат 2283 3
886. Изобутилпропионат 2394 3
887. Изобутилформиат 2393 3
888. Изобутиральдегид 2045 3
889. Изобутирилхлорид 2395 3
890. Изобутиронитрил 2284 3
891. Изовалеральдегид, см 2958 3
892. Изогексан 2288 3
893. Изогептен 2287 3

894. Изододекан, см 2286 3
895. Изооктан, см 1262 3
896. Изооктен 1216 3
897. Изопентан, см 1265 3
898. Изопентендер 2371 3
899. Изопентиламин, см 1106 3
900. Изопентилнитрит, см 1113 3
901. Тұрақтандырылған изопрен 1218 3
902. Изопропанол 1219 3
903. Изопропенилацетат 2403 3
904. Изопропенилбензол 2303 3
905. Изопропиламин 1221 3
906.
907.

Изопропилацетат
Изопропилбензол

1220
1918

3
36

908. Изопропильбутират 2405 3
909. Изопропилизобутират 2406 3
910. Изопропилизоцианат 2483 3
911. Изопропилмеркаптан, см 2402 3
912. Изопропилнитрат 1222 3
913. Изопропилпропионат 2409 3
914. Изопропилтолуол 2046 3
915. Изопропилформиат, см 1281 3
916. Изопропилхлорацетат 2947 3
917. Изопропилхлорид, см 2356 3
918. Изопропил-2-хлорпропианат 2934 3
919. Изопропил-альфа-хлорпропионат, см 2934 3
920. Изопропилхлорформиат 2407 6.1
921. Изопропилэтилен, см 2561 3
922. Құрамында кемiнде 60% лактоза, манноза, крах-

мал немесе гидрофосфат кальций болатын 
изосорбиддинитраттың қоспасы

2907 4.1

923. Изосорбид-5-мононитрат 3251 4.1
924. Изофорондиамин 2289 8
925. Изофорондиизоцианат 2290 6.1
926. I.p.d.i., см. Изофорондиизоцианат 2290 6.1
927. Тез тұтанғыш уытты изоцианат ерiтiндiсi, н.к. 2478 3
928. Уытты изоцианат ерiтiндiсi, н.к. 2206 6.1
929. Тез тұтанғыш уытты изоцианат ерiтiндiсi, н.к. 3080 6.1
930. Изоцианатобензоүшфторидтер 2285 6.1
931. 3-изоцианатаметил- 3,5,5 - 

үшметилпиклогексилизоцианат, см
2290 6.1

932. Уытты тез тұтанғыш изоцианаттар, н.к. 2478 3
933. Уытты изоцианаттар, н.к. 2206 6.1
934. Тез тұтанғыш уытты изоцианаттар, н.к. 3080 6.1
935. 3,3-иминодипропиламин 2269 8
936. Тек жануарларға ғана қауiптi жұқпалы заттар 

(2-қауiптiлiк тобы)
2900 6.2

937. Тек жануарларға ғана қауiптi жұқпалы заттар (и4-
қауiптiлiк тобы)

2900 6.2

938. Адамдарға қауiптi жұқпалы заттар (2-қауiптiлiк тобы) 2814 6.2
939. Адамдарға қауiптi жұқпалы заттар (и4-қауiптiлiк 

тобы)
2814 6.2

940. Йод монохлоридi 1792 8
941. Иод пентафторидi 2495 5.1
942. 2-йодбутан 2390 3
943. Иодпропандар 2392 3
944. Иодметан, см 2644 6.1
945. Иодметилпропандар 2391 3
946. Альфа-Иодтолуол, см 2653 6.1
947. Жарылғыш кабель кескiштер 0070 1
948. Кадмий қосындылары 2570 6.1
949. Калий 2257 4.3
950. Калий арсенаты 1677 6.1
951. Калий арсенитi 1678 6.1
952. Калий биосульфаты, см 2509 8
953. Калий биосульфитiнiң ерiтiндiсi, см 2693 8
954. Калий бифторидi, см. 1811 8
955. Калий боргидриді 1870 4.3
956. Калий броматы 1484 5.1
957. Калий гексафторосиликаты, см. 2655 6.1
958. Калий гидраты, см. 1814 8
959. Калий гидродифторидi 1811 8
960. Сұйық калий гидроксиді, см. 1814 8
961. Қатты калий гидроксидi 1813 8
962. Калий гидроксидiнiң ерiтiндiсi 1814 8
963. Калий гидросульфаты 2509 8
964. Калий гидросульфит, см 1929 4.2
965. Калий дитионитi 1929 4.2
966. Калий дицианокупраты (I), см. 1679 6.1
967. Калий кремнефторидi, см. 2655 6.1
968. Калий метанавадаты 2864 6.1
969. Калий металл қорытпасы 1420 4.3
970. Калий монооксиді 2033 8
971. Калий-натрий қорытпасы 1422 4.3
972. Калий нитраты 1486 5.1
973. Калий нитраты мен натрий нитраты қоспасы, см. 1499 5.1
974. Калий нитраты мен натрий нитраты қоспа 1487 5.1
975. Калий нитритi 1488 5.1
976. Калий перманганаты 1490 5.1
977. Калий пероксиді 1491 5.1
978. Калий персульфаты 1492 5.1
979. Калий перхлораты 1489 5.1
980. Калий селенаты, см. 2630 6.1
981. Калий селениті, см. 2630 6.1
982. Калий сульфид кристаллогидраты 30% кем 

кристалданған су үлесiмен
1382 4.2

983. Калий сульфидi сусыз 1382 4.2
984. Калий сульфид кристаллогидраты кемiнде 30% 

кристалданған су үлесімен
1847 8

985. Калий супероксидi 2466 5.1
986. Калий тетрацианокупраты 1679 6.1
987. Калий тетрацианомеркураты (II), см. 1626 6.1
988. Калий фосфидi 2012 4.3
989. Калий фторацетаты 2628 6.1
990. Калий фторидi 1812 6.1
991. Калий фторосиликаты 2655 6.1
992. Калий хлораты 1485 5.1
993. Калий хлораты жəне минералды майлар, қоспа см. 0083 1

994. Калий хлоратының сулы ерiтiндiсi 2427 5.1
995. Калий цианидi 1680 6.1
996. Кальций 1401 4.3
997. Кремнийлi кальций, см. 1405 4.3
998. Пирофорлы кальций 1855 4.1
999. Кальций арсенаты 1573 6.1
1000. Кальций арсенаты мен кальций арсенитiнiң қатты 

қоспасы
1574 6.1

1001. Кальций биосульфитi ерiтiндi, см. 2693 8
1002. Кальций гидридi 1404 4.3
1003. Кальций гидросульфитi, см. 1923 4.2
1004. Құрамында кемінде 5% бiрақ 10% артық емес суы 

бар гидратталған кальций гипохлоритi
2880 5.1

1005. Кальций гипохлоритi құрғақ 1748 5.1
1006. Құрамында кемiнде 5,5%, бiрақ 10% артық емес суы 

бар гидратталған кальций гипохлоритi
2880 5.1

1007. Құрамында 39% астам белсендi хлор(8,8% бел сендi 
оттегi) бар кальций гипохлоритi құрғақ қоспасы

1748 5.1

1008 Құрамында 10%-дан астам, бiрақ 39%-дан аспай-
тын белсендi хлор бар кальций гипрохлориті құрғақ 
қоспасы

2208 5.1

1009. Кальций дитионитi 1923 4.2
1010. Кальций карбидi 1402 4.3
1011. Кальций марганец силикаты 2844 4.3
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.

Кальций нитраты
Кальций оксидi
Кальций перманганаты
Кальций пероксидi
Кальций перхлораты
Кальций резинаты
Балқытылған кальций резинаты
Кальций селенаты, см.
Кальций силицид
Пирофорлы кальций қорытпасы
Кальций супероксидi, см.
Кальций фосфидi
Кальций хлораты

1454
1910
1456
1457
1455
1313
1314
2630
1405
1855
1457
1360
1452

5.1
5.1
5.1
5.1
4.1
4.1
6.1
4.3
4.2
5.1
4.3
5.1

1025. Кальций хлоратының сулы ерiтiндiсi 2429 5.1
1026. Кальций хлоритi 1453 5.1
1027. Салмақтық үлесiнде 0,1%-дан астам кальций 

карбидi бар кальций цианид
1403 4.3

1028. Кальций цианид 1575 6.1
1029. Камфанон, см. 2717 4.1
1030. Синтетикалық камфара 2717 4.1
1031. Атқыш патрондар үшiн капсюльдер, см. 0044 1
1032. Тұтанғыш капсюльдер 0044

0377
0378

1
1
1

1033. Құрастыру тұтандырғыш капсюльдер, см. 0360
0361

1
1

1034. Электрлi емес тұтандырғыш капсюльдер, см. 0029
0267
0455

1
1
1

1035. Электрлi тұтандырғыш капсюльдер, см. 0030
0255
0456

1
1
1

1036. Карбамид пен сутегі пероксидiнiң жиынтығы 1511
1512

1
15.1

1037. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% ылғалданған 
карбамид нитраты

1357 4.1

1038. Карбонилоксисульфид, см. 2204 2
1039. Карбонилсулульфид 2204 2
1040. Сығылған карбонилфторид 2417 2
1041. Карбонилхлорид, см. 1076 2
1042. Металдар карбонилы, сұйық, н.к. 3281 6.1
1043. Металдар карбонилы, қатты, н.к. 3281 6.1
1044. Кастор ұны 2969 9
1045. Кастор бұршағы 2969 9
1046. Кастор қауызы 2969 9
1047. Кастор күнжарасы 2969 9
1048. Металды құрғақ катализатор 2881 4.2
1049. Көрiнетiн артық сұйықтығы бар ылғалданған метал-

ды катализатор
1378 4.2

1050. Қалдық каучук - ұнтақ немесе түйiршiк 1345 4.1
1051. Табиғи каучук, см. 1287 3
1052. Қалпына келтiрiлген каучук - ұнтақ немесе түбіршік 1345 4.1
1053. Каучук ерiтiндiсi 1287 3
1054. Керосин 1223 3
1055. Сұйық кетондар, н.к. 1224 3
1056. Желатинсiз нитроцеллюлозалық негіздегі кино-фото-

пленка, кино жəне фотопленкалар қалдығы, см.
2002 4.2

1057. Желатинмен қапталған нитроцеллюло. залық не-
гіздегі кино-фотопленка, қалдықтарды қоспағанда

1324 4.1

1058.
1059.
1060.

Суытылған сұйық oттeгі
Сығылған оттегі
Сығылған оттегі дифторидi

1073
1072
2190

2
2
2

1061. Оттегі мен сирек газдардың қоспасы, см. 1980 2
1062. Оттегі мен көмiртегі диоксидiнiң қоспасы, см. 1014 2
1063. Түтiндегіш қызыл азот қышқылы 2032 8
1064. Құрамында 70%-дан артық азот қышқылы бар, 

түтiндегіш қызылдан басқа азот, қышқылы
2031 8

1065. Құрамында кемiнде 70% емес азот қышқылы бар 
түтiндегiш қызылдан басқа, азот қышқылы

2031 8

1066. Тұрақтанған акрил қышқылы 2218 8
1067. Биофторлы қышқыл, см. 1775 8
1068. Борфторлысутегi қышқылы 1475 8
1069. Бромдысутегі қышқылы 1788 8
1070. Бромуксус қышқылы 1938 8
1071. Бутилфосфор қышқылы 1718 8
1072. Гексан қышқылы, см. 2829 8
1073. Гексафторфосфор қышқылы 1782 8
1074. Диизоктилфосфор қышқылы 1902 8
1075. Диметиларсинқышқылы, см. 1572 6.1
1076. Сусыз дифторфосфор қышқылы 1768 8
1077. Құрғақ дихлоризоцианур қышқылы 2465 5.1
1078. Дихлорсiрке қышқылы 1764 8
1079. ди(2-этилгексил) фосфор қышқылы, см. 1902 8
1080. Изомайлы қышқыл 2529 3
1081. Изопропилфосфор қышқылы 1793 8
1082. Иодтысутегi қышқылы 1787 8
1083. Сусыз иодтысутегi қышқылы, см. 2197 2
1084.
1085.
1086.

Какодил қышқылы
Капрон қышқылы
Карбол қышқылы, см.

1572
2829
1671
2312
2821

6.1
8

6.1
6.1
6.1

1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.

Крезил қышқылы
Кремнефторлысутегi қышқылы
Кремнефторлы қышқыл, см.
Кротон қышқылы
Май қышқылы
2-меркаптопропион қышқылы, см.
5-меркаптотетразол-1-сiрке қышқылы

2022
1778
1778
2823
2820
2936
0448

6.1
8
8
8
8

6.1
1

1094. Тұрақтанған метакрил қышқылы 2531 8
1095. Монохлорсiрке қышқылы, см. 1750 6.1
1096. Түтiндегiш қызыл азот қышқылы 1751 6.1
1097. Құмырсқа қышқылы 1779 8
1098. Сұйық мышьяк қышқылы 1553 6.1
099. Қатты мышьяк қышқылы 1554 6.1

1100. Нитробенезолсульфон қышқылы 2305 8
1101. Сұйық нитрозилкүкiрт қышқылы 2308 8

1102. Қатты нитрозилкүкiрт қышқылы 2308 8
1103. Нитротұзды қышқыл, см. 1798 8
1104. Ортофосфор қышқылы, см. 1805 8
1105. Пикрин қышқылы, см. 0154 1
1106. Плавик қышқылы, см. 1790 8
1107. Пропион қышқылы 1848 8
1108. Селен қышқылы 1905 8
1109. Селендiсутегi қышқылы, см. 2202 2
1110. Түтiндегiш күкiрт қышқылы 1831 8
1111. Құрамында 51%-дан артық қышқылы бар күкiрт 

қышқылы
1830 8

1112. Құрамында 51%-дан артық емес қышқылы бар 
күкiрт қышқылы

2796 8

1113. Пайдаланылған күкiрт қышқылы 1832 8
1114. Қышқыл гудроннан қалпына келтiрiлген күкірт 

қышқылы
1906 8

1115. Күкiрттi қышқыл 1833 8
1116. Тұз қышқылы, см. 1789 8
1117. Стифин қышқылы,см. 0219

0394
1
1

1118. Сульфамин қышқылы 2967 8
1119. Тетразол -1 - сiрке қышқылы 0407 1
1120. Тиогликоль қышқылы 1940 8
1121.
1122.

Тиосүт қышқылы
Тиосiрке қышқылы

2936
2436

6.1
3

1123. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% құрғақ немесе 
ылғалданған тринитробензой қышқылы

0215 1

1124. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10% ылғалданған 
тринитробензой қышқылы

0215 4.1

1125. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған 
тринитробензой қышқылы

1355 4.1

1126. Yшнитробензол-сульфон қышқылы 0386 1
1127. Үшфтосiрке қышқылы 2699 8
1128. Үшхлоризоцианур қышқылы құрғақ 2468 5.1
1129. Үшхлорсiрке қышқылы 1839 8
1130. Мұздай сiрке қышқылы 2789 8
1131. Фосфорлы қышқыл 2834 8
1132. Сұйық фосфор қышқылы 1805 8
1133. Қатты фосфор қышқылы 1805 8
1134. Сусыз фосфор қышқылы, см. 1807 8
1135. Фторсульфон қышқылы 1777 8
1136. Фторсiрке қышқылы 2642 6.1
1137. Сусыз фторфосфор қышқылы 1776 8
1138. Хлорлысутегі қышқылы 1789 8
1139. Қышқылдың салмақтық үлесi 50% артық, бiрақ 

кемiнде 72% хлор қышқылы
1873 5.1

1140. Қышқылдың салмақтық үлесi кемiнде 50% хлор 
қышқылы

1802 8

1141. Қатты хлорплатина қышқылы 2507 8
1142. Қатты 2-хлор-пропион қышқылы 2511 8
1143. 2-хлор-пропион қышқылының ерiтiндiсi 2511 8
1144. Хлорсульфон қышқылы (күкiрт андигридi бар не-

месе онсыз)
1754 8

1145. Балқытылған хлорсірке қышқылы 3250 6.1
1146. Қатты хлорсiрке қышқылы 1751 6.1
1147. Қатты хром қышқылы, см. 1463 5.1
1148. Xром күкiртқышқылы 2240 8
1149. Пайдаланылған нитрлейтiн қышқыл қоспасы, см. 1826 8
1150. Азот қышқылы мен хлорлысүтегі қышқылының 

қоспасы
1798 8 Тасымалдауға 

тыйым салы-
нады

1151. Алкилкүкiрт қышқылы 2571 8
1152. Дихлоризоцианур тұзы қышқылы 2465 5.1
1153. Күкiрт қышқылы мен фторлысутегi қышқылының 

қоспасы. см.
1786 8

1154. Yшхлорсiрке қышқылының ерiтiндiсi 2564 8
1155. Қышқылдың салмақтық үлесi 80%-дан артық сірке 

қышқылының eрітiндiсi
2789 8

1156. Қышқылдың салмақтық үлеci 10% артық, бiрақ 
кемiнде 80% сiрке қышқылының eрітіндiсi

2790 8

1157. Фторлысутегi қышқылы мен күкiрт қышқылының 
қоспасы

1786 8

1158. Құрамында 85% артық фторлысутегi қышқылы бар 
фторлысутегі қышқылының ерiтiндісі

1790 8

1159. Құрамында 60% артық, бiрақ кемiнде 85% 
фторлысутегі қышқылы бар фторлысутегі 
қышқылының eрiтiндiсi

1790 8

1160. Құрамында кемiнде 60% фторлысутегі қышқылы 
бар фторлысутегi қышқылының ерiтiндiсi

1790 8

1161. Құрамында кемiнде 10% хлорлы бар хлорлылау 
қышқылының су ерiтiндiсi

2626 5.1

1162. Хлорсiрке қышқылының ерiтiндiсi 1750 6.1
1163. Хром қышқылының ерiтiндiсi 1755 8
1164. Құрамында 20%-тен артық емес цианистi сутегi бар 

цианистi сутегі қышқылының су eрiтiндiсi
1613 6.1

1165. Құрамында тез тұтанғыш сұйық бар желiмдер 1133 3
1166. Желiм, см. 1133 3
1167. Кобальт нафтенаттары-ұнтақ 2001 4.1
1168. Тұндырылған кобальт, резинаты 1318 4.1
1169. Коккулюс, см. 3172 6.1
1170. Коллод мақтасы, см. 0340

0341
0342
2059
2555
2556
2557

1
1
1
3

4.1
4.1
4.1

1171. Алғашқы көмек жиынтығы 3316 9
1172. Химиялық заттардың жиынтығы 3316 9
1173. Копра 1363 4.2
1174. Кордит, см. 0160 1
1175. Кoррозиялық сұйықтық, н.к. 1760 8
1176. Қышқыл бейорганикалық коррозиялық сұйықтық, 3264 8
1177. Қышқыл органикалық коррозиялық сұйықтық, н.к. 3265 8
1178. Қышқыл органикалық коррозиялық сұйықтық н.к. 3265 8
1179. Тотықтанатын коррозиялық сұйықтық, н.к. 3093 8
1180. Сумен əрекеттесетiн коррозиялық сұйықтық, н.к. 3094 8
1181. Өздiгімен қызатын коррозиялық сұйықтық, н.к. 3301 8
1182. Уландырғыш коррозиялық сұйықтық, н.к. 2933 8
1183. Сiлтiлi бейорганикалық коррозиялық сұйықтық, н.к. 3266 8
1184. Сiлтiлi органикалық коррозиялық сұйықтық, н.к. 3267 8
1185. Қатты коррозиялық зат, н.к. 1759 8
1186. Қышқыл бейорганикалық қатты коррозиялық зат, н.к. 3260 8
1187. Қышқыл органикалық қатты коррозиялық зат, н.к. 3261 8
1188. Тез тұтанатын қатты коррозиялық зат, н.к. 2921 8
1189. Тотықтанатын қатты коррозиялық зат, н.к. 3084 8
1190. Сумен əрекеттесетiн қатты коррозиялық зат, н.к. 3096 8
1191. Өздiгiмен қызатын қатты коррозиялық зат, н.к. 3095 8
1192. Қатты уытты коррозиялық зат, н.к. 2923 8
1193. Сiлтiлi бейорганикалық қатты коррозиялық зат, н.к. 3262 8
1194. Сiлтiлi органикалық қатты коррозиялық зат, н.к. 3263 8
1195. Кофеин, см. 1544 6,1
1196. Коррозиялық сұйық бояғыш, н.к. 2801 8
1197. Уытты сұйық бояғыш, н.к. 1602 6,1
1198. Коррозиялық қатты бояғыш, н.к. 3147 8
1199. Уытты қатты бояғыш, н.к. 3143 6,1
1200 Сыр, (сыр, лак, эмаль, бояғыш, шеллак, олифа, по-

литура, сұйық толтырғыш жəне сұйық лакты негiздi 
қоса алғанда)

1263
3066

3
8

1201. Тез тұтанғыш баспаханалық сыр немесе 
баспаханалық сырмен бiрге қолданылатын тез 
тұтанғыш материал (ерiткiш немесе баспаханалық 
сырды ерiткiштi қоса алғанда)

1210 3

1202. Сұйық крезолдар 2076 6.1
1203. Қатты крезолдар 2076 6.1
1204. Кремнефторидтер, н.к., см. 2856 6.1
1205. Аморфты кремний, ұнтақ 1346 4.1
1206. Сығылған кремний тетрафторидi 1859 2
1207. Кремний тетрахлоридi 1818 8
1208. Кремний хлоридi, см. 1818 8
1209. Креозот, см. 2810 6.1
1210. Креозот тұздары, см. 1334 4.1
1211. Суытылған сұйық криптон 1970 2
1212. Сығылған криптон 1056 2
1213. Кротидолит, см. 2212 9
1214. Тұрақтанған кротональдегид 1143 6.1
1215. Кротонилен 1144 3
1216. Ксантогенаттар 3342 4.2
1217. Сығылған ксенон 2036 2
1218. Суытылған сұйық ксенон 2591 2
1219. Сұйық ксиленолдар 2261 6.1
1220. Қатты ксиленолдар 2261 6.1
1221. Ксилендер, см. 1307 3
1222. Сұйық ксилидиндер 1711 6.1
1223. Қатты ксилидиндер 1711 6.1
1224. Ксилилбромид 1701 6.1
1225. Мускусты ксилол, см. 2956 4.1
1226. Ксилолдар 1307 3
1227. Кумол, см. 1918 3
1228. Құрғақ лакты негiз немесе нитроцеллюлоз 

негiзiндегi лак жаңқалары см.
2557 4.1

1229. Спиртпен немесе ерiткiшпен ылғалданған лакты 
негiз немесе пластмассалық лак жаңқалары, сымы

1263
2059
2555

3,3
3

4,1
1230. Тез тұтанғыш сұйықтық, н.к. 2556 4,1
1231. Тез тұтанғыш коррозиялық сұйықтық, н.к. 1993 3
1232. Тез тұтанғыш уытты сұйықтық, н.к. 2924 3
1233. Тез тұтанғыш коррозиялық уытты сұйықтық, н.к. 1992 3
1234. Тез тұтанғыш коррозиялық бейоргани. калық қатты 

зат, н.к.
3286 3

1235. Коррозиялық органикалық тез тұтанғыш қатты 
зат, н.к.

3180
2925

4.1
4.1

1236. Бейорганикалық тез тұтанғыш қатты зат, н.к. 3178 4.1
1237. Тотықтанатын тез тұтанғыш қатты зат, н.к. 3097 4.1 Тасымалдауға 

тыйым салы-
нады

1238. Органикалық тез тұтанғыш қатты зат, н.к. 1325 4.1
1239. Балқытылған органикалық тез тұтанғыш қатты 

зат, н.к.
3176 4.1

1240. Бейорганикалық уытты тез тұтанғыш қатты зат, н.к. 3179 4.1
1241. Органикалық уытты тез тұтанғыш қатты зат, н.к. 2926 4.1
1242. Құрғақ мұз, cм. 1845 9 Келісімнің күші 

жүрмейді
1243. Тез тұтанғыш уытты сұйық дəрi-дəрмек препара-

ты, н.к.
3248 3

1244. Уытты сұйық дəрi-дəрмек препараты, н.к.
1245. Уытты қатты дəрi-дəрмек препараты, н.к. 3249 6.1
1246. Инерттi лимонен, см. 2053 3
1247. Литен, см. 1268 3
1248.
1249.
1250.

Литий
Патрондағы литий, см.
Кремнийлi литий, см.

1415
1415
1417

4.3
4.3
4.3

1251. Литийалкилдер 2445 4.2
1252. Литий-ферросилиций 2830 4.3
1253. Литий алюмогибридi 1410 4.3
1254. Эфирдегі литий алюмогибридi 1411 4.3
1255. Литий боргидридi 1413 4.3
1256. Литий гидридi 1414 4.3
1257. Литий гидридi - қатты құйма 2805 4.3
1258. Литий гидроксидiнiң моногидраты 2680 8
1259. Литий гидроксидi ерiтiндiсi 2679 8
1260. Құрғақ литий гипохлоритi 1471 5.1
1261. Литий гипохлоритi қоспасы 1471 5.1
1262. Литий нитраты 2722 5.1
1263. Литий нитридi 2806 4.3
1264. Литий пероксидi 1472 5.1
1265. Литий силицид 1417 4.3
1266. Магний (түйiршiктер, жаңқалар жəне таспалар) 1869 4.1
1267. Жабылған түйiршiктердегi магний, бөлшектердiң 

мөлшерi 149 микроннан кем емес
2950 4.3

1268. Магний - ұнтақ 1418 4.3
1269. Магнийалкилдер 3053 4.2
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.

Магнийдиамид
Магнийдифенил
Магний-алюминий фосфидi
Магний арсенаты
Магний бисульфитi ерiтiндiсi, см.
Магний броматы
Магний гибридi
Магний кремнефторидi, см.
Магний нитраты
Магний қалдықтары, см.
Магний пероксидi

2004
2005
1419
1322
2693
1473
2010
2853
1474
1869
1476

4.2
4.2
4.3
6.1
8

5.1
4.3
6.1
5.1
4.1
5.1

1281. Магний перхлораты 1475 5.1
1282. Магний силицидi 2624 4.3
1283. 50%-дан артық магнийден тұратын магний қорыт-

пасы (түйiршiктер, жаңқалар немесе таспалар)
1869 4.1

1284. Магний қорытпасы - ұнтақ 1418 4.3
1285. Магний фосфидi 2011 4.3
1286. Магний фторосиликаты 2853 6.1
1287. Магний хлораты 2723 5.1
1288. Магний хлорид пен клорат қоспасы, см. 1459 5.1
1289. Малонодинитрил, см. 2647 6.1
1290. Малононитрил 2647 6.1
1291. Манеб 2210 4.2
1292. Өздігімен қызуға қарсы тұрақтандырылған манеб 2968 4.3
1293. Кемiнде 60% манебтан тұратын манеб препараты 2210 4.2
1294. Өздiгімен қызуға қарсы тұрақтандырылған манеб 

препараты
2968 4.3

1295. Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық 
үлесi кемiнде 40% ылғалданған манниттексанитрат

0133 1

1296. Марганец(П) нитраты 2724 5.1
1297. Марганец нитраты, см. 2724 5.1
1298. Марганец резинаты 1330 4.1
1299. Марганец этиленi-1,2-дидитикарбамат, см. 2210 4.2
1300. Марганец этиленi-дидитикарбанат, см. 2210 4.2
1301. Ацетон майы 1091 3
1302. Анилин майы, см. 1547 6.1
1303. Таскөмiр шайырының майы, см. 1136 3
1304.
1305.

Камфора майы
Мирбан майы, см.

1130
1662

3
6.1

1306. Сивуха майы 1201 3
1307. Сланц майы 1288 3
1308. Шайыр майы 1286 3
1309. Қылқанды ағаш майы 1272 3
1310. Лактыбояғыш материал (сыр ерiткiш немесе сыр 

сұйылтқышты қоса алғанда)
1263
3066

3
8

1311. Магниттелген материал 2807 9 Келiсiмнің күші 
жүрмейді

1312. Мыс арсениті 1586 6.1
1313. Мыс(ІІ) арсенитi, см. 1586 6.1
1314. Мыс ацетоарсенитi 1585 6.1
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.

Мыс селенаты, см.
Мыс селениті, см.
Мыс хлораты
Мыс (П) хлораты, см.
Мыс хлоридi
Мыс цианидi

2630
2630
2721
2721
2802
1587

6.1
6.1
5.1
5.1
8

6.1
1321. Медициналық қалдықтар, н.к. 3291 6.2
1322. Тиісті ережелердің күші жүретін медициналық 

қалдықтар, н.к.
3291 6.2

1323. Хлорлықышқылды мыс, см. 2721 5.1
1324. Мысэтилендиамин ерiтiндiсi 1761 8
1325. Мезитилен, см. 2325 3
1326. Мезитилоксид 1229 3
1327. II-Ментадиен-1,8, см. 2053 3
1328. Тез тұтанғыш сұйық меркаптан қоспасы, н.к. 3336 3
1329. Тез тұтанғыш уытты сұйық меркаптан қоспасы, н.к. 1228 3
1330. Тез тұтанғыш уытты сұйық меркаптан қоспасы, н.к. 3071 6.1
1331. Тез тұтанғыш сұйық меркаптандар, н.к. 3336 3
1332. Уытты тез тұтанғыш сұйық меркаптандар, н.к. 1228 3
1333. Уытты тез тұтанғыш сұйық меркаптандар, н.к. 3071 6.1
1334. 2-Меркаптоэтанол, см. 2966 6.1
1335. Меркурол, см. 1639 6.1
1336. Тұрақтанған метакрилонитрил 3079 3
1337. Пирофорлы металл, н.к. 1383 4.2
1338. Диспергирленген топырақсiлтiлiк металл 1391 4.3
1339. Диспергирленген сiлтiлiк металл 1391 4.3
1340. Тез тұтанғыш металл ұнтағы, н.к. 3089 4.1
1341. Өздiгiнен қызатын металл ұнтағы, н.к. 3189 4.2
1342. Сумен əрекеттесетiн металдық зат, н.к. 3208 4.3
1343. Сумен əрекеттесетiн, өздiгiнен қызатын металдық 

зат, н.к.
3209 4.3

1344. Сумен əрекеттесетiн металл алкилгалогенидтерi, н.к. 3049 4.2
1345. Сумен əрекеттесетiн металл алкилгидридтерi, н.к. 3050 4.2
1346. Сумен əрекеттесетiн металл алкилдері, н.к. 2003 4.2
1347. Сумен əрекеттесетiн металл арилгалогенидтерi, н.к. 3049 4.2
1348. Сумен əрекеттесетiн металл арилгидридтерi, н.к. 3050 4.2
1349. Сумен əрекеттесетiн металл арилдары, н.к. 2003 4.2
1350. Сумен əрекеттесетiн тез тұтанғыш металло-

органикалық қосындысы дисперсиясы, н.к.
3207 4.3

1351. Сумен əрекеттесетiн тез тұтанғыш 
металлоорганикалық қосынды, н.к.

3207 4.3

1352. Уытты металлорганикалық қосынды, н.к., сұйық 3282 6.1
1353. Уытты металлоорганикалық қосынды, н.к., қатты 3282 6.1
1354. Сумен əрекеттесетін тез тұтанғыш 

металлорганикалық қосынды ерiтiндiсi, н.к.
3207 4.3

1355. Пирофорлы металл, н.к. 1383 4.2
1356. Метальдегид 1332 4.1
1357. Суытылған сұйық метан 1972 2
1358. Сығылған метан 1971 2
1359. Метан жəне сутегi қоспасы, см. 2034 2
1360 Метаналь, см. 1198

2209
3
8

1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.

Метанол
Метансульфонилхлорид
Тұрақтанған метилакрилат
Бета-Метилакролеин, см.
Метилаллилхлорид
Meтилаль
Метиламилацетат
Метиламилкетон, см.
Сусызметиламин
Метиламиннiң су ерiтiндiсi
N-метиланилин
Метилацетат

1230
3246
1919
1143
2554
1234
1233
1110
1061
1235
2294
1231

3
6.1
3

6.1
3
3
3
3
2
3

6.1
3

1373. Тұрақтанған металацетилен жəне пропадиен 
қоспасы, P1 қоспасы немесе Р2 қоспасы секiлдi

1060 2

1374. Метилбромацетат 2643 6.1
1375. Метилбромид 1062 2
1376. Метилбромид жəне клорпикрин қоспасы, см. 1581 2
1377. Метилбромид жəне этилендибромидтiң қоспасы, 

сұйық
1647 6.1

1378. 3-метил бутанон-2 2397 3
1379. 2-метилбутен-1 2459 3
1380. 2-метилбутен-2 2460 3
1381. 3-метилбутен-1 2561 3
1382. N-метилбутиламин 2945 3
1383. Метилбутират 1237 3
1384. Альфа-метилвалеральдегид 2367 3
1385. Ингибирленген метилвинилбензол, см. 2618 3
1386. Тұрақтанған метилвинилкетон 1251 6.1
1387. 5-метилгексанон-2 2302 3
1388. 2-метил-2-гептантиол 3023 6.1
1389. Метилгидразин 1244 6.1
1390. Метилгликоль, см. 1188 3
1391. Метилгликольацетат, см. 1189 3
1392. Метилдихлорацетат 2299 6.1
1393. Метилдихлорсилан 1242 4.3
1394. Метиленбромид, см. 2664 6.1
1395. П-Метилендианилин, см. 2651 6.1
1396. Метилендибромид, см. 2664 6.1
1397. 2.2 1 - Метилен-ди- (3.4,6-үшхлор-фенол), см. 2875 6.1
1398. Метиленхлорид, см. 1593 6.1
1399. Метиленхлорид пен метилхлоридтiң қоспасы, см. 1912 2
1400. Метиленцианид, см. 2647 6.1
1401. Метилизобутилкарбинол 2053 3
1402. метилизобутилкарбинол M.i.b.c., см. 2053 3
1403. Метилизобутилкетон 1245 3
1404. Метилизовалерат 2400 3
1405. Тұрақтанған метилизопропенилкетон 1246 3
1406. Метилизотиоцианат 2477 6.1
1407. Метилизоцианат 2480 6.1
1408. Метилиодид 2644 6.1
1409. Метилмеркаптан 1064 2
1410. Метилмеркаптопропиональдегид, см. 2785 6.1
1411. Метилметакрилат, тұрақтанған мономер 1247 3
1412. 4 метилморфолин 2535 3
1413. N-метилморфолин, см. 2535 3
1414. Метилнитрит 2455 2 Тасымалдауға 

тыйым салы-
нады

1415. Метилортосиликат 2606 6.1
1416. Метилпентадиен 2461 3
1417. 2-метилпентанол-2 2560 3
1418. 4-Метилпентанол-2, см. 2053 3
1419. Метилпентандар, см. 1208 3
1420. 2-Метилпентен-2-4-ин-1-ол, см. 2705 3
1421. 1 -метилпиперидин 2399 3
1422. Метилпиридиндар, см. 2313 3
1423. Метилпропилбензол, см. 2046 3
1424. Метилпропилкетон 1249 3
1425. Метилпропионат 1248 3
1426. Альфа-Метил стирол, см. 2303 3
1427. Ингибирленген метилстирол, см. 2618 3
1428. Метилсульфат, см. 1595 6.1
1429. Метилсульфид, см. 1164 3
1430. Метилтетрагидрофуран 2536 3
1431. Метилүшхлорацетат 2533 6.1
1432. Метилүшхлорсилан 1250 3
1433. Метилфенилдихлорсилан 2437 8
1434. 2-метил-2-финилропан, см. 2709 3
1435. Метилформиат 1243 3
1436. Метилфторид 2454 2
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.

2-метилфуран
Метилхлорацетат
Метилхлорид
Метилхлорид пен метиленхлоридтiң қоспасы
Метилхлорид жəне хлорпикриннiң қоспасы, см.
Метилхлоркарбонат, см.
Метилхлороформ, см.
Метил-2-хлорпропионат
Метил-альфа-хлорпропионат,см.
Метилхлорсилан
Метилхлорформиат
Метилцианид, см.
Метилциклогексан
Тез тұтанғыш метилциклогексанолдар
Метилциклогексанон
Метилциклопентан
Метилэтилкетон, см.
2-метил- 5-этилпиридин
Метоксиметилизоцианат
4-метокси-4-метилпентанон-2
1 -Метокси-2-нитробензол, см.
1-Метокси-3-нитробензол, см.
1 -Метокси-4-нитробензол, см.
1 -метокси-2-пропанол
2-Метоксиэтилацетат, см.
Мизорит, см.
Жарылғыш зарядты миналар

2301
2295
1063
1912
1582
1238
2831
2933
2933
2534
1238
1648
2296
2617
2297
2298
1193
2300
2605
2293
2730
2730
2730
3092
1189
2212
0136
0137
0138
0294

3
6.1
2
2
2

6.1
6.1
3
3
2

6.1
3
3
3
3
3
3

6.1
3
3

6.1
6.1
6.1
3
3
9
1
1
1

14
1464. Мишметалл, см., 1323 4.1
1465. Yрлегiш көпшiктердiң пиротехникалық модульдерi 3268 9
1466. Yрлегіш көпшіктердiң пиротехникалық модульдерi 3268 9
1467. Сығылған газдағы үрлегіш көпшіктердiң модульдерi 3353 2
1468. Үрлегіш көпшіктердiң пиротехникалық модульдерi 0503 1
1469. Қауiпсiздiк белдiктерінің модульдерi 3268 9
1470. Молибден пентахлоридi 2508 8
1471. Мононитротолуидиндер, см. 2660 6.1
1472. Монопропиламин, см. 1277 3
1473. Монохлорбензол, см. 1134 3
1474. Монохлордифторметан, см. 1018 2
1475. Монохлордифторметан жəне 

монохлорпентафторэтанның қоспасы, см.
1973 2

1476. Монохлордифтормонобромметан, см. 1974 2
1477. Монохлорпентафторэтан жəне 

монохлордифторметанның қоспасы, см.
1973 2

1478. Моноэтиломин, см. 1036 2
1479. Морфолин 2054 8
1480. Судың салмақтық үлесi 20% кем құрғақ немесе 

ылғалданған мочевина нитраты
0220 1

1481. Судың салмақтық үлесi 10% кем ылғалданған мо-
чевина нитраты

0220 4.1

1482. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% ылғалданған 
мочевина нитраты

1357 4.1

1483. Тұрақталмаған балық ұны 1374 4.2
1484. Тұрақталған балық ұны 2216 9 Келiсiмнің күші 

жүрмейді
1485. Мышьяк 1558 6.1
1486. Ақ мышьяк, см. 1561 6.1
1487. Мышьяк бромидi 1555 6.1
1488. Мышьяк (IІІ) бромидi, см. 1555 6.1
1489. Мышьяк (ІІІ) оксиді, см. 1561 6.1
1490. Мышьяк(Y) оксидi, см. 1559 6.1
1491. Мышьяк пентаоксидi 1559 6.1
1492. Сұйық мышьяк қосындылары, H.К., бейорганикалық, 

Арсенаттарды, н.к., Арсенаттарды, н.к., Мышьяк 
сульфидтерiн, н.к. қоса алғанда

1556 6.1

1493. Қатты мышьяк қосындылары, н.к., бейорганикалық, 
Арсенаттарды, н.к., Арсенаттарды, н.к., Мышьяк 
сульфидтерiн, н.к. қоса алғанда

1557 6.1

1494. Мышьяк сульфидтерi, н.к., см. 1556
1557

6.1
6.1

1495. Мышьяк үшоксидi 1561 6.1
1496. Мышьяк үшхлоридi 1560 6.1
1497. Мышьяк хлоридi, см. 1560 6.1
1498. Мышьяк тозаңы 1562 6.1
1499. Сұйық мышьякорганикалық қосындылар 3280 6.1
1500. Қатты мышьякорганикалық қосындылар, н.у.к., 3280 6.1
1501. Көлемi бойынша 70% артық спиртi бар алкогольдық 

сусындар
3065 3

1502. Көлемi бойынша 24% артық, бiрақ 70% артық емес 
спиртi бар алкогольдық сусындар

3065 3

1503. Медициналық тұнбалар 1293 3
1504. Натрий 1428 4.3
1505. Натрийдиметиларсенат, см. 1688 6.1
1506. Натрийлi батареялар 3292 4.3
1507. Натрий азидi 1687 6.1
1508. Қатты натрий алюминаты 2812 8 Келiсiмнің күшi 

жүрмейдi
1509. Натрий алюминатының ерiтiндiсi 1819 8
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1510. Натрий алюминдридi 2835 4.3
1511. Натрий-аммоний ванадаты 2863 6.1
1512. Натрий арсанилаты 2473 6.1
1513. Натрий арсенаты 1685 6.1
1514. Қатты натрий арсенитi 2027 6.1
1515. Натрий арсенитінің су ерiтiндiсi 1686 6.1
1516. Натрий биноксидi, см. 1504 5.1
1517. Натрий бисульфитінің ерiтiндiсi, см. 2693 8
1518. Натрий бифторидi, см. 2439 8
1519. Натрий боргидридi 1426 4.3
1520. Боргидрид натрий суының салмақтық үлесi 12% 

артық емес жəне натрий гидроксидiнiң салмақтық 
үлесi 40% артық емес жəне натрий боргидридi мен 
натрий гидроксидi ерiтiндiсi

3320 8

1521. Натрий броматы 1494 5.1
1522. Натрий гексафторсиликаты, см. 2674 6.1
1523. Натрий гидрады, см. 1824 8
1524. Натрий гидридi 1427 4.3
1525. Натрий гидро4-аминофенил-арсенаты, см. 2473 6.1
1526. Натрий гидродифторидi 2439 8
1527. Қатты натрий гидроксиді 1823 8
1528. Натрий гидроксидiнің ерiтiндiсi 1824 8
1529. Кемiнде 25% кристалданған содадан тұратын на-

трий гидросульфид
2949 8

1530. 25%-дан кем кристалданған содадан тұратын на-
трий гидросульфид

2318 4.2

1531. Натрий гидросульфит, см. 1384 4.2
1532. Натрий диметиларсенаты, см. 1688 6.1
1533. Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем натрий 

димитро-о-крезоляты құрғақ немесе ылғал
0234 1

1534. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10% ылғалданған 
натрий димитро-о-крезоляты

0234 4.1

1535 Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған 
натрий димитро-о-крезоляты

1348 4.1

1536. Натрий диоксид, см. 1504 5.1
1537. Натрий дитионит 1384 4.2
1538. Натрий дицианокупраты(I), қатты, см. 2316 6.1
1539. Натрий дицианокупраты(I), ерiтiндi, см. 2317 6.1
1540. Натрий какодилаты 1688 6.1
1541. Натрий-калий қорытпасы, см. 1422 4.3
1542. Натрий кремнефторидi, см. 2674 6.1
1543.
1544.

Қатты натрий купроцианид
Натрий купроцианидiнiң ерiтiндiсi

2316
2317

6.1
6.1

1545. Натрий метасиликат пентагидраты, см. 3253 8
1546. Натрий метилаты 1431 4.2
1547. Натрий метилатының спирттегi ерiтiндiсi 1289 3
1548. Натрий нитраты 1498 5.1
1549. Натрий нитраты мен калий нитратының қоспасы 1499 5.1
1550. Натрий нитриті 1500 5.1
1551. Натрий нитритi мен калий нитратының қоспасы, см. 1487 5.1
1552. Натрий оксиді 1825 8
1553. Натрий пентахлорфеноляты 2567 6.1
1554. Натрий перманганаты 1503 5.1
1555. Натрий пероксидi 1504 5.1
1556. Сусыз натрий пероксобораты 3247 5.1
1557. Натрийперсульфаты 1505 5.1
1558. Натрийперхлораты 1502 5.1
1559. Судың салмақтық үлесi 20%-дан кем құрғақ немесе 

ылғалданған натрий пикраматы
1335 1

1560. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% ылғалданған 
натрий пикраматы

1349 4.1

1561. Натрий селенаты, см. 2630 6.1
1562. Натрий селенит, см. 2630 6.1
1563. Кристаллизациялық судың үлесi 30%-дан кем на-

трий сульфид
1385 4.2

1564. Сусыз натрий сульфид 1385 4.2
1565. Кемiнде 30% кристаллизациялық судан тұратын на-

трий сульфидiнiң кристаллогидраты
1849 8

1566. Натрий супероксид 2547 5.1
1567. Натрий үшоксосиликаты 3253 8
1568. Натрий фосфид 1432 43
1569. Натрий фторацетаты 2629 6.1
1570. Натрий фторид 1690 6.1
1571. Натрий фторсиликаты 2674 6.1
1572. Натрий хлораты 1495 5.1
1573. Натрий хлораты мен динитротолуолдың қоспасы, 

см.
0083 1

1574. Натрий хлоратының су ерiтiндiсi 2428 5.1
1575. Натрий хлорацетаты 2659 6.1
1576. Натрий хлорит 1496 5.1
1577. Натрий цианид 1689 6.1
1578. Нафта, см. 1268 3
1579. Нафта, бензин-ерiткiш, см. 1268 3
1580. Таскөмiр шайырының нафтасы, см. 1268 3
1581. Нафта, ауыр бензин, см. 1268 3
1582. Тазаланған нафталин 1334 4.1
1583. Балқытылған нафталин 2304 4.1
1584. Шикi нафталин 1334 4.1
1585. Альфа-нафтиламин 1650 6.1
1586. Бета-нафтиламин 1650 6.1
1587. Нафтилмочевина 1652 6.1
1588. 1-Нафтилтиомочевина см. 1651 6.1
1589. Нафтилтиомочевина 1651 6.1
1590.
1591.

Активтенбеген көмiр, см.
Неогексан, см.

1361
1208

4.2
3

1592. Суық суытылған неон 1913 2
1593. Сығылған неон 1065 2
1594. Неотил, см. 2612 3
1595. Мұнай өнiмдерi, н.к. 1268 3
1596. Сұйытылған мұнай өнiмдерi, см. 1999 3
1597. Мұнай дистилляттары, н.к. 1268 3
1598. Шикi мұнай 1267 3
1599.
1600.

Никель карбонилi
Никель (іі) нитраты

1259
2725

6.1
5.1

1601. Никель нитраты, см. 2725 5.1
1602. Никель (іі) нитритi 2726 5.1
1603. Никель нитритi, см. 2726 6.1
1604. Никель тетракарбонилi, см. 1259 6.1
1605. Никель цианидi 1653 6.1
1606. Никель (II) цианидi, см. 1653 6.1
1607. Никотин 1654 6.1
1608. Никотин гидрохлоридi, сұйық 1656 6.1
1609. Никотин гидрохлоридi, қатты 1656 6.1
1610. Никотин гидрохлоридiнiң ерiтiндiсi 1656 6.1
1611. Сұйық никотин препараты, н.к. 1655 6.1
1612. Қатты никотин препараты, н.к. 1655 6.1
1613. Никотин салицилаты 1657 6.1
1614. Сұйық никотин қосындысы, н.к. 3144 6.1
1615. Қатты никотин қосындысы, н.к. 1655 6.1
1616. Қатты никотин сульфаты 1658 6.1
1617. Никотин сульфатының ерiтiндiсi 1658 6.1
1618. Никотин тартраты 1659 6.1
1619. Бейорганикалық нитраттардың су ерiтіндiсi, н.к. 3218 5.1
1620. Бейорганикалық нитраттар, н.к. 1477 5.1
1621. Уытты, тез тұтанғыш нитрилдер, н.к. 3273 3
1622. Уытты нитрилдер, н.к. 3276 6.1
1623. Тез тұтанғыш уытты нитрилдер, н.к. 3275 6.1
1624. Бейорганикалық нитриттердiң су ерiтiндiсi, н.к. 3219 5.1
1625. Бейорганикалық нитриттердiң су ерiтiндiсi, н.к. 3219 5.1
1626. Бейорганикалық нитриттер, н.к. 2627 5.1
1627. Сұйық нитроанизолдар 2730 6.1
1628. Қатты нитроанизолдар 2730 6.1
1629. Нитроанилиндер(о-,м-,п-) 1661 6.1
1630. Нитробензол 1662 6.1
1631. Нитробензолбромид, см 2732 6.1
1632. 5-нитробензолтриазол 0385 1
1633. Сұйық нитробензоүшфторидтер 2306 6.1
1634. Қатты нитробензоүшфторидтер 2306 6.1
1635. Сұйық нитробензоүшфторидтер 2732 6.1
1636. Қатты нитробромбензолдар 2732 6.1
1637. Ұшпайтын жəне суда ерiмейтiн флегматизатордың 

салмақтық үлесi кемiнде 40% десенсибилденген 
нитроглицерин

0143 1

1638. Нитроглицериннiң салмақтық үлесi кемiнде 30%, сұйық, 
десенсибилденген нитроглицериннiң қоспасы

3357 3

1639. Нитроглицериннiң салмақтық үлесi кемiнде 
30%, сұйық тез тұтанғыш десенсибилденген 
нитроглицериннiң қоспасы

3343 3

1640. Нитроглицериннiң салмақтық үлесi 2% артық, 
бiрақ 10% артық емес қатты десенсибилденген 
нитроглицериннiң қоспасы

3319 4.1

1641. 1%-дан артық, бiрақ 10%-дан артық емес нитрогли-
цериннен тұратын нитроглицериннiң спирт ерiтiндiсi

0144 1

1642. 1%-дан артық, бiрақ кемiнде 5% нитроглицериннен 
тұратын нитроглицериннiң спирт ерiтiндiсi

3064 3

1643. 1% нитроглицериннен тұратын нитроглицериннiң 
спирт ерiтiндiсi

1204 3

1644. Судың салмақтық үлесi 20%-дан кем құрғақ немесе 
ылғалданған нитрогуанидин

0282 3

1645. Судың салмақтық үлесi кемiнде
20%-дан ылғалданған нитрогуанидин

1336 4.1

1646. Нитрозилхлорид 1069 2
1647. п-нитрозодиметиланилин 1369 4.2
1648. Судың салмақтық үлесi 20%-дан кем құрғақ немесе 

ылғалданған нитрокрахмал
0146 1

1649. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20%-дан 
ылғалданған нитрокрахмал

1337 4.1

1650. Сұйық нитрокрезолдар 2446 6.1
1651. Қатты нитрокрезолдар 2446 6.1
1652. Сұйық нитроксилолдар 1665 6.1
1653. Қатты нитроксилолдар 1665 6.1
1654. Ылғалданған нитроманнит, см. 0133 1
1655. Нитрометан 1261 3
1656. Нитромочевина 0147 1
1657. Нитронафталин 2538 4.1
1658. Нитропропандар 2608 3
1659. Нитротолуидиндер 2660 6.1
1660. Сұйық нитротолуолдар 1664 6.1
1661. Қатты нитротолуолдар 1664 6.1
662. Нитроүшазолон 0490 1

1663. Нитрофенолдар (о-,м-,п-) 1663 6.1
1664. Нитрохлорбензолдар, см. 1578 6.1
1665. 3-нитро4-хлорбензоүшфторид 2307 6.1
1666. Пластификатордың салмақтық үлесi 18%-дан кем 

түрлендiрiлмеген немесе пластификацияланған 
нитроцеллюлоза

0341 1

1667. Судың (немесе спирттің) салмақтық үлесi 25%-дан 
кем құрғақ немесе ылғалданған

0340 1

1668. Пластификатордың салмақтық үлесi кемiнде 18% 
пластификацияланған нитроцеллюлоза

0343 1

1669. Спирттiң салмақтық үлесi кемiнде 25% сiңдiрiлген 
нитроцеллюлоза

0342 1

1670. Құрғақ салмағына азоттың салмақтық үлесi 12,6%-
дан артық емес нитроцеллюлоза - пластификация-
лайтын затпен пигментсiз қоспа

2557 4.1

1671. Құрғақ салмағына азоттың салмақтық үлесi 12,6%-
дан артық емес нитроцеллюлоза -пластификация-
лайтын затсыз пигменттi қоспа

2557 4.1

1672. Құрғақ салмағына азоттың салмақтық үлесi 12,6%-
дан артық емес нитроцеллюлоза - пиг ментсiз жəне 
пластификациялайтын затсыз қоспа

2557 4.1

1673. Құрғақ салмағына азоттың салмақтық үлесi 12,6%-
дан артық емес нитроцеллюлоза - пигментпен, 
пластификациялайтын затпен қоспа

2557 4.1

1674. Суы бар нитроцеллюлоза (судың салмақтық үлесi 
25%-дан кем емес)

2555 4.1

1675. Спиртi бар нитроцеллюлоза (құрғақ салмағына 
спирттiң салмақтық үлесi кемiнде 25% жəне азоттың 
салмақтық үлесi 12,6%-дан артық емес)

2556 4.1

1676. 12,6%-дан артық емес азоттан тұратын тез 
тұтанғыш нитроцеллюлоза ерiтiндiсi (құрғақ 
салмағына 55%-дан артық емес)

2059 3

1677. Нитроэтан 2842 3
1678. Нонандар 1920 3
1679. Нонилүшхлорсилан 1799 3
1680. Тұрақталған 2,5-норборнадиен, см 2551 3
1681. НТО, см. 0490 1
1682. Уытты химиялық үлгі, сұйық немесе қатты 3315 6.1
1683. Өздiгінен қызуға шалдыққан қара металдардың 

кесiндiлерi
2793 4.2

1684. Сығылған немесе сұйытылған газ толтырылған 
өртсөндiргiш

1044 2

1685. Тотықтанатын сұйықтықтар, н.к. 3139 5.1
1686. Тотықтанатын коррозиялық сұйықтық, н.к. 3098 5.1
1687. Тотықтанатын уытты сұйықтық, н.к. 3099 5.1
1688. Тотықтанатын қатты зат, н.к. 1479 5.1
1689. Тотықтанатын коррозиялық қатты зат, н.к. 3085 5.1
1690. Тотықтанатын тезтұтанғыш қатты зат, н.к. 3137 5.1 Тасымалдауға 

тыйым салы-
нады

1691. Сумен əрекеттесетiн, тотықтанатын қатты зат, н.к. 3121 5.1 Тасымалдауға 
тыйым салы-

нады

1692. Өздiгiнен қызатын тотықтанатын қатты зат, н.к. 3100 5.1 Тасымалдауға 
тыйым салы-

нады
1693. Уытты тотықтанатын қатты зат, н.к. 3087 5.1
1694. 1 -Oкси-4-нитробензол, см. 1663 6.1

1695.
1696.
1697.
1698.
1699.

Оксиран, см.
Октадецилтрихлорсилан
Октадиен
Октандар
Октафторбутен-2

1040
1800
2309
1262
2422

2
8
3
3
2

1700. Октафторпропан 2424 2
1701. Октафторциклобутан 1976 2
1702. Трет-октилмеркаптан, см 3023 6.1
703. Октилүшхлорсилан 1801 8
1704. Октоген, см. 0226

0391
0484

1
1
1

1705. Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем құрғақ немесе 
ылғалданған октол

0266 1

1706. Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем құрғақ немесе 
ылғалданған октолит

0266 1

1707. Октонал 0496 1
1708. Олеум, см. 1831 8
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.

Сусыз қалайы хлоридi
қалайы тетрахлоридi, см.
Қалайы тетрахлорид пентагидраты
Қалайы фосфидтары
Сусыз қалайы(vі) хлориді, см.
қалайы(vi) хлорид пентагидраты, см.
Сұйық қалайыорганикалық қосынды, н.к.

1827
1827
2440
1433
1827
2440
2788

8
8
8

4.3
8
8

6.1

1716. Қатты қалайыорганикалық қосынды, н.к. 3146 6.1
1717. Өздiгiнен қызуға шалдыққан қара металдардың 

жаңқасы
2793 4.2

1718. Өздiгiнен қызатын органикалық пигменттер 3318 4.2
1719. Сұйық В үлгiсiндегi органикалық пероксид 3101 5.2
1720. Температурасы реттелетiн сұйық В үлгiсiндегi 

органикалық пероксид
3111 5.2

1721. Қатты В үлгiсiндегi органикалық пероксид 3102 5.2
1722. Температурасы реттелетiн қатты В үлгiсiндегi 

органикалық пероксид
3112 5.2

1723. Сұйық С үлгiсiндегi органикалық пероксид 3103 5.2
1724. Температурасы реттелетiн сұйық С үлгiсiндегi 

органикалық пероксид
3113 5.2

1725. Қатты С үлгiсiндегi органикалық пероксид 3104 5.2
1726. Температурасы реттелетiн қатты С үлгiсiндегі 

органикалық пероксид
3114 5.2

1727. Сұйық Д үлгiсiндегi органикалық пероксид 3105 5.2
1728. Температурасы реттелетiн сұйық Д үлгiсiндегi 

органикалық пероксид
3115 5.2

1729. Қатты Д үлгiсiндегi органикалық пероксид 3106 5.2
1730. Температурасы реттелетiн қатты Д үлгiсiндегi 

органикалық пероксид
3116 5.2

1731. Сұйық E үлгiсiндегi органикалық пероксид 3107 5.2
1732. Температурасы реттелетiн сұйық E үлгiсiндегi 

органикалық пероксид
3117 5.2

1733. Қатты E үлгiсiндегi органикалық пероксид 3108 5.2
1734. Температурасы реттелетiн қатты E үлгiсiндегi 

органикалық пероксид
3118 5.2

1735. Сұйық F үлгiсiндегi органикалық пероксид 3109 5.2
1736. Температурасы реттелетiн сұйық F үлгiсiндегi 

органикалық пероксид
3119 5.2

1737. Қатты F үлгісiндегі органикалық пероксид 3110 5.2
1738. Температурасы реттелетiн қатты F үлгiсiндегі 

органикалық пероксид
3120 5.2

1739. Органикалық пероксидтер, см. 2.2.52.4 (қазiргi 
кезде позициялар бойынша бөлiнген органикалық 
пероксидтердiң алфавиттiк тiзбесi)

3101
3120

5.2
5.2

1740. Жарық бергiш патрондар, см. 0171
0254
0297

1
1
1

1741. Осмий тетраоксидi 2471 6,1
1742. Əр түрлi ауруханалық қалдықтар, н.к. 3291 6,2
1743. Оэнантол, см. 3056 3
1744. Паральдегид 1264 3
1745. Парафин, см. 1223 3
1746. Параформальдегид 2213 4.1
1747. Тез тұтанғыш ерiткiштерден тұратын парфюмерлiк 

өнiмдер
1266 3

1748. Оқ-дəрілік паста, см. 0159
0433

1
1

1749. Капсюльдi бос патрон гильзалары, см 0055
0379

1
1

1750. Шығару тесiктерiн жарып ашу үшiн патрондар 0059 1
1751. Тетiктердi оталдыру үшiн патрондар 0275

0276
0323
0381

1
1
1
1

1752. Мұнай скважиналары үшiн патрондар 0277
0278

1
1

1753. Жарылғыш зарядты қару үшiн патрондар 0005
0006
0007
0321
0348
0412

1
1
1
1
1
1

1754. Инерттi снарядты қару үшiн патрондар 0012
0328
0339
0417

1
1
1
1

1755. Қару үшiн оғы жоқ патрондар 0014
0326
0327
0338
0413

1
1
1
1
1

1756. Өртсөндiргiштердi iске қосу немесе клапандардың 
қосылуы үшін патрондар

0275
0276
0323
0381

1

1757. Атқыш қаруы үшін патрондар 0012
0339
0417

1
1

1758. Оғы жоқ, атқыш қаруы патрондар 0014
0327
0338

1

1
1759. Жарық бергiш патрондар 0049

0050
1

1760. Қопарғыш патрондар,см. 0048 1
1761. Сигналдық патрондар 0054

0312
0405

1

1762. Тетiктер үшiн старттық патрондар, см. 0275
0276
0323
0381

1

1
1763. Пентаборан 1380 4,2
1764. Пентаметилгептан 0286 3
1765. Н-пентан, см. 1265 3
1766. Пентаналь, см. 2058 3
1767. Пентандион-2,4 2310 3
1768. Пентанолдар 1105 3
1769. 3-пентанол, см. 1105 3
1770. Сұйық пентандар 1265 3
1771. Пентафторэтан 3220 2
1772. Шамамен 44% пентафторэтаннан жəне 52% үш-

фтор этаннан тұратын пента. фторэтан, 1,1,1-триф-
торэтан жəне 1,1,1,2-тетра фторэтандардың 
зеотроптық қоспасы, см

3337 2

1773. Пентахлорфенол 3155 6,1
1774. Пентахлотэтан 1669 6,1
1775. Пентаэритритолторанитрат, см. 0150 1
1776. Парафинның салмақтық үлесi кемiнде 7% пентаэ-

ритриттетранитрат
0411 1

1777. Флегматизатордың салмақтық үлесi кемiнде 15% 
десенсибилденген пента. эритриттетранитрат

0150 1

1778. Судың салмақтық үлесi кемiнде 25% ылғалданған 
пентаэритриттетреанитрат

0150 1

1779. Пэтннің салмақтық үлесi 10%-дан артық, бiрақ 
кемiнде 20% қатты десенсибилденген пентаэри-
триттет. ранитрат қоспасы

3344 4.1

1780. 1-пентен 1108 3
1781 Пентилнитрит,см. 1113 3
1782. Пентол-1 2705 8
1783. Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем құрғақ немесе 

ылғалданған пентолит
0151 1

1784. Бейорганикалық перманганаттардың су ерітiндiсi, 
н.у.к

3214 5.1

1785. Бейорганикалық перманганаттар 1482 5.1
1786. Бейорганикалық пероксидтер, н.у.к. 1483 5.1
1787. Бейорганикалық персульфаттардың су ерiтiндiсi, 

н.у.к.
3216 5.1

1788. Бейорганикалық персульфаттар, н.у.к. 3215 5.1
1789. Перфторацетилхлорид, см. 3057 2
1790. Перфторпропан,см. 2424 2
1791. Бейорганикалық перхлораттардың cу ерітіндісі, н.у.к 3211 5.1
1792. Бейорганикалық перхлораттар, н.к. 1481 5.1
1793. Перхлорбензол,см. 2729 6.1
1794. Перхлорилфторил 3083 2
1795. Перхлорметилмеркаптан 1670 6.1
1796. Перхлорциклопентадиен, см. 2646 6.1
1797. Перхлорэтилен, см. 1897 6.1
1798. Тұтану температурасы кемiнде 23 градустан төмен 

уытты тез тұтанғыш cұйық пестицид
3021 3

1799. Уытты сұйық пестицид, н.у.к. 2902 6.1
1800. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус тез 

тұтанғыш уытты сұйық пестицид
2903 6.1

1801. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 
тез тұтанғыш мысы бар сұйық пестицид

2776 3

1802. Уытты сұйық мысы бар пестицид 3010 6.1
1803. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус тез 

тұтанғыш уытты сұйық мысы бар пестицид
3009 6.1

1804. Уытты қатпа мысы бар пестицид 2775 6.1
1805. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 

тез тұтанғыш сұйық мышьягi бар пестицид
2760 3

1806. Уытты сұйық мышьягі бар пестицид 2994 6.1
1807. Тұтану температурасы 23 градустан төмен емес тез 

тұтанғыш уытты сұйық мышьягі бар пестицид
2993 6.1

1808. Уытты қатты мышьягi бар пестицид 2759 6.1
1809. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уыт-

ты тез тұтанғыш сұйық карбаматтар негiзiндегi 
пестицид

2758 3

1810. Уытты сұйық карбамат негіздегi пестицид 2992 6.1
1811. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус тез 

тұтанғыш уытты сұйық карбаматтар негiзiнде пе-
стицид

2991 6.1

1812. Уытты қатты карбамат негiзiндегі пестицид 2757 6.1
1813. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 

тез тұтанғыш пиретроидтер негiзiндегi пестицид
3350 3

1814. Уытты сұйық пиретроид негiзiндегi пестицид 3352 6.1
1815. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус тез 

тұтанғыш уытты сұйық пиретроидтер негiзiндегi 
пестицид

3351 6.1

1816. Уытты қатты пиретроид негізiндегi пестицид 3349 6.1
1817. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уыт-

ты тез тұтанғыш сұйық тиокарбаматтар негiзiндегi 
пестицид

2772 3

1818. Уытты сұйық тиокарбомат негізiндегi пестицид 3006 6.1
1819. Тұтану температурасы кемiнде 23 градустан тез 

тұтанғыш уытты сұйық тиокарбаматтар негiзiндегi 
пестицид

3005 6.1

1820. Уытты қатты тиокарбамат негiзiндегi пестицид 2771 6.1
1821. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 

тез тұтанғыш сұйық триазиндер негiзiндегi пестицид
2764 3

1822. Уытты сұйық триазин негізiндегі пестицид 2998 6.1
1823. Тұтану температурасы кемiнде 23 градустан тез 

тұтанғыш уытты сұйық триазиндер негiзiндегi пе-
стицид

2997 6.1

1824. Уытты қатты триазин негізiндегі пестицид 2763 6.1
1825. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 

тез тұтанғыш сұйық феноксисiрке қышқылының 
туындысы- пестицид

3346 3

1826. Уытты сұйық феноксисiрке қышқылының туынды-
сы - пестицид

3348 6.1

1827. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус тез 
тұтанғыш уытты сұйық феноксисірке қышқылының 
туындысы -пестицид

3347 6.1

1828. Уытты қатты феноксисiрке қышқылының Туындысы 
пестицид

3345 6.1

1829. Алюминий фосфидi негізiндегi пестицид 3048 6.1
1830. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 

тез тұтанғыш сұйық қалайы органикалық пестицид
2787 3

1831. Уытты cұйық қалайы органикалық пестицид 3020 6.1
1832. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус тез 

тұтанғыш уытты сұйық қалайы органикалық пе-
стицид

3019 6.1

1833. Уытты қатты қалайыорганикалық пестицид 2786 6.1
1834. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 

тез тұтанғыш сұйық дипиридил туындысы - пе-
стицид

2782 3

1835. Уытты сұйық дипиридил туындысы - пестицид 3016 6.1
1836. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус уытты тез 

тұтанғыш сұйық дипиридил туындысы -пестицид
3015 6.1

1837. Уытты қатты дипиридил туындысы - пестицид 2781 6.1
1838. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 

тез тұтанғыш сұйық кумарин туындысы - пестицид
3024 3

1839. Уытты сұйық кумарин туындысы - пестицид 3026 6.1
1840. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус тез тұтан-

ғыш уытты сұйық кумарин туындысы - пестицид
3025 6.1

1841. Уытты қатты кумарин туындысы - пестицид 3027 6.1

1842. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты тез 
тұтанғыш сұйық нитрофенол туындысы - пестицид

2780 3

1843. Уытты сұйық нитрафенал туындысы - пестицид 3014 6.1
1844. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус уытты тез 

тұтанғыш сұйық нитрофенал туындысы - пестицид
3013 6.1

1845. Уытты қатты нитрофенол туындысы - пестицид 2779 6.1
1846. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 

тез тұтанғыш сұйық сынабы бар - пестицид
2778 3

1847. Уытты сұйық сынабы бар пестицид 3012 6.1
1848. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус тез 

тұтанғыш уытты сұйық сынабы бар пестицид
3011 6.1

1849. Уытты қатты сынабы бар пестицид nu 6.1
1850. Уытты қатты пестицид, н.к. 2588 6.1
1851. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 

тез тұтанғыш сұйық фосфорорганикалық пестицид
2784 3

1852. Уытты сұйық фосфорорганикалық пестицид 3018 6.1
1853. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус тез 

тұтанғыш уытты сұйық фосфорорганикалық пе-
стицид

3017 6.1

1854. Қатты фосфорорганикалық пестицид 2783 6.1
1855. Тұтану температурасы 23 градустан төмен уытты 

тез тұтанғыш сұйық хлорорганикалық пестицид
2762 3

1856. Уытты сұйық хлорорганикалық пестицид 2996 6.1
1857. Тұтану температурасы кемiнде 23 градус тез 

тұтанғыш уытты сұйық хлорорганикалық пестицид
2995 6.1

1858. Уытты қатты хлорорганикалық пестицид 2761 6.1
1859. Сығылған газды уытты пестицид, н.к., см. 1950 2
1860. Жарылғыш темiржол петардалары 0192 1
1861. Петрол 0193 1
1862. Сұйытылған петролейлі газдар 0492 1
1863. Пивалоихлорид, см. 0493 1
1864. Пиколиндер 1203 3
1865. Пикрамид, см. 1075 2
1866. Пикрихлорид, см. 2438 6.1
1867. Пикрит, см. 2313 3
1868. Ылғалданған пикрит, см. 0153 1
1869. Питроксин, см. 0155 1
1870. Альфа-пинен 0282 1
1871. Пиперазин 1336 4.1
1872. Пиперидин 3172 6.1
1873. Пиразингексагидрид, см. 2368 3
1874. Пиридин 2579 8
1875. Пирозапалдар, см. 2401 3
1876. Пироксилин eрiтiндiсi, см. 2579 8
1877. Пиросульфурилхлорид 1282 3
1878. Бейорганикалық пирофорлы сұйықтық, н.к. 0325

0454
2059
1817
3194

1
1
3
8

4.2
1879. Органикалық пирофорлы сұйықтық, н.к. 2845 4.2
1880. Бейорганикалық қатты пирофорлы зат, н.к. 3200 4.2
1881. Органикалық қатты пирофорлы зат, н.к. 2846 4.2
1882. Сумен əрекеттесетiн пирофорлы метал. 

лорганикалық қосынды cұйық
3203 4.2

1883. Сумен əрекеттесетiн пирофорлы 
Металлорганикалық қосынды, қатты

3203 4.2

1884. Пирролидин 1922 3
1885. Пистондар (ойыншық тапаншаларға арналған), см. 0333

0336
0337

1
1
1

1886. Тез тұтанғыш бу шығаратын, парақ нысанындағы 
немесе жгутты экстру. зиялау жолымен алынған 
қамыр тəрiзді пластикалық

3314 9

1887. Өздiгінен қызатын нитроцеллюлоза негiзiндегi 
пластмасса

2006 4.2

1888. Коррозиялық сұйық полиаминдер, н.к. 2735 8
1839. Тез тұтанғыш коррозиялық сұйық полиаминдер, н.к. 2734 8
1890. Коррозиялық тезтұтанғыш полиаминдер, н.к. 2733 3
1891. Коррозиялық қатты полиаминдер, н.к. 3259 8
1892. Сұйық полигалогенделген дифенилдер 3151 9
1893. Қатты полигалогенделген дифенилдер 3152 9
1894. Сұйық полигалогенделген терфинилдер 3151 9
1895. Қатты полигалогенделген терфинилдер 3152 9
1896. Тұтанғыш бу шығаратын, түйiршiктi көпiршитiн 

полимер
2211 9

1897. Түйiршiктi көпiршитін полистирол, см. 2211 9
1898. Полихлордифенилдер 2315 9
1899. Полова 1327 4.1 Келісімнің күші 

жүрмейді
1900. Коррозиялық сұйық бояғыштар синтезiнiң жарты-

лай өнімі, н.к.
2801 8

1901. Уытты сұйық бояғыштар синтезiнiң жартылай 
өнiмi, н.к.

1602 6.1

1902. Коррозиялық қатты бояғыштар синтезiнiң жарты-
лай өнiмi, н.к.

3147 8

1903. Уытты қатты бояғыштар синтезiнiң
жартылай өнiмi, н.к.

3143 6.1

1904. Бос көлiк құралы - батарея, тазаланбаған См. 4.3.2.4
5.1.3.4

5.4.1.1.6
1905. Бос көлiк құралы, тазаланбаған Cм. 5.1.3и

5.4.1.1.6
1906. Бос ксгмг, тазаланбаған См. 4.1.1.11,

5.1.3и
5.4.1.1.6

1907. Бос мэгк, тазаланбаған См. 4.3.2.4,5.
1.3.и

5.4.1.1.6
1908. Бос ыдыс, тазаланбаған См. 5.1.3.И

5.4. 1.1.6
1909. Бос iрi көлемдi ыдыс, тазаланбаған См. 4.1.1.11,

5.1.3.
1910. Бос ыдыс, тазаланбаған См. 4.1.1.11,

5.1.3и
5.4.1.1.6

1911. Бос цистерна, тазаланбаған См. 4.3.2.4,
5.1.3и

5.4.1.1.6
1912. Tүтінсіз оқ-дəрі 0160

0161
1
1

1913. Салмағы бойынша кемiнде 17% спирт сiңiрiлген 
брикеттегi оқ-дəрi

0433 1

1914. Судың салмақтық үлесi кемiнде 25% ылғалданған 
брикеттегi оқ-дəрi

0159 1

1915. Пиротехникалық бұйымдар үшiн оқ-дəрi 0094
0305

1
1

1916. Түйіршік немесе ұнтақ түтінді оқ-дəрі 0027 1
1917. Құтыдағы түтiндi оқ-дəрiлер 0028 1
1918. Нығыздалған түтiндi оқ-дəрi 0028 1
1919. Түйiршiктелген немесе ұнтақ қapa оқ-дəрі, cм. 0027 1
1920. Құтыдағы қара оқ-дəрi, см. 0028 1
1921. Нығыздалған қара оқ-дəрi, см. 0028 1
1922. Мотор отынына детонацияға қарсы қондырма 1649 6.1
1923. Тұрақтанған пропадиен 2200 2
1924. Тұрақтанған пропадиен мен метилацетилен 

қоспасы, см.
1060 2

1925. Пропан 1978 2
1926. Н-пропанол 1274 3
1927. Пропантиолдар 2402 3
1928. Пропен, см. 1077 2
1929. Пропиламин 1277 3
1930. Н-пропилацетат 1276 3
1931. H-пропилбензол 2364
1932. Пропилен 1077 2
1933. Протилен тетрамерi 2850 3
1934. Пропилен тримерi, см. 2057 3
1935. 1,2-пропилендиамин 2258 8
1936. Пропилендихлорид, см. 1279 3
1937. Тұрақталған пропиленимин 1921 3
1938. Пропиленоксид 1280 3
1939. Протиленхлоргидрин 2611 6.1
1940. Н-протилизоционат 2482 6.1
1941. Пропилмеркаптан, см. 2402 3
1942. H-пропилнитрат 1865 3
1943. Пропилүшхлорсилан 1816 8
1944. Пропилформиаттар 1281 3
1945. Пропилхлорид 1278 3
1946. Н-пропилхлорформиат 2740 6.1
1947. Протиональдегид 1275 3
1948. Пропионилхлорид 1815 3
1949. Пропионитрил 2404 3
1950. Лондон пурпуры 1621 6.1
1951. ПХД, см. Полихлордифенилдер 2315 9
1952. Уытты тозаңдар, см. 1562 6.1
1953. Мышьяк тозаңы, см. 1562 6.1
1954. ПЭТН, см. 0150

0411
1
1

1955. ПЭТН/ТНТ, см. 0151 1
1956. Радиоактивтi материал, босаған орам -приборлар 

немесе бұйымдар
2911 7

1957. Радиоактивтi материал, босаған орам -табиғи уран-
нан немесе азайтылған ураннан немесе табиғи 
тoрийден жасалған бұйымдар

2909 7

1958. Радиоактивтi материал, босаған орам - 
материалдың шектеулi саны

2910 7

1959. Радиоактивтi материал, босаған орам - бос орам 
жиынтығы

2908 7

1960. Радиоактивтi материал, төмен меншiктi белсендiлiк 
(ТМБ-I), бөлiнбейтiн немесе бөлiнетiн - босатылған

2912 7

1961. Радиоактивтi материал, А үлгiдегi орам, бөлiнетiн, 
eрекше түр емес

3327 7

1962. Радиоактивтi материал, А үлгiдегi орам, ерекше түр 
емес, бөлiнбейтiн немесе бөлiнетiн - босатылған

2915 7

1963. Радиоактивтi материал, А үлгiдегi орам, ерекше 
түрлi, бөлiнетiн

3333 7

1964. Радиоактивтi материал, А үлгiдегi орам, ерекше 
түрлi, бөлiнбейтiн немесе бөлiнетiн - босатылған

3332 7

1965. Радиоактивтi материал, В(M) үлгiдегi орам, 
бөлiнетiн

3329 7

1966. Радиоактивтi материал, В(M) үлгiдегi орам, 
бөлiнбейтiн немесе бөлiнетiн - босатылған

2917 7

1967. Радиоактивтi материал, B(U) үлгiдегi орам, 
бөлiнетiн

3328 7

1968. Радиоактивтi материал, B(U) үлгiдегi орам, 
бөлiнбейтiн немесе бөлiнетiн - босатылған

2916 7

1969. Радиоактивтi материал, С үлгiдегi орам, бөлiнетiн 3330 7
1970. Радиоактивтi материал, С үлгiдегi орам, бөлiнбейтiн 

немесе бөлiнетiн - босатылған
3323 7

1971. Радиоактивтi материал, төмен меншiктi белсендiлiк 
(ТМБ-II), бөлiнетiн

3324 7

1972. Радиоактивтi материал, төмен меншiктi белсен дiлiк 
(ТМБ-II), бөлiнбейтiн немесе бөлiнетiн - босатылған

3321 7

1973. Радиоактивтi материал, төмен меншiктi белсендiлiк 
ТМБ-III, бөлiнетiн

3325 7

1974. Радиоактивтi материал, төмен меншiктi белсендiлiк 
(ТМБ-ІІІ), бөлiнбейтiн немесе бөлiнетiн - босатылған

3322 7

1975. Радиоактивтi материал, жеңiл радиоактивтi 
ластанған объектiлер (ЖРЛО-1 немесе ЖРЛО-2), 
бөлiнетiн

3326 7

1976. Радиоактивтi материал, жеңiл радиоактивтi 
ластанған объектiлер (ЖРЛО-1 немесе ЖРЛО-2), 
бөлiнетiн немесе бөлiнбейтiн - босатылған

2913 7

1977. Радиоактивтi материал, арнайы тасымалданатын 
бөлiнетiн

3331 7

1978. Радиоактивтi материал, арнайы жағдайда тасымал-
данатын, бөлiнбейтiн немесе бөлiнетiн - босатылған

2919 7

1979. Радиоактивтi материал, уран гексафторидi, 
бөлiнетiн

2977 7

1980. Радиоактивтi материал, уран гексафторидi, 
бөлiнбейтiн немесе бөлiнетiн - босатылған

2978 7

1981. Жұлғыш зарядты ракета 0436
0437
0438

1
1
1

1982. Инерттi тұмсықты ракета 0183
0502

1
1

1983. Жарылғыш зарядты ракета 0180
0181
0182
0295

1
1
1
1

1984. Жарылғыш зарядты, сұйық отын құйылған ракета 0397
0398

1
1

1985. Жарық бергiш авиациялық ракета 0093
0403
0404
0420
0421

1
1
1
1
1

1986. Жарық бергiш, жерден жiберiлетiн ракета 0092
0418
0419

1
1
1

1987. Трослақтырғыш ракета 0238
0240
0453

1
1
1

1988. Басқарылатын ракета, см. 0180
0181
0182
0183
0295
0397
0398
0436
0437
0438

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1989. Жабынға жағуға арналған ерiтiндi (өндiрiстiк не-
месе басқа мақсаттарға арналған, мысалы 
автомобильдердiң корпусына грунтты жабын 
жағуға, барабандар немесе бөшкелердi футирлеуге 
арналған, бетiн өңдеуге немесе беттердi қаптауға 
арналған ерiтiндiлер)

1139 3

1990. Тез тұтанғыш ерiткiштер, н.к., см. 1993 3
1991. Уытты тез тұтанғыш ерiткiштер, н.к., см. 1992 3
1992. Құстыратын тас 1551 6.1
1993. Сумен əрекеттесетiн сұйықтық, н.к. 3148 4.3
1994. Коррозиялық, сумен əрекеттесетiн сұйықтық, н.к 3129 4.3
1995. Уытты сумен əрекеттесетiн сұйықтық, н.к 3130 4.3
1996. Сумен əрекеттесетiн қатты зат, н.к 2813 4.3
1997. Коррозиялық сумен əрекеттесетiн қатты зат, н.к 3132 4.3
1998. Тез тұтанғыш сумен əрекеттесетiн қатты зат, н.к 3132 4.3 Тасымалдауға 

тыйым салы-
нады

1999. Тотықтанатын сумен əрекеттесетiн қатты зат, н.к 3133 4.3 Тасымалдауға 
тыйым салы-

нады
2000. Өздiгiнен жанатын сумен əрекеттесетiн қатты 

зат, н.к
3135 4.3 Тасымалдауға 

тыйым салы-
нады

2001. Уытты сумен əрекеттесетiн қатты зат, н.к 3134 4.3
2002. Жарылғыш кабель кескiш 0070 1
2003. Резорцин 2876 6.1
2004. Детонациялық реле, см. 0029

0267
0360
0361
0455
0500

1
1
1
1
1
1

2005. Құрамында тез тұтанғыш уытты емес сұйытылған 
газ бар рeфрижерaтoрлық

3358 2

2006. Құрамында тұтанбайтын уытты емес сұйытылған 
газ немесе аммиак ерiтiндiсi бар рефрижераторлық 
қондырғылар (N ООН 2672)

2857 2

2007. Сынап (II) - аммоний хлоридi 1630 6.1
2008. Сынап(ІІ) арсенаты 1623 6.1
2009. Сынап ацетаты 1629 6.1
2010. Сынап (II) бензоаты 1631 6.1
2011. Сынап бисульфаты, см. 1645 6.1
2012. Сынап бихлоридi, см. 1624 6.1
2013. Сынап бролидтерi 1634 6.1
2014. Сынап (II) глюканаты 1637 6.1
2015. Сынап дихлоридi 1624 6.1
2016. Сынап (II) иодидi 1638 6.1
2017. Сынап(ІІ) - калий иодидi 1643 6.1
2018. Сынап (I) нитраты 1627 6.1
2019. Сынап (II) нитраты 1625 6.1
2020. Сынап нуклеаты 1639 6.1
2021. Сынап оксидi 1641 6.1
2022. Десенсибилденген сынап(ІІ) оксицианидi 1642 6.1
2023. Сынап (ІІ) олеаты 1640 6.1
2024. Сынап салицилаты 1644 6.1
2025. Сұйық сынап қосындылары, н.к. 2024 6.1
2026. Қатты сынап қосындылары, н.к. 2025 6.1
2027. Сынап (II) сульфаты 1645 6.1
2028. Сынап (II) тиоцианаты 1646 6.1
2029. Сынап (II) цианитi 1636 6.1
2030. Сынапкалийлi цианит 1626 6.1
2031. Сынап 2809 8
2032. Cудың немесе су жəне спирт қоспасының 

салмақтық үлесi 20%-дан артық емес ылғалданған 
шатырлауық сынап

0135 1

2033. Рубидий 1423 4.3
2034. Рубидий гидроксид 2678 8
2035. Рубидий гидроксидiнiң ерiтiндiсi 2677 8
2036. Tұрақтанбаған балық қалдықтары, см. 1374 4.2
2037. Тұрақтанған балық қалдықтары, cм. 2216 9 Келісімнің күші 

жүрмейді
2038. Бейорганикалық коррозиялық өздiгiнен қызатын 

сұйықтық, н.к.
3188 4.2

2039. Күйе (жануар немесе өсiмдiк тектi), см. 1361 4.2
2040. Органикалық коррозиялық өздiгiнен қызатын 

сұйықтық, н.к.
3185 4.2

2041. Бейорганикалық өздiгiнен қызатын сұйықтық, н.к. 3186 4.2
2042. Органикалық өздiгiнен қызатын сұйықтық, н.к. 3183 4.2
2043. Бейорганикалық уытты өздiгiнен қызатын сұйықтық, 

н.к.
3187 4.2

2044. Органикалық уытты өздiгiнен қызатын сұйықтық, н.к. 3184 4.2
2045. Бейорганикалық коррозиялық қатты қызатын 

зат, н.к.
3192 4.2

2046. Органикалық коррозиялық қатты өздiгiнен қызатын 
зат н.к

3126 4.2

2047. Бейорганикалық қатты өздiгiнен қызатын зат, н.к. 3190 4.2
2048. Тотықтанатын қатты өздiгінен қызатын зат, н.к. 3127 4.2
2049. Органикалық қатты өздiгiнен қызатын зат, н.к. 3088 4.2
2050. Бейорганикалық уытты қатты өздiгiнен қызатын 

зат, н.к.
3191 4.2

2051. органикалық уытты қатты өздiгiнен қызатын зат н.к. 3128 4.2
2052. Өздiгiнен қызатын металды ұнтақ, н.к. 3189 4.2
2053. В үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық 3221 4.1
2054. Температурасы реттелетiн В үлгiсiндегi 

өздiкреактивтi сұйықтық
3231 4.1

2055. D үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық 3223 4.1
2056. Температурасы реттелетiн С үлгiсiндегi 

өздiкреактивтi сұйықтық
3233 4.1

2057. D үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық 3225 4.1
2058. Температурасы реттелетiн D үлгiсiндегi 

өздiкреактивтi сұйықтық
3235 4.1

2059. E үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық 3227 4.1
2060. Температурасы реттелетiн Е үлгiсiндегi 

өздiкреактивтi сұйықтық
3237 4.1

2061. F үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық 3229 4.1
2062. Температурасы реттелетiн F үлгiсiндегi 

өздiкреактивтi сұйықтық
3239 4.1

2063. В үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты зат 3222 4.1
2064. Температурасы реттелетiн В үлгiсiндегi 

өздiкреактивтi қатты зат
3232 4.1

2065. С үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты зат 3224 4.1
2066. Температурасы реттелетiн С үлгiсiндегi 

өздiкреактивтi қатты зат
3234 4.1

2067. D үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты зат 3226 4.1
2068. Температурасы реттелетiн D үлгiсiндегi 

өздiкреактивтi қатты зат
3236 4.1

2069. E үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты зат 3228 4.1
2070. Температурасы реттелетiн Е үлгiсiндегi 

өздiкреактивтi қатты зат
3238 4.1

2071. F үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты зат 3230 4.1
2072. Температурасы реттелетiн F өздiкре. активтi 

қатты зат
3240 4.1

2073. Жас ағызатын газ шамдар 1700 6.1
2074. Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық 

үлесi 20%-дан кем емес
0129 1

2075. Қорғасын арсенаттары 1617 6.1
2076. Қорғасын арсениттерi 1618 6.1
2077. Қорғасын ацетаты 1616 6.1
2078. Қорғасын (II) ацетаты, см. 1616 6.1
2079. Қорғасын диоксидi 1872 5.1
2080. Қорғасын нитраты 1469 5.1
2081. Қорғасын(ІІ) нитраты, см. 1469 5.1
2082. Қорғасын пероксидi, см. 1872 5.1
2083. Қорғасын перхлораты 1470 5.1
2084. Қорғасын(ІІ) перхлораты, см. 1470 5.1
2085. Eритiн қорғасын қосындылары, н.к. 2291 6.1
2086. Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық 

үлесi кемiнде 20% ылғалданған қорғасын стифнаты
0130 1

2087. Құрамында 3%-дан көп еркiн қышқыл бар қорғасын 
сульфаты

1794 8

2088. Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық 
үлесi кемiнде 20% қорғасын үшнитрорезорцинаты, 
см.

0130 1

2089. Екiорынбасатын қорғасын фосфитi 2989 4.1
2090. Қатты қорғасын хлоридi, см. 2291 6.1
2091. Қорғасын цианидi 1620 6.1
2092. Қорғасын (II) цианидi, см. 1620 6.1
2093. Селен гексафторидi 2194 2
2094. Селен дисульфид 2657 6.1
2095.
2096.

Селен қосындысы, н.к.
Селенаттар

3283
2630

6.1
6.1

2097. Селениттер 2630 6.1
2098. Селеноксихлорид 2879 8
2099. Селитра, см. 1486 5.1
2100. Чили селитрасы, см. 1498 5.1
2101. Нығыздалған тұқым қалдықтары 1386

2217
4.2
4.2

2102. Пiшен 1327 4.1 Келiсiмнің күші 
жүрмейдi

2103. Күкірт 1350 4.1
2104. Балқытылған күкiрт 2448 4.1
2105. Күмiс арсениті 1683 6.1
2106. күмiс нитраты 1493 5.1
2107. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған 

күмiс пикраты
1347 4.1

2108. Күмiс цианидi 1684 6.1
2109. Күкiртсутегi 1053 2
2110. Күкірткөмiртегі 1131 3
2111. Күкiрт гексафторидi 1080 2
2112. Күкірт диоксидi 1079 2
2113. Күкiрт дихлоридi,см. 1828 8
2114. Күкірт монохлориді,см. 1828 8
2115. Күкiрттетрафторидi 2418 2
2116. Тұрақтанған күкiрт үшоксидi 1829 8
2117. Күкiрт хлоридтерi 1828 8
2118. Авиациялық жарық белгiлерi cм. 0093

0403
0404
0420
0421

1
1
1
1
1

2119. Кемелік апат белгiлерi 0194
0195

1
1

2120. Сумен белсендiрілетiн кемелiк
апат белгілерi, см.

0249 1

2121. Түтiн сигналдары 0196
0197
0313
0487

1
1
1
1

2122. Жарылғыш дыбыс сигналдары 0204
0296
0374
0375

1
1
1
1

2123. Авиациялық жарық сигналдары, см. 0093
0403
0404
0420
0421

1
1
1
1
1

2124. Автожол жарық сигналдары
Кiшiгірiм апат сигналдары
Темiржол немесе автожолдар жарық сигналдары

0191
0373

1
1

2125. Сумен белсендiрілетін жарық сигналдары, см 0248
0249

1
1

2126. Сығымдалған силан 2203 2
2127. Синтез-газ, см. 2600 2
2128. Скипидар 1299 3
2129. Скипадарды алмастырушы 1300 3
2130. А, A01, A02, АО, A1, В1, B2, В немесе С қоспалары 

см.
1965 2

2131. F1 қоспасы, F2 қоспасы немесе F3 қоспасы, см. 1078 2
2132. P1 қоспасы немесе Р2 қоспасы, см. 1060 2
2133. Қышқылдар қоспасы, нитрлейтiн қышқыл, см. 1796 8
2134. Құрамында азот қышқылы 50%-дан артық болатын 

нитрлейтiн қышқыл қоспасы
1796 8

2135. Құрамында азот қышқылы 50%-дан артық емес бо-
латын нитрлейтiн қышқыл қоспасы

1796 8

2136. Құрамында азот қышқылы 50%-дан артық бола-
тын пайдаланымнан шыққан нитрлейтiн қышқыл 
қоспасы

1826 8

2137. Құрамында азот қышқылы 50%-дан артық емес бо-
латын пайдаланымнан шыққан нитрлейтiн қышқыл 
қоспасы

1826 8

2138. Фторлысутегi қышқылы мен күкiрт қышқылының 
қоспасы, см.

1786 8

2139. Полиэфир шайыры жиынтығы 3269 3
2140. Тез тұтанғыш шайыр ерiтiндiсi 1866 3
2141. Трассерiмен инерттi снарядтар 0345

0424
0425

1
1
1

2142. Жару немесе жұлу заряды бар снарядтар 0346
0347
0426
0427
0434
0435

1
1
1
1
1
1

2143. Жару заряды бар снарядтар 0167
0168
0169
0324
0344

1
1
1
1
1

2144. Жарық бергiш снарядтар 0171
0254
0297

1
1
1

2145. Детонаторсыз мұнай скважиналарына арналған 
перфорaторлық снарядтар

0124
0494

1
1

2146. Каустикалық сода, см. 1824 8
2147. Атоматтық қатардағы нитротуынды дефлагрирала-

натын металдар тұзы, н.к.
0132 1

2148. Тез тұтанатын органикалық
қосындылардың тұздары, н.к.

3181 4.1

(Соңы 21-бетте)
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2149. Сабан 1327 4.1 Келісімнің күші 
жүрмейді

2150. В құрамы, cм. 0118 1
2151. Аллил спиртi 1098 6.1
2152. Денатуратталған спирт,см 1986

1987
3
3

2153. Диацетон спиртi 1148 3
2154. Изобутил спиртi 1212 3
2155. Изопропил спиртi, см. 1219 3
2156. Металлил спирт 2614 3
2157. Метилаллил спирті, см 2614 3
2158. Метиламил спиртi, см. 2053 3
2159. Альфа-метилбензил спирт 2937 6.1
2160. Метил спирт, см. 1230 3
2161. Петролей спирт, см. 1268 3
2162. Өндiрiстiк спирт, см. 1986

1987
3
3

2163. Қалыпты пропил спирт, см. 1274 3
2164. Техникалық спирт, см. 1986

1987
3
3

2165. Фурфурил спирт 2874 6.1
2166. Этил спирт, см. 1170 3
2167. Этил спиртiнiң ерiтiндiсi,см. 1170 3
2168. Бутил спирт, см. 1120 3
2169. Спирттер, н.к. 1987 3
2170. Уытты тез тұтанғыш спирттер, н.к. 1986 3
2171. Қауiпсiз сiрiңкелер (қораптағы,

книечкадағы картондағы)
1944 4.1

2172. «Веста» парафинделген сiрiңкелер 1945 4.1
2173. Сапер сiрiңкелерi 2254 4.1
2174. Пирофор қорытпалары, н.к. 1383 4.2
2175. Пиротехникалық құралдар 0333

0334
0335
0336
0337

1
1
1
1
1

2176. Жабдық ретiнде қауiптi жүктерi бар өздiгiнен 
үрленбейтiн құтқару құралдары

3072 9

2177. Өздiгiнен үрленетiн құтқару құралдары 2990 9
2178. Стибин 2676 2
2179. Tұрақтанған стирол-мономер 2055 3
2180. Стрихнин 1692 6.1
2181. Стрихнин тұздары 1692 6.1
2182. Стронций арсенитi 1692 6.1
2183. Стронций диоксидi,см. 1509 5.1
2184. Стронций нитраты 1507 5.1
2185. Стронций пероксидi 1508 5.1
2186. Стронций перхлораты 1508 5.1
2187. Пирофорлы стронций қорытпалары, см. 1383 4.2
2188. Стронций фосфидi 2013 4.3
2189. Стронций хлораты 1506 5.1
2190. Темiр жоңқалары, см. 2793 4.2
2191. Өздiгiнен қызуға шалдыққан қара металда жоңқасы 2793 4.2
2192. Болат жоңқасы, см. 2793 4.2
2193. Сульфурилфторидi 2191 2
2194. Сульфурилхлоридi 1834 8
2195. Ұнтақ сурьма 2871 6.1
2196. Сурьма гидридi, см. 2676 2
2197. Сурьма-калий тартраты 1551 6.1
2198. Сурьма лактаты 1550 6.1
2199. Сурьма (III) лактаты, см. 1550 6.1
2200. Сурьма пентафторидi 1732 8
2201. Сұйық сурьма пентохлоридi 1730 8
2202. Сурьма пентохлоридiнiң ерiтiндiсi 1731 8
2203. Сұйық сурьма перхлоридi, см. 1730 8
2204. Сұйық бейорганикалық сурьма қосындысы, н.к. 3141 6.1
2205. Қатты бейорганикалық сурьма қосындысы, н.қ. 1549 6.1
2206. Сурьма үшхлоридi 1733 8
2207. Сурьма хлоридi, см. 1733 8
2208. Таллий нитраты, см. 2727 6.1
2209. Таллий (І) нитраты 2727 6.1
2210. Таллий қосындысы, н.к. 1707 6.1
2211. Таллий (I) хлораты 2573 5.1
2212. Таллий хлораты, см. 2573 5.1
2213. Tремолитi жəне /немесе актинолитi бар тальк, см. 2590 9
2214. Ауада тасымалдануы ережемен реттелетiн қатты 

зат н.к.
3335 9

2215. Теллур гексафторидi 2195 2
2216. Теллур қосындысы, н.к. 3284 6.1
2217. Термосiрiңкелер 1331 4.1
2218.
2219.

Терпинолен
Тетрабромэтан

2541
2504

3
6.1

2220. 1, 2, 3, 6 - тетрагиидро-бензальдегид 2498 3
2221. Тетрагидро-1,4 оксазин, см. 2054 3
2222. 1, 2, 3, 6 - тетрагиидропиридин 2410 3
2223. Тетрагидротиофен 2412 3
2224. Тетрогидрофуран 2056 3
2225. Тетрагидрофурфуриламин 2943 3
2226. Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақ тық 

үлесi кемiнде 30% ылғалданған тетразен, см.
0114 1

2227. 1Н-тетразол 0504 1
2228. Тетраметиламмоний гидроксидi 1835 8
2229. Тетраметилен, см. 2601 2
2230. Тетраметиленцианид, см. 2205 6.1
2231. Тетраметилқорғасын, см. 1649 6.1
2232. Тетраметилсилан 2749 3
2233. Тетраметоксисилан, см. 2606 6.1
2234. Тетранитрранилин 0207 1
2235.
2236.

Тетранитрометан
Тетрапропилортотитанат

1510
2413

5.1
3

2237. Тетрафтордихлорэтан, см. 1958 2
2238. Сығымдалған тетрафторметан 1982 2
2239. 1,1, 1,2 - тетрафторэтан 3159 6.1
2240. Tұрақтанған тeтрафтoэтилен 1081 6.1
2241. Тетрахлорэтан 1702 6.1
2242. Тетрахлорэтилен 1897 8
2243. Тетраэтилдитиопиро-фосфат 1704 6.1
2244. Тетраэтиленнпентамин 2320 3
2245. Тетраэтилқорғасын, см. 1649 6.1
2246. Тетраментилсилан 2749 1
2247. Тетраментоксисилан, см. 2606 5.1
2248. Тетранитроанилин 0207 3
2249. Teтранитрометан 1510 2
2250. Тетрапропилортотитанат 2413 2
2251. Тетрафтордихлорэтан, см. 1958 2
2252. Сығымдалған тетрафторметан 1982 2
2253. 1,1,1,2-тетрафторэтан 3159 2
2254. Тұрақталған тетрафторэтилен 1081 2
2255. Тетрахлорэтан 1702 6.1
2256. Тетрахлорэтилен 1897 6.1
2257. Тетраэтилдитиопиро-фосфат 1704 6.1
2258. Тетраэтиленпентамин 2320 8
2259. Тетраэтилқорғасын, см. 1649 6.1
2260. Тетраэтилсиликат 1292 3
2261. Teтраэтоксисилан, см. 1292 3
2262. Тетрил, см. 0208 1
2263. 4-тиапентаналь 2785 6.1
2264. Тиа-4-пентаналь, cм. 2785 6.1
2265. Тиогликоль 2966 6.1
2266. Тиомочевида диоксидi 3341 4.2
2267.
2268.

Тионилхлорид
Тиофен

1836
2414

8
3

2269. Тиофенол, см. 2337 6.1
2270. Тиофосген 2474 6.1
2271. Тиофосфорилхлорид 1837 8
2272. Тез тұтанғыш типография сыры, см. 2900 6.2
2273. Кеуектi түйiршiк титан 2878 4.1
2274. Кeуектi ұнтақ титан 2878 4.1
2275. Құрғақ ұнтақ титан 2546 4.2
2276. Судың үлесi кемiнде 25% ылғалданған титан-ұнтақ 1352 4.1
2277. Титан гидридi 1871 4.1
2278. Титан дисульфид 3174 4.2
2279. Титан тетрахлоридi 1838 8
2280. Пирофорлы титан үшхлоридi 2441 4.2
2281. Титан үшхлоридi қоспасы 2869 8
2282. Пирофорлы титан үшхлоридi 2441 4.2
2283. Май сiңiрiлген жануар тектi талшықтар 1373 4.2
2284. Нитрат құрамы аз нитроцеллюлоза сіңірілген 

талшықтар, н.к.
1353 4.1

2285. Май сіңірілген өсімдік текті талшықтар 1373 4.2
2286. Синтетика текті талшықтар 1373 4.2
2287. ТНТ, см 0209 1
2288. ТНТ жəне алюминий -қоспа, см 0390 1
2289. Сұйық тірі организмдерден алынған н.к. токсиндер, 172 6.1
2290. Қатты тiрi организмдерден алынған токсиндер, н.к. 3172 6.1
2291. Бейорганикалық коррозиялық уытты сұйықтық, н.к. 3289 6.1
2292. Органикалық коррозиялық уытты сұйықтық, н.к. 2927 6.1
2293. Органикалық тезтұтанғыш уытты сұйықтық, н.к. 2929 6.1
2294. Бейорганикалық уытты сұйықтық, н.к. 3287 6.1
2295. Қышқылданатын уытты сұйықтық, н.к. 3122 6.1
2296. Органикалық уытты сұйықтық, н.к. 2810 6.1
2297. Сумен əрекеттесетiн уытты сұйықтық, н.к. 3123 6.1
2298. Бейорганикалық коррозиялық қатты уытты зат, н.к. 3290 6.1
2299. Органикалық коррозиялық қатты уытты зат, н.к. 2928 6.1
2300. Органикалық тез тұтанғыш қатты уытты зат, н.к. 2930 6.1
2301. Бейорганикалық қатты уытты зат, н.к. 3288 6.1
2302. Тотықтанатын қатты уытты зат, н.к. 3086 6.1
2303.
2304.

Органикалық қатты уытты зат, н.к.
Сумен əрекеттесетiн қатты уытты зат, н.к.

2811
3125

6.1
6.1

2305. Өздiгінен қызатын қатты уытты зат, н.к. 3124 6.1
2306. Ингибирленген толилэтилен,см 2618 3
2307. Сұйық толуидиндер 1708 6.1
2308. Қатты толуидиндер 1708 6.1
2309. 2.4 - толуилендиамин 1709 6.1
2310. Толуилендиизоцианат, см. 2078 6.1
2311. Толуол 1294 3
2312. Толуолдиизоцианат 2078 6.1
2313. Турбиналық қозғалтқыштарға арналған авиация 

отыны
1863 3

2314. Дизель отыны 1202 3
2315. Жеңiл пеш отыны 1202 3
2316. Детонаторсыз мұнай скважиналарына арналған 

жарылғыш торпедалар
0099 1

2317. Инерттi тұмсықты сұйық отынды торпедалар 0450 1
2318. Жарылғыш зарядпен жабдықталған немесе 

жабдықталмаған сұйық отынды торпедалар
0449 1

2319. Жарылғыш зарядты торпедалар 0329
0330
0451

1
1
1

2320. Аккумулятор батареясымен жұмыс iстейтiн көлiк 
құралдары немесе аккумулятор батареяларымен 
жұмыс iстейтiн жабдықтар

3171 9

2321. Оқ-дəрiлерге арналған трассерлер 0212
0306

1
1

2322. Тремолит, см. 2590 9
2323. Трет-(1 - азиридинил) фосфиноксид ерiтiндiсi 2501 6.1
2324. Үшаллиламин 2610 3
2325. Үшаллилборат 2609 6.1
2326. Yшбромборан, см. 2692 8
2327. Yшбутиламин 2542 6.1
2328. Yшбутилфосфат 3254 4.2
2329. Yшизобутилен 2324 3
2330. Үшизопропилборат 2616 3
2331. Құрамында 3%-дан артық ортоизомер бар трикре-

зилфосфат
2574 6.1

2332. Сусыз триметиламин 1083 2
2333. Триметиламиннiң салмақтық үлесi 50%-дан артық 

емес триметиламиннiң су ерiтiндiсi
1297 3

2334. Үшметилацетилхлорид 2438 6.1
2335. 1,2,5 - үшметилбензол 2325 3
2336. Үшметилборат 2416 3
2337. Үшметилгексаметилендiлер - аминдер 2327 8
2338. Үшметилгексаметилендiлер - изоцианат 2328 6.1
2339. Үшметиленхлорбромид, см. 2688 6.1
2340. 2,4,4 - үшметилпентен - 1, см. 2050 3
2341. 2,4,4 - үшметилпентен - 2, см. 2050 3
2342. Yшметилфосфит 2329 3
2343. Yшметилхлорсилан 1298 3
2344. Үшметилциклогексил - амин 2326 8
2345. Yшнитроанилин 0153 1
2346. Судың салмақтық үлесi 30%-дан кемқұрғақ немесе 

ылғанданған тринитробензол
0214 1

2347. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған 
тринитробензол

1354 4.1

2348. Судың салмақтық үлесi 10%-дан кем ылғалданған 
тринитробензол

0214 1

2349. Үшнитро-м-крезол 0216 1
2350. Үшнитронафталин 0217 1
2351. Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық 

үлесi 20%-дан кем құрғақ немесе ылғалданған 
үшнитрорезорцин

0219 1

2352. Судың немесе спирт пен су қоспасының салмақтық 
үлесi кемiнде 20% ылғалданған үшнитрорезорцин

0394 1

2353. Судың салмақтық үлесi 30%-дан кем құрғақ немесе 
ылғалданған үшнитротолуол(тнт)

6209 1

2354. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10% ылғалданған 
үшнитротолуол

0209 4.1

2355. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған 
үшнитротолуол

1356 4.1

2356. Үшнитротолуол жəне гексанитрос. тильбеннiң 
қоспасы

0388 1

2357. Үшнитротолуол жəне үшинтробензолдың қоспасы 0388 1
2358. Құрамында үшинтробензол жəне гексанитростиль-

бен бар үшнитротолуол қоспасы
0389 1

2359. Үшнитрофенетол 0218 1
2360. Yшнитрофенилметил-нитрамин 0208 1
2361. Судың салмақтық үлесi 30%-дан кем құрғақ немесе 

ылғалданған үшинтрофенол
0154 1

2362. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10% ылғалданған 
үшнитрофенол

0154 1

2363. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30% ылғалданған 
үшнитрофенол

1344 4.1

2364. Үшнитрофторенон 0387 1
2365. Yшнитрохлорбензол 0155 1
2366. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10% 

үшнитрохлорбензол
0155 4.1

2367. Yшпропиламин 2260 3
2368. Yшпопилен 2057 3
2369. Yшфторацетилхлорид 3057 2
2370. Yшфторбромметан, см. 1009 2
2371. Үшфторметан 1984 2
2372. Сұйық суытылған үшфторметан 3136 2
2373. 2 - үшфторметиланилин 2942 6.1
2374. 3 -үшфторметиланилин 2948 6.1
2375. Yшфторхлорметан, см. 1022 2
2376. Құрамында шамамен 60% үшфторхлорметан бар 

үшфторхлорметан жəне фтороформаның азео-
тропты қоспасы

2599 2

2377. үшфторхлорэтан, см. 1983 2
2378. Тұрақталған үшфторхлорэтилен 1082 2
2379. 1, 1, 1- үшфторэтан 2035 2
2380. Yшхлорацетальдегид, см. 2075 6.1
2381. Үшхлорацетилхлорид 2442 8
2382. Сұйық үшхлорбензолдар 2321 6.1
2383. Yшхлорбутен 2322 6.1
2384. Yшхлорнитрометан, см. 1580 6.1
2385. Үшхлорсилан 1295 4.3
2386. 2,4,6 - үшхлор - 1,3,5 - үшазин, cм. 2670 8
2387. 1,3,5 - үшхлортриазинтрион - 2,4,6 симметрия-

лы, см.
2468 5.1

2388. 1, 1, 1 - үшхлорэтан 2831 6.1
2389. Үшхлорэтилен 1710 6.1
2390. Yшэтиламин 1296 3
2391. Үшэтилборат, см. 1176 3
2392. Үшэтилентетрамин 2259 8
2393. Yшэтилортоформиат, см. 2524 3
2394. Үшэтилфосфит 2323 3
2395. Yшпилиден, см. 2603 3
2396. Детонациялық түтiкшелер 0106

0107
0257
0367

1
1
1
1

2397. Қорғаныс элементтерi бар детонациялық түтiктер 0408
0409
0410

1
1
1

2398. Тұтатқыш түтiктер 0316
0317
0368

1
1
1

2399. Ауыр сутегi см. 1957 2
2400. Уайт-спирит, см. 1300 3
2401. Сұйық көмiрсутегi, н.к. 3295 3
2402. Терпен көмiрсутегi, н.к. 2319 3
2403. Көмiртегi бисульфидi, см. 1131 3
2404. Көмiртегi диоксидi 1013 3
2405. Сұйық суытылған көміртегі диоксиді 2187 2
2406. Қатты көмiртегі диоксидi 1845 9 Келiсiмнің күші 

жүрмейдi
2407. Көмiртегi диоксид мен азот оксидiнiң қоспасы 1015 2
2408. Көмiртегi диоксидi мен оттегiнiң сығымдалған 

қоспасы
1016 2

2409. Көмiртегi диоксид мен этилен оксидiнiң қоспасы, см. 1041
1952
3300

2
2
2

2410. Көмiртегі монооксидi мен сутегiнің сығымдалған 
қоспасы

2600 2

2411. Сығымдалған көмiртегі монооксидi 1016 2
2412. Көмiртегi тетрабромидi 2516 6.1
2413. Көмiртегi тетрахлоридi 1846 6.1
2414. Жануар жəне өсiмдiк тектi көмiр 1361 4.2
2415. Активтендiрiлген көмiр 1362 4.2
2416. Активтендiрiлмеген ағаш көмiрi, см 1361 4.2
2417. Активтендiрiлмеген көмiр, см. 1361 4.2
2418. Көмiр ангидридi, см. 1013

1845
2187

2
9
2

2419. Құрамында 0,2% жанғыш заттар бар, аммоний 
нитраттан артық жарылғыш

0223 1

2420. қаупi бар аммиак-нитрат тыңайтқышы (көмiртегi 
бойынша есептелген кез келген органикалық 
затты қоса алғанда), кез келген басқа заттардың 
қоспасын алып тастағанда Аммиак-нитратты 
тыңайтқыш н.к.

2072 5.1 Тасымалдауға 
тыйым салы-

нады

2421. Аммоний нитраты бар тыңайтқыш, н.к., см. 2072 5.1
2422 Құрамында еркiн аммиак бар аммиак 

тыңайтқышының ерiтiндiсi
1043 2

2423. A4 үлгісiндегi аммиак-нитратты тыңайтқыш 2070 5,1
2424 Аммиак-нитратты тыңайтқыш 2071 9 Келiсiмнің 

күші жүрмейдi
2425. A1 үлгiсiндегi аммиакнитратты тыңайтқыш 2067 5,1
2426 A2 үлгiсiндегi аммиакнитратты тыңайтқыш 2068 5,1
2427. А3 үлгiсiндегi аммиакнитратты тыңайтқыш 2069 5,1
2428. Ундекан 2330 3
2429. Жарылғыш, жұлғыш немесе лақтырғыш заряды 

бар сумен активтендiрiлген қондырғы
0248 1

2430 Жарылғыш əрекеттi тетiктердi iске қосуға 
арналған қондырғы, см.

0249 1

2431. Шығару құралдары бар, көмiрсутегі газымен іске 
қосылатын кiшi қондырғы

3150 2

2432. Пиротехникалық, қауiпсiздiк белдіктерiн алдын 
ала қатайту қондырғысы

3268 9

2433. Пиротехникалық, қауiпсiздiк белдiктерiн алдын 
ала қатайту қондырғысы

0503 1

2434. Сығымдалған газбен, қауiпсiздiк белдiктерiн ал-
дын-ала қатайту қондырғысы

3353 2

2435. Жарылғыш ажыратқыш қондырғы 0173 1
2436. Қолмен белгi беру қондырғысы 0191

0373
1
1

2437. Фенацилбромид 2645 6,1
2438. Фенетидиндер 2311 6,1
2439. Фениламин, см. 1547 6,1
2440. Фенилацетилхлорид 2577 8
2441. Сұйық фенилацетонитрил 2470 6,1
2442. 1-фенилбутан, см. 2709 3
2443. 2-фенилбутан, см. 2709 3
2444. Фенилгидразин 2572 6,1
2445. Фенилендиаминдер (о-, м-, п-) 1673 6,1
2446. Фенилизоцианат 2487 6,1
2447. Фенилизоциандихлорид, см. 1672 6,1
2448. Фенилкарбиламинохлорид 1672 6,1
2449. Фенилмеркаптан 2337 6,1
2450. 2-фенилпропен, см. 2303 3
2451. Фенилсынап гидрооксидi 1894 6,1
2452. Фенилсынап нитраты 1895 6,1
2453. Фенилсынап қосындысы, н.к. 2026 6,1
2454. Фенилсынапацетат 1674 6,1
2455. Фенилүшхлорсилан 1804 8
2456. Фенилфосфордихлорид 2798 8
2457. Фенилфосфортиодихлорид 2799 8
2458. Фенилхлорформиат 2746 6,1
2459. Фенилцианид, см. 2224 6,1
2460. Фенилэтилен, см. 2055 3
2461. Балқытылған фенол 2312 6,1
2462. Қатты фенол 1671 6,1
2463. Фенол ерiтiндiсi 2821 6,1
2464. Сұйық фенолсульфоқышқыл 1803 8
2465. Сұйық феноляттар 2904 8
2466. Қатты феноляттар 2905 8
2467. Кремнийдiң салмақтық үлесi кемiнде 30%, бiрақ 

90%-дан кем ферросицилий
1408 4.3

2468. Ферроцерий 1323 4,1
2469. Азоттың салмақтық үлесi 12,6%-дан артық емес 

мембранды нитроцеллюлозды фильтрлер
3270 4,1

2470 Формалин, см. 1198 3
2471. Құрамында формальдегид кемiнде 25% фор-

мальдегид ерiтiндiсi
2209 8

2472. Тез тұтанғыш формальдегид ерiтiндiсi 1198 3
2473. Формамидинсульфин қышқылы 3341 4,2
2474. 2-формил-3,4-дигидропиран-2н, см. 2607 3
2475. Фосген 1076 2
2476. 9-фосфабициклононандар 2940 4,2
2477. Фосфин 2199 2
2478. Аморфты фосфор 1338 4,1
2479. Құрғақ ақ фосфор 1381 4,2
2480. Ерiтiндiдегi ақ фосфор 1381 4,2
2481. Су астындағы ақ фосфор 1381 4,2
2482. Балқытылған ақ фосфор 2447 4,2
2483. Құрғақ сары фосфор 1381 4,2
2484. Ерiтiндiдегі сары фосфор 1381 4,2
2485. Су астындағы сары фосфор 1381 4,2
2486. Қызыл фосфор, см. 1338 4,1
2487. Фосфор бромидi, см. 1808 8
2488. Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ фосфор 

гептасульфидi
1339 4,1

2489. Фосфор оксибромидi 1939 8
2490. Балқытылған фосфор оксибромидi 2576 8
2491. Фосфор(v) оксидi 1807 8
2492. Фосфор оксихлоридi 01810 8
2493. Фосфор пентабромидi 2691 8
2494. Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ фосфор 

пентасульфидi
1340 4,3

2495. Сығымдалған фосфор пентафторидi 2198 2
2496. Фосфор пентахлоридi 1806 8
2497. Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ фосфор 

сесквисульфидi
1341 4,1

2498. Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ 
фосфор(v) сульфидi,см

1340 4,3

2499. Фосфор сульфохлоридi, см. 1837 8
2500. Фосфор үшбромидi 1808 8
2501. Фосфор үшоксидi 2578 8
2502. Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ фосфор 

үшсульфидi
1343 4,1

2503. Фосфор үшхлоридi 1809 6,1
2504. Фосфор хлоридi, см. 1809 6,1
2505. Фосфорилхлорид, см. 1810 8
2506. Уытты фосфорорганикалық қосынды, н.қ., сұйық 3278 6,1
2507. Уытты фосфорорганикалық қосынды, н.қ., қатты 3278 6,1
2508. Тез тұтанғыш уытты фосфорорганикалық 

қосынды, н.қ.
3279 6,1

2509. Фотоавиабомбалар 0037 1
2510.
2511.
2512.
2513.
2514.
2515.
2516.
2517.
2518.
2519.
2520.
2521.
2522.
2523.
2524.
2525.
2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.
2532.
2533.
2534.
2535.
2536.
2537.
2538.
2539.
2540.
2541.

Сығымдалған фтор
2-Фторанилин, см.
4-Фторанилин, см.
о-Фторанилин, см.
н-Фторанилин, см.
Фторанилиндер
Фторбензол
Фторлысутегі қышқылы, см.
Фторметан, см.
Фтороформ, см.
Фторосиликаттар, н.қ.
Фтортолуолдар
Фторэтан, см.
Фумарилхлорид
Фумароилдихлорид, см.
Фуральдегидтер
Фуран
Фурилкарбинол, см.
Фурфуриламин
Хинол, см.
Хинолин
Хинон, см.
Май сiңiрiлген мақта қалдықтары
Дымқыл мақта
Хлор
3-хлор-1, 2-дигидроксипропан, см.
Хлор пентафторидi
Хлор үшфторидi
Тұрақталған сусыз хлораль
Хлоранизидиндер
Сұйық хлоранилиндер
Қатты хлоранилиндер

1045
2941
2941
2941
2941
2941
2387
1790
2454
1984
2856
2388
2453
1780
1780
1199
2389
2894
2526
2662
2656
2587
1364
1365
1017
2689
2548
1749
2075
2233
2019
2018

2
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
8
2
2

6.1
3
2
8
8

6.1
3

6.1
3

6.1
6.1
6.1
4.2
4.2
2

6.1
2
2

6.1
6.1
6.1
6.1

2542.
2543.
2544.
2545.
2546.
2547.
2548.
2549.
2550.
2551.
2552.
2553.
2554.
2555.
2556.
2557.
2558.
2559.
2560.
2561.

Хлорат пен борат қоспасы
Хлорат пен магний хлоридiнiң қоспасы
Бейорганикалық хлораттардың су ерiтiндiсi,н.к.
Бейорганикалық хлораттар,н.к.
Хлорацетальдегид, см.
Хлорацетилхлорид
Тұрақталған хлорацетон
Хлорацетонитрил
Хлорацетофенон
Хлорбензилхлоридтер
Хлорбензол
Хлорбензотрифторидтер
1-хлор-3-бромпропан, см.
1-хлорбутан, см.
2-хлорбутан, см.
Хлорбутандар
Сұйық хлординитробензолдар
Қатты хлординитробензолдар
Хлордифторбромметан
Хлордифторметан

1458
1459
3210
1461
2232
1752
1695
2668
1697
2235
1134
2234
2688
1127
1127
1127
1577
1577
1974
1018

5.1
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
3

6.1
3
3
3

6.1
6.1
2
2

2562. Құрамында шамамен 49% хлордифторметан бар 
тұрақты қайнау температурасы бар хлордифтор-
метан мен хлорпентафторэтан

1973 2

2563.
2564.
2565.
2566.
2567.
2568.
2569.
2570.
2571.
2572.
2573.
2574.
2575.
2576.
2577.
2578.
2579.
2580.
2581.
2582.
2583.
2584.
2585.
2586.
2587.
2588.
2589.
2590.
2591.
2592.
2593.
2594.
2595.
2596.
2597.
2598.

1-хлор- 1, 1-дифторэтан
Хлорит ерiтiндiсi
Бейорганикалық хлориттер, н.к.
Сұйық хлоркрезолдар
Қатты хлоркрезолдар
Хлорметан, см.
1-хлор-3-метилбутан, см.
2-хлор-2-метилбутан, см.
2-хлор-2-метилпропан, см.
3-хлор-2-метилпропен-1, см.
3-хлор-4-метилфенилизоционат
Хлорметилцианид, см.
Хлорметилхлорформиат
Хлор əгі, см.
Хлорнитроанилиндер
Хлорнитробензолдар
Сұйық хлорнитротолуолдар
Қатты хлорнитротолуолдар
Тұрақталған хлоропрен
Хлороформ
Хлорпентафторэтан
Хлорпикрин
Хлорпикрин мен метилбромид қоспасы
Хлорпикрин мен метилхлорид қоспасы
Хлорпикрин қоспасы, н.қ.
2-хлорпиридин
2-хлорпропан
3-хлор-пропандиол-1,2,см.
3-хлорпропанол-1
2-хлорпропен
3-хлорпропен, см.
3-хлорпропен-1, см.
Коррозиялық хлорсиландар, н.к.
Тезтұтанғыш коррозиялық хлорсиландар, н.к.
Коррозиялық тез тұтанғыш хлорсиландар, н.к. 
Коррозиялық тез тұтанғыш сумен əрекеттесетiн 
хлорсиландар, н.к.

2517
1908
1462
2669
2669
1063
1107
1107
1127
2254
2236
2668
2745
2208
2237
1578
2433
2433
1991
1888
1020
1580
1581
1582
1583
2822
2356
2689
2849
2456
1100
1100
2987
2986
2985
2988

2
8

5.1
6.1
6.1
2
3
3
3
3

6.1
6.1
6.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3

6.1
2

6.1
2
2

6.1
6.1
3

6.1
6.1
3
3
3
8
8
3

4,3

2599.
2600.
2601.
2602.
2603.
2604.
2605.
2606.
2607.
2608.
2609.
2610.
2611.
2612.
2613.
2614.
2615.
2616.
2617.
2618.
2619.
2620.
2621.
2622.
2623.
2624.
2625.
2626.
2627.
2628.
2629.
2630.
2631.
2632.

1-хлор- 1,2,2,2-тетрафторэтан
4-хлор-о-толуидингидрохлорид
Хлортолуидиндер
Хлортолуолдар
Хлортриторметан
1 -хлор-2,2,2-трифторэтан
Хлорүшфторэтилен,см.
Хлорфенилүшхлорсилан
Сұйық хлорфенолдар
Қатты хлорфенолдар
Сұйық хлорфеноляттар
Қатты хлорфеноляттар
Коррозиялық уытты хлорформиаттар, н.к.
Тез тұтанғыш коррозиялық уытты хлорформи-
аттар, н.к.
Тұрақталған хлорциан
Хлорэтан, см.
2-хлорэтаналь
Хлорэтаннитрил, см.
2-хлорэтанол, см.
Хризотил, см.
Хром азотқышқылы, см.
Хром(VI) дихлордиоксидi, см.
Хром нитраты
Хром (IІІ) нитраты, см.
Хром оксихлоридi
Хром оксихлориді, см.
Сусыз хром үшоксидi
Қатты хром фторидi
Қатты хром(ііі) фторидi, см.
Хром фторидi ерiтiндiсi
Цезий
Цезий гидроксидi
Цезий гидроксид ерiтiндiсі
Цезий нитраты

1021
1579
2239
2238
1022
1983
1082
1753
2021
2020
2904
2905
3277
2742
1589
1037
2232
2668
1135
2590
2720
1758
2720
2720
1758
1758
1463
1756
1756
1757
1407
2682
2681
1451

2
6.1
6.1
3
2
2
2
8

6.1
6.1
8
8

6.1
6.1
2
2

6.1
6.1
6.1
9

5.1
8

5.1
5.1
8
8

5.1
8
8
8

4.3
8
8

5.1

2633. Целлулоид-блоктар, жаңқалар, түйiршiктер, та-
спалар, түтiктер жəне т.б, қалдықтарды алып 
тастағанда

2000 4,1

2634. Целлулоид қалдықтары 2002 4,2
2635. Церий - пластинкалар, құймалар немесе кесектер 1333 4,1
2636. Церий - жаңқа немесе ұсақ ұнтақ 3078 4,3
2637. Циан 1026 2
2638. Бромды циан 1889 6,1
2639. Цианид ерiтiндiсi, н.к. 1935 6,1
2640. Қатты бейорганикалық цианидтер, н.к. 1588 6,1
2641. Уытты тез тұтанғыш органикалық цианидтер, 

н.к., см.
3273 3

2642. Уытты органикалық цианидтер, н.к., см. 3276 6,1
2643. Тез тұтанғыш уытты органикалық цианидтер, 

н.к., см.
3275 6,1

2644.
2645.
2646.
2647.
2648.
2649.
2650.
2651.
2652.
2653.
2654.
2655.
2656.
2657.
2658.
2659.
2660.
2661.
2662.
2663.
2664.

Цианоацетонитрил, см.
Цианурхлорид
Циклобутан
Циклобутилхлорформиат
1,4-циклогексадиендион, см.
Циклогексан
Циклогексанон
Циклогексантиол, см.
Циклогексен
Циклогексенилүшхлорсилан
Циклогексиламин
Циклогексилацетат
Циклогексилизоционат
Циклогексилмеркаптан
Циклогексилтрихлорсилан
Циклогептан
1,3,5-циклогептатриен, см.
Циклогептатриен
Циклогептен
1,5,9-циклододекатриен
Десенсибилденген циклонит, см.

2647
2670
2601
2744
2587
1145
1915
3054
2256
1762
2357
2243
2488
3054
1763
2241
2603
2603
2242
2518
0483

6.1
8
2

6.1
6.1
3
3
3
3
8
8
3

6.1
3
8
3
3
3
3

6.1
1

2665. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған 
циклонит, см.

0072 1

2666. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% немесе 
флегматизатордың салмақтық үлесi кемiнде 10% 
десенсибилденген ылғалданған циклонит пен ци-
клотетраметилентетранитрамин қоспасы, см.

0391 1

2667. RDX, см. 0072
0391
0483

1
1
1

2668. Циклооктадиенфосфиндер, см. 2940 4.2
2669.
2670.
2671.
2672.
2673.
2674.
2675.
2676.
2677.
2678.

Циклооктадиендер
Циклооктатетраен
Циклопентан
Циклопентанол
Циклопентанон
Циклопентен
Циклопропан
Десенсибилденген циклотетраметилентетра-
нитрамин
HMX, см.
Десенсибилденген НМХ, см.

2520
2358
1146
2244
2245
2246
1027
0484
0391
0484

3
3
3
3
3
2
1
1
1

2679. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған 
HMX

0226 1

2680. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған 
циклотетраметилентетранитрамин

0226 1

2681. Флегматизатордың салмақтық үлесi кемiнде 10% 
десенсибилденген циклотриметилентринитрамин 
мен циклотетраметилентетранитраминнiң қоспасы

0391 1

2682. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15% ылғалданған 
циклотриметиленгринитрамин мен циклотетрамет
илентетранитраминнiң қоспасы

0391 1

2683. Десенсибилденген циклотриметилентринитрамин 0383 1
2684. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%ылғалданған 

циклотриметилентринитрамин
0072 1

2685.
2686.
2687.
2688.
2689.
2690.
2691.
2692.

2693.
2694.
2695.
2696.
2697.
2698.
2699.
2700.
2701.
2702.
2703.
2704.
2705.
2706.
2707.
2708.
2709.
2710.
2711.
2712.
2713.
2714.
2715.

Цимол, см.
Цимолдар
Цинен, см.
Цинк-ұнтақ
Цинк-тозаң
Цинк-аммоний нитритi
Цинк арсенаты
Цинк арсенатымен цинкарсенитiнiң қоспасы
Цинк аренитi
Цинк бисульфитiнiң ерiтiндiсi, см.
Цинк броматы
Цинкгексафторосиликат, см.
Цинк гидросульфитi, см.
Цинк дитиониті
Цинк кремнефторидi, см.
Цинк нитраты
Цинк перманганаты
Цинк пероксидi
Цинк резинаты
Цинк селинаты, см.
Цинк селениті, см.
Цинк фосфидi
Цинк фторосиликаты
Цинк хлораты
Сусыз цинк хлоридi
Цинк хлоридi ерiтiндiсi
Цинк цианидi
Циннамен, см.
Циннамол, см.
Цирконий - құрғақ ұнтақ
Судың үлесi кемiнде 25% ылғалданған цирко-
ний ұнтағы

2046
2046
2052
1436
1436
1512
1712
1712
1712
2693
2469
2855
1931
1931
2855
1514
1515
1516
2714
2630
2630
1714
2855
1513
2331
1840
1713
2055
2055
2008
1358

3
3
3

4.3
4.3
5.1
6.1
6.1
6.1
8

5.1
6.1
9
9

6.1
5.1
5.1
5.1
4.1
6.1
6.1
4.3
6.1
5.1
8
8

6.1
3
3

4.2
4.1

2716. Тез тұтанғыш сұйыққа суспендирленген цирконий 1308 3
2717. Өңделген парақтар, сызықтар немесе бухтадағы 

сымнан жасалған жыланшық түрiндегi құрғақ 
цирконий

2009 4.2

2718. Сымнан, өңделген металл парақтардан, сызықтар -
дан жасалған спираль түрiндегi құрғақ цирконий (254 
микроннан жұқа, бiрақ 18 микроннан жұқа емес)

2858 4.1

2719. Цирконий гидридi 1437 4.1
2720. Цирконий нитраты 2728 5.1
2721. Цирконий қалдықтары 1932 4.2
2722. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% құрғақ неме-

се ылғалданған цирконий пикраматы
0236 1

2723. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20% ылғалданған 
цирконий пикраматы

1517 4.1

2724. Цирконий тетрахлоридi 2503 8
2725. Цинк шлагi 1435 4.3
2726. Металл қабықтағы детонацияланатын бау 0102

0290
1
1

2727. Иiлгiш детонацияланатын бау 0065
0289

1
1

2728. Металл қабықтағы əлсiз детонацияланатын бау 0104 1
2729. От өткiзгiш жiп 0066 1
2730. Қауiпсiз от өткiзгіш жiп 0105 1
2731. Щелок, см. 1823 8
2732. Сiлтiлiк күйдiргiш аккумулятор сұйықтығы, см. 2797 8
2733. Күйдiргiш сiлтiлiк сұйықтық, н.к. 1719 8
2734. Сiлтiтопырақтық металдар қорытпасы, н.к 1393 4.3
2735. Сұйық сiлтiлiк металдар қорытпасы, н.к. 1421 4.3
2736. Сұйық хош иiстi экстракттар 1169 3
2737. Сұйық хош иiстi экстракттар 1197 3
2738. Батареяларға арналған электролит (қышқыл не-

месе сiлтi), см.
2796
2797

8

2739. Құрамында натрий бар элементтер 3292 8
2740 Жарылу тiзбегi элементтерi, н.к. 0382 4.3
2741.
2742.
2743.
2744.
2745.
2746.
2747.
2748.
2749.
2750.
2751.
2752.
2753.
2754.
2755.
2756.
2757.

Эпибромгидрин
Эпихлоргидрин
Тұрақталған 1,2-эпоксибутан, см.
2,3-эпоксипропаналь- 1, см.
Эпоксиэтан, см.
1, 2-эпокси-3-этоксипропан
Сұйық суытылған этан
Этан
Этанол
Этанол ерiтiндiсi
Этаноламин
Этаноламин ерiтiндiсi
Этантиол, см.
Тұрақталған этилакрилат
Этиламилкетон
Этиламин
Этиламиннiң салмақтық үлесi кемiнде 50%, бiрақ 
70%-дан артық емес этиламиннiң судағы ерiтiндiсi

2258
2023
3022
2622
1040
2752
1961
1035
1170
1170
2491
2491
2363
1917
2271
1036
2270

6.1
6.1
3
3
2
3
2
2
3
3
8
8
3
3
3
2
3

2758.
2759.
2760.
2761.
2762.
2763.
2764.
2765.
2766.
2767.
2768.
2769.
2770.
2771.
2772.
2773.
2774.
2775.
2776.
2777.
2778.

2-этиланилин
N-этиланилин
Этилацетат
Тұрақталған этилацетилен
N-этил-п-бензиланилин
Сұйық N -этилбензилтолуидиндер
Қатты N -этилбензилтолуидиндер
Этилбензол
Этилборат
Этилбромацетат
Этилбромид
2-этилбутанол
2-этилбутилацетат, см.
Этилбутилацетат
2-этилбутиральдегид
Этилбутират
2-этилгексиламин
2-этилгексилхлорформиат
Этилдихлорарсин
Этилдиклорсилан
Құрамында кемiнде 71,5% этилен, кемiнде 22,5% 
ацетилен, кемiнде 6% пропилен бар сұйық суы-
тылған этилен, ацетилен жəне пропилен қоспасы

2273
2272
1173
2452
2753
2753
1175
1176
1603
1891
2275
1177
1177
1178
1180
2276
2748
1892
1183
3138

6.1
6.1
3
2

6.1
6.1
3
3

6.1
6.1
3
3
3
3
3
3

6.1
6.1
4.3
2

2779. Сұйық суытылған этилен 1038 2
2780. Сығымдалған этилен 1962 2
2781. Этилен оксидi 1040 2
2782. 1 мпа (10бар)-ға дейiнгi жалпы қысымдағы, 50 о С 

температурадағы азотпен этилен оксидi
1040 2

2783. Құрамында 12,5% этилен оксиді бар этилен 
оксидi мен дихлордифторметан қоспасы

3070 2

2784. Құрамында кемiнде 7,9% этилен оксидi бар эти-
лен оксидi мен пентафторэтанның қоспасы

3298 2

2785. Құрамында кемiнде 30% этилен оксидi бар эти-
лен оксидi мен пропилен оксидiнiң қоспасы

2983 3

2786. Құрамында кемiнде 5,6% этилен оксидi бар эти-
лен оксидi мен тетрафторэтанның қоспасы

3299 2

2787. Құрамында 87%-дан артық этилен оксидi бар эти-
лен оксидi мен көмiртегi диоксидiнiң қоспасы

3300 2

2788. Құрамында этилен оксидi 9%-дан артық, 
бiрақ кемiнде 87% этилен оксидi мен көмiртегi 
диоксидiнiң қоспасы

1041 2

2789. Құрамында этилен оксидi кемiнде 9% этилен 
оксидi мен көмiртегi диоксидiнiң қоспасы

1952 2

2790. Құрамында кемiнде 8,8% этилен оксидi бар эти-
лен оксидi мен хлортетрафторэтанның

3297 2

2791. Этилендиамин 1604 8
2792. Этилендибромид 1605 6,1
2793. Сұйық этилендибромид пен метилбромидтiң 

қоспасы
1647 6,1

2794.
2795.
2796.
2797.
2798.
2799.
2800.
2801.
2802.
2803.
2804.
2805.
2806.
2807.
2808.
2809.
2810.
2811.
2812.
2813.
2814.
2815.
2816.
2817.
2818.
2819.
2820.
2821.
2822.
2823.
2824.
2825.
2826.
2827.
2828.
2829.
2830.
2831.
2832.
2833.
2834.
2835.
2836.
2837.
2838.
2839.
2840.
2841.
2842.
2843.
2844.
2845.

Этилендихлорид
Тұрақтанған этиленимин
Этиленхлоргидрин
Этилиленхлорид, см.
Этилизобутират
Этилизоционат
Этилкротонат
Этиллактат
Этилмеркаптан
Этилметакрилат
Этилметилкетон
Этилнитрит ерiтiндiсi
Этилоксалат
Этилортоформиат
1-этилпиперидин
Этилпропионат
Этилсиликат, см.
Этилсульфат, см.
N-этилтолуидин
Этилтрихлорсилан
Этилфенилдихлорсилан
Этилформиат
Этилфторид
Этилхлорацетат
Этилхлорид
Этилхлоркарбонат, см.
Этил-2-хлорпропионат
Этил-альфа-хлорпропионат, см.
Этилхлортиоформиат
Этилхлорформиат
Этоксипропан-1, см.
2-этоксиэтанол, см.
2-этоксиэтилацетат, см.
Эфир, см.
Аллилглицидил эфирi
Аллилэтил эфирi
Бортрифтордиметил эфирi
Бортрифтордиэтил эфирі
2-бромэтилэтил эфирi
Тұрақтанған бутилвинил эфирi
Бутилметил эфирі
Бутилэтил эфирi, см.
Тұрақтанған винилизобутил эфирi
Тұрақтанған винилметил эфирi
Тұрақтанған винилэтил эфирi
Диаллил эфирi
Тұрақтанған дивинил эфирi
Диизопропил эфирi
Диметил эфирi
Ди-н-пропил эфирi
Дихлордиизопронил эфирi
Симметриялы дихлордиметил эфирi

1184
1185
1135
2362
2385
2481
1862
1192
2363
2277
1193
1194
2525
2524
2386
1195
1292
1594
2754
1196
2435
1190
2453
1181
1037
1182
2935
2935
2826
1182
2615
1171
1172
1155
2219
2335
2965
2604
2340
2352
2350
1179
1304
1087
1302
2360
1167
1159
1033
2384
2490
2249

3
6,1
6,1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6.1
3
3
3
3

6.1
6.1
3
8
3
2

6.1
2

6.1
3
3
8

6.1
3
3
3
3
3
3

4.3
8
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3

6.1
6.1

Тасымалдауға 
тыйым салы-

нады
2846.
2847.
2848.
2849.
2850.
2851.
2852.
2853.
2854.
2855.
2856.
2857.

2,2»-дихлордиэтил эфирі
Эфир ди(2-хлорэтилдi),см.
Диэтил эфирi
Этиленгликоль диэтил эфирi
Наркозға арналған эфир, см.
Изопропил эфирi, см.
Метил-трет-бутил эфирi
Метилпропил эфирi
Метилхлорметил эфирi
Метилэтил эфирi, см.
Этиленгликоль монометил эфирi
Этиленгликоль жəне сiрке қышқылының моно-
метил эфирi

1916
1916
1155
1153
1155
1159
2398
2612
1239
1039
1188
1189

6.1
6.1
3
3
3
3
3
3

6.1
2
3
3

2858.
2859.

Этиленгликольдiң моноэтил эфирi
Этиленгликоль жəне сiрке қышқылының моно-
этил эфирi

1171
1172

3
3

2860.
2861.
2862.
2863.
2864.
2865.
2866.
2867.
2868.
2869.
2870.
2871.
2872.
2873.
2874.

Перфтор(метилвинил) эфирi
Перфтор(этилвинил) эфирi
Петролей эфирi, см.
Хлордиметил эфирi, см.
Хлорметилметил эфирi, см.
Хлорметилэтил эфирi
2,3-эпоксипропилэтил эфирi, см.
Этилбутил эфирi
Этилметил эфирi
Этил эфирi, см.
Этилпропил эфирi
Эфирлер, н.к.
Бутил эфирлерi, см.
Дибутил эфирi
Күрделi эфирлер, н.к.

3153
3154
1268
1239
1239
2354
2752
1179
1039
1155
2615
3271
1149
1149
3272

2
2
3

6.1
6.1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

Ескертулер:  н.к. - нақты көрсетiлмеген;   см. - синоним.
Қосымша түр(лер)iнiң болуына қарамастан қауiптiлiктiң: жарылғыш материалдар - 

1-сыныпқа; газдар - 2-сыныпқа, өздігінен бүлiнетiн жəне ылғалданған жарылғыш заттар - 4.1 
кiшi сыныбына; пирофорлық заттар - 4.2 кiшi сыныбына, органикалық перекистер (пероксид-
тер) - 5.2 кiшi сыныбына, инфекциялық заттар - 6.2 кiшi сыныбына, радиоактивтi материалдар 
мен газдар - 7-сыныбына жатқызылады.

Əрбiр кiшi сыныптағы қауiптiң бiр түрiмен сипатталатын қауiптi жүктер «қауiптiлiктiң қосымша 
түрлерiнсiң» санатына жатады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 29 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11779 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

(Соңы. Басы 17-20-беттерде)

(Жалғасы 22-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ 
ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 сәуір              №501             Астана қаласы

Геология және су ресурстарын пайдалану 
саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер 

стандарттарын бекiту туралы

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

1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Жерасты су объектілерінің сарқылуына жол берме-

уге бағытталған су қорғау іс-шараларына арналған рұқсатты келісу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Бұрғылау жəне басқа тау-кен жұмыстарын жүргізуге 
жобалық құжаттаманы, жерасты су объектілері арқылы коммуникация құрылысың жобаларын 
келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Жерасты су объектілерінің жай-күйіне, сондай-ақ 
орталықтандырылмаған ауызсумен жабдықтау кезінде жерасты су объектілерінен тікелей 
жерасты су объектілерін жинауға əсер ететін кəсіпорындар мен басқа ғимараттарды салуға, 
реконструкциялауға, пайдалануға, консервациялауға, жоюға қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес 
жерасты құрылыстарын салу жəне (немесе) пайдалануға келісімшарт жасасу бойынша тікелей 
келіссөздерге қатысу өтініміне қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Болашақ құрылыс учаскесі астындағы жер 
қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ немесе оның аз мөлшерде екендігі туралы қорытынды 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс 
салуға, сондай-ақ жинақталған жерлерде жерасты құрылыстарын орналастыруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес же-
расты құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге 
келісімшарттар жасасу, тіркеу жəне сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлау жəне 
өндіру, барлаумен жəне өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу жəне (не-
месе) пайдалану үшін берілген жер қойнауының учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес «Жер қойнауын пайдалануға, барлаумен неме-
се өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға 
келісімшарттар жасасу, тіркеу жəне сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес «Кеден одағы аумағының шегінде Қазақстан 
Республикасының аумағынан тысқары жерлерге геологиялық ақпаратты шығаруға рұқсат 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес «Жобалау ұйымы əзірлеген жер қойнауын пайда-
лану объектілерін жою немесе консервациялау жобаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты;

13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес «Республикалық бюджеттен қаржыландыры-
латындарды қоспағанда, жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеу жəне мониторингтеу 
саласындағы жұмысты жүргізуге жобалау-сметалық құжаттаманың экономикалық сараптамасы 
бойынша қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын-
дарды қоспағанда, жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеуге келісімшарттар (шарт-
тар) жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес «Құпиялылық туралы келісім жасасу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Геология жəне жер 
қойнауын пайдалану комитеті (Б.Қ Нұрабаев.):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде заңнамада белгіленген 
тəртіппен мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін, оның көшірмесін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнының «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелгеннен 
кейiн он жұмыс күні iшiнде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлiгiнiң 
Заң департаментiне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралар туралы мəлiметтердi ұсынуды қамтамасыз етсiн. 

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму вице-министрі А.П. Рауға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ə.ИСЕКЕШЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»:
Қазақстан Республикасының  Ұлттық экономика
министрі ______________ Е.Досаев 
2015 жылғы 27 мамыр 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 1-қосымша

«Жерасты су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге 
бағытталған су қорғау іс-шараларына арналған рұқсатты келісу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Жерасты су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге бағытталған су қорғау іс-шарала-
рына арналған рұқсатты келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).
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(Жалғасы. Басы 21-бетте) Шағым портал арқылы жіберілгеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
шағым туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, ол мемлекеттік органда өңделуі барысында 
жаңартылып отырады (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап).

Бұл ретте, көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің орындалуы, жауабы немесе қараудан бас 
тарту туралы жаңартылып тұратын ақпаратты да ала алады.

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпаратты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының: 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетіндердің ерекшеліктері ескерілетін 

өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін орындардың мекенжайы көрсетілетін қызметті 

берушінің – www.geology.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» де-
ген бөлімінде көрсетілген.

13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414, арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəртебесі мен 
тəртібі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байла-
ныс телефондары: 8 (7172) 74 34 59. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 4-қосымша

«Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу 
жəне (немесе) пайдалануға келісімшарт жасасу бойынша тікелей келіссөздерге қатысу 

өтініміне қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу жəне (не-
месе) пайд алануға келісімшарт жасасу бойынша тікелей келіссөздерге қатысу өтініміне қоры-
тынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

 Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 

күнтізбелік 15 (он бес) күн;
2) құжаттар топтамасын тапсыру  үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) 

минут;
 3) қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудін нəтижесі – барлаумен немесе өндірумен байланысты 

емес жерасты құрылыстарды салуға жəне (немесе) пайдалануға келісімшарт жасасу жөніндегі 
тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтімге қорытынды.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алу-
шы) тегін көрсетіледі.

8.Жұмыс кестесі:
 көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру сағат 9.00 – ден 
17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады. 

9. Көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) еркін нысандағы өтініш;
2) тікелей келіссөздерге қатысуға берілген өтінімнің көшірмесі.
Көрсетілетін қызметті берушімен барлық қажет құжаттарды (қасақана немесе пошта байла-

нысы арқылы) бергені, өтініштің көшірмесіне көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіліп, тіркелгені туралы белгі қойылуы қағаз 
түріндегі өтінішті қабылдауды растау болып табылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, 
«Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы 
бойынша Министрлік басшысының атына беріледі. 

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесіне пошта арқылы не 
қолма-қол жазбаша нысанда беріледі.

Шағымның қабылданғанын растау, шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген 
шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің 
немесе Министрліктің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін, жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі. 

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.

Шағым портал арқылы жіберілгеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
шағым туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, ол өңделуі барысында жаңартылып отырылады 
(жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап).

Бұл ретте, көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің орындалуы, жауабы немесе қараудан бас 
тарту туралы жаңартылып тұратын ақпаратқа да қол жеткізеді.

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөнінде бірыңғай байланыс 
орталығының: 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қыз-
метті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетіндердің ерекшеліктері ескерілетін 

өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін органдардың мекенжайы көрсетілетін қызметті 

берушінің – www.geology.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 
деген бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызмет тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны арқылы алуға мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
те лефондары: 8 (7172) 74 35 19, 74 35 50. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы – 1414.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 5-қосымша

«Болашақ құрылыс учаскесі астында ғы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ 
немесе оның аз мөлшерде екендігі туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Болашақ құрылыс учаскелесі астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ 
немесе оның аз мөлшерде екенд ігі туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Астана жəне Алматы қалалары, Облыстар, жергілікті 
атқарушы органдар (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемл екеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.egov.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет ті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, сондай-

ақ порталға жүгінген кезде –  14 (он төрт) жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (он 

бес) минут;
3) қызмет көрсе тудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішін ара автоматтандырылған) жəне 

(немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – болашақ құрылыс учаскелесі астындағы 

жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ немесе оның аз мөлшерде екендігі туралы 
қорытынды беру.

Мемлекеттік қызметті көрсетің нəтижесін беру нысаны: электрондық.
Қағаз тасығышта рұқсат алуға өтініш берілген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету 

нəтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады жəне  көрсетілетін қызметті 
берушінің уəкілетті адамының мөрімен жəне қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы  (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат 
нысанында «жеке кабинетке» жіберіледі.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін негізде көрсетіледі.

8.Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала 
жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады 2) пор-
тал – тəулік бойы, жөндеу жұмыстрарын жүргізуге байланысты техниқалық үзілістерді қоспағанда 
(қызмет алушы жұмыс уақыты аяқталғанан кейін жүрген кезде, Қазақстан Республикасы енбек 
заннамасына сəйкес демалыс жəне мереке өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижілерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады 9. Көрсетілетін қызметті алу-
шы (не сенімхат бойынша оның өкілі) өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге:
қосымшаға сəйкес өтінім;
өкілдің жеке бастың куəлігін раста йтын жəне өкілеттігін растайтын құжат (сəйкестіру  үшін)
2) порталға:
қосымшаға сəйкес өтінімнің құжаттың электронды формасы;
жеке тұлғалардың жеке басын куəландыратын құжат тар, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы мəліметтерді қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
«электронды үкімет» шлюзі арқылы алады.

Қызмет алушымен барлық қажетті құжаттарды беру арқылы:
Қызмет беруші (қолына береді əлде почта байланысы арқылы)- қағаз жүзіндегі өтініштің 

қабылдануын растайтын, оның көшімесіне қызмет беруші канцеляриясының тіркелуі туралы 
құжат топтамасының қабылдаған күні мен уақыттың көрсетілу болып табылады;

портал арқылы жүгінген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күні мен уақытын көрсетіп, мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін сұраусалу қабылданғаны туралы хабарлама-есеп жіберіледі;

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, 
«Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы 
бойынша Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол не 
пошта арқылы жазбаша нысанда беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін, жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.

Шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша 
бірыңғай байланыс орталығының: 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген кезде көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
өтініш туралы ақпаратқа жеткізе алады, ол көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі ба-
рысында жаңартылып отырады (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап).

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға өтініш береді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қыз-
метті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетіндердің ерекшеліктері ескерілетін өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жерлердің мекенжайы министрліктің www.mid.gov.kz 
интернет-ресурсында «Мемлекеттік органның қызметі» деген бөлімнің «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер мен стандарттар» деген кіші бөлімінде орналастырылады.

13. ЭЦҚ болған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы: 1414 арқылы қашықтан қолжетімділік 
режимінде алуға мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары министрліктің www.mint.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік органның 
қызметі» деген бөлімнің «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мен стандарттар» деген кіші 
бөлімінде көрсетілген. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша бірыңғай бай-
ланыс орталығы: 1414.

«Болашақ құрылыс учаскелері астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың 
жоқтығы немесе маңызының аздығы туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына қосымша.
нұсқа

Облыстардың, Астана жəне Алматы 
қалаларының жергілікті атқарушы органдары

(мемлекеттік органның толық атауы)
__________________________________атынан

 (арыз берушінің толық)
Адрес__________________________________

(индексі, қала, аймақ, обылыс, көше, үй №, телефон)
Арызданушының Реквизиті 

________________________________________
(ЖСН/БСН)

ӨТІНІМ

_________________________________ болашақ құрылыс учаскелелері (мемлекеттік 
органның толық атауы) астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқтығы немесе 
оның аз мөлшерде екендігі туралы қорытынды беруді сұрайды. 

Құрылыс салу объекті: _______________________________________________
Географиялық координаттағы объектінің орналасқан жері;

Бұрыштық нүкте  Бұрыштық нүктелердің координаттары
Солтүстік ендік Шығыс бойлық

градустар минуттар секундтар градустар минуттар секундтар

Ақпараттық жүйе құрамындағы құпияны заңмен қорғалған ақпараттарды пайдалануға 
рұқсат беремін. 

   (Лауазымы) өкілінің аты жөні ____________
                                                    (күні, қолы)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 6-қосымша

«Пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға, сондай-ақ жинақталған 
жерлерде жерасты құрылыстарын орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1 «Пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға, сондай-ақ жинақталған жерлерде 
жерасты құрылыстарын орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Астана жəне Алматы қалалары, облыстар, жергілікті 
атқарушы органдар Министрліктің Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің келісімі 
бойынша (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) www.egov.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік  қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 9 (он 

бір) жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) 

минут;
3) қызм ет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне 

(немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі - пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда 

құрылыс салуға, сондай-ақ олар жинақталған жерлерде жерасты құрылыстарын орналастыруға 
рұқсат (бұдан əрі – рұқсат) беру;

Қағаз тасығыш рұқсат алуға өтініш берілген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нəти жесі 
электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
уəкілетті адамының мөрімен жəне қолымен расталады.

Порталд а мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті  берушінің уəкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат 
нысанында «жеке кабинетке» жіберіледі.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін негізде көрсетіледі.

 8.Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қа зақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында, сағат 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. Мем лекеттік көрсетілетін қызмет алдын 
ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.

2) Портал- тəулік бойы, жөндеу жұмыстрарын жүргізуг е байланысты техниқалық үзілістерді 
қоспағанда (қызмет алушы жұмыс уақыты аяқталғанан кейін жүрген кезде, Қазақстан 
Республикасы енбек  заннамасына сəйкес демалыс жəне мереке өтініштерді қабылдау жəне 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижілерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. 9. 
Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкі лі) өтініш берген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 1) көрсетілетін қызметті берушіге: көрсетілетін 
қызметті алушының өтінімі; жоспарланған құрылыс аумағының жəне оған іргелес аумақтың 
топографиялық жоспарының көшірмесі (топографиялық жоспардың көшірмесінде тау-кен 
геологиялық жағдай, қолда бар жəне жоспарланған құрылыс контуры, тау-кен бөлінісінің шека-
расы, құр ылыс объектісіне тау-кен игерудің зиянды əсер ететін аймақ шекаралары көрсетіледі); 

түсіндірме жазба; 
2) порталға: көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы өтінімі;
жоспарланған құрылыс аумағының жəне оған іргелес аумақтың топографиялық жоспарының 

электронды көшірмесі (топографиялық жоспардың көшірмесінде тау-кен геологиялық жағдай, 
қолда бар жəне жоспарланған құрылыс контуры, тау-кен бөлінісінің шекарас ы, құрылыс 
объектісіне тау-кен игерудің зиянды əсер ететін аймақ шекаралары көрсетіледі); 

түсіндірме жазбаның электронды көшірмесі; 
көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттардың бəрін:
көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол немесе пошта байланысы арқылы) тапсырған 

кезде – құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіліп, оның көшірмесіне 
қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы белгінің қойыл уы өтініштің қабылданғанын 
растау болып табылады;

портал арқылы тапсырған кезде – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу мерзімі көрсетіліп, мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін сұраудың қабылданғаны  туралы мəртебесі көрінеді;

Жеке тұлғалардың жеке басын куəландыратын құжаттар, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік органдардың 
уəкілетті адамдарының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжаттар нысанында тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

 3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, 
«Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы 
бойынша Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол не 
пошта арқылы жазбаша нысанда беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін, жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті а лушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қар алуға тиіс. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметт і алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметт і берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпарат бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрс етілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
баста п он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгі ленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетіндердің ерекшеліктері ескерілетін өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жерлердің мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің 
– www.geology.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жəне стан-
дарттар» деген бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы: 1414 арқылы қашықтан қолжетімділік 
режимінде алуға мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсе ту 
мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы: 1414 арқылы қашықтан қолжетімділік 
режимінде алуға мүмкіндігі бар.

«Пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға, 
сондай-ақ жинақталған жерлерде жерасты құрылыстарын орналастыруға рұқсат 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша
нұсқа

Облыстардың, Астана жəне Алматы
 қалаларының жергілікті атқарушы органдары

(мемлекеттік органның толық атауы)
__________________________________атынан

                                                                    (арыз берушінің толық)
Адрес_______________________________________

(индексі, қала, аймақ, обылыс, кө ше, үй №, телефон)
Арызданушының Реквизиті 

________________________________________
(ЖСН/БСН)

ӨТІНІМ

_________________________________ пайдалы қазбалар жатқан 
           (мемлекеттік органның толық атауы)  алаңдарда құрылыс салуға, сондай-ақ жинақталған 

жерлерде жерасты құрылыстарын орналастыруға рұқсат беруді сұрайды. 
Құрылыс салу объекті: _______________________________________________
Географиялық координаттағы объектінің орналасқан жері;

Бұрыштық нүкте Бұрыштық нүктелердің координаттары
Солтүстік ендік Шығыс бойлық

градустар минуттар секундтар градустар минуттар секундтар

Болашақ құрылыс учаскелелері астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқтығы 
немесе оның аз мөлшерде екендігі туралы қорытындының нөмірі: _____________

Болашақ құрылыс учаскелелері астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқтығы 
немесе оның аз мөлшерде екендігі туралы қорытындыны берген уақыты: __________________

Ақпараттық жүйе құрамындағы құпияны заңмен қорғалған ақпараттарды пайдалануға 
рұқсат беремін. 

 (Лауазымы) өкілінің аты жөні   ____________
        (күні, қолы)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 7-қосымша

«Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға жəне 
(немесе) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-

дарты
1. Жалпы ережелер

1. «Барлауға немесе өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға жəне 
(немесе) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті 
атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. Өтініштерді қабылдау 
жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 
арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап күнтізбелік 

– 15 (он бес) күн;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) 

минут; 
3) қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 (он бес) минут. 
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – барлауға немесе өндіруге байланысты емес 

жерасты құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға келісімшарт. 
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) тегін көрсетіледі.
8.Жұмыс кестесі:
көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-
ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижілерін беру сағат 9.00 – ден 17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күту тəртібімен алдын ала жазылусыз 
жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады. 

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш; 
2) барлық қосымшаларын қоса алғанда, барлауға немесе өндіруге байланысты емес же-

расты құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттың жобасы (үш 
данадағы түпнұсқасы);

3) тікелей келіссөздер хаттамасы.
Көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттардың бəрін тапсырған кезде көшірмесіне 

құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты туралы қойылған белгі көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесінде қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау болып 
табылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, 
«Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы 
бойынша Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол не 
пошта арқылы жазбаша нысанда беріледі. 

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін, жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жіберіледі. 

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушы ның 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. Шағымды қарау нəтижелері 
туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта байланысы арқылы жіберіледі не 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпарат мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының: 1414 телефоны арқылы беріледі. 

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

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің ерекшеліктері ескерілетін өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жерлердің мекенжайы Министрліктің www.mint.gov.kz 

интернет-ресурсында «Мемлекеттік органның қызметі» деген бөлімнің «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер мен стандарттар» деген кіші бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы: 1414 арқылы қашықтан қолжетімділік 
режимінде алуға мүмкіндігі бар. 

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары Министрліктің www.mint.gov.kz интернет-ресурсында: «Мемлекеттік органның 
қызметі» деген бөлімнің «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мен стандарттар» деген кіші 
бөлімінде көрсетілген. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша бірыңғай бай-
ланыс орталығы: 1414.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 8-қосымша

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге келісімшарттар жасасу, тіркеу 
жəне сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Барлауға немесе өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға жəне (не-

месе) пайдалануға келісімшарттар жасасу, тіркеу жəне сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті 
атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. Өтініштерді қабылдау 
жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 
арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап күнтізбелік 

– 15 (он бес) жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) 

минут;
3) қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі – қол қойылған жəне тіркелген кең таралған 

пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге арналған келісімшарт.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) тегін көрсетіледі.
8.Жұмыс кестесі:
көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру сағат 9.00 – ден 
17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күту тəртібімен алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады . 

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш;
2) жұмыс бағдарламасымен, бекітілген барлық жобалық құжаттармен, келісулер мен са-

раптамалар нəтижелерімен қоса келісімшарт жобасы – қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде 
3 (үш) данада. 

Көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттардың бəрін тапсырған кезде көшірмесіне 
құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты туралы қойылған белгі көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесінде қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау болып 
табылады. 

 3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі.

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, 
«Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы 
бойынша Министрлік басшысының атына беріледі. 

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесі қолма-қол арқылы не 
пошта арқылы жазбаша нысанда беріледі

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін, жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. Шағымды қарау нəтижелері 
туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта байланысы арқылы жіберіледі не 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпаратты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының телефоны арқылы алуға болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қыз-
метті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетіндердің ерекшеліктері ескерілетін 

өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жерлердің мекенжайы Министрліктің www.mid.gov.kz 

интернет-ресурсында «Мемлекеттік органның қызметі» деген бөлімнің «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер мен стандарттар» деген кіші бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
мəртебесі мен тəртібі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары Министрліктің www.mid.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік органның 
қызметі» деген бөлімнің «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мен стандарттар» деген кіші 
бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығы: 1414.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 9-қосымша

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлау жəне өндіру, барлаумен жəне өндірумен 
байланысты емес жерасты құрылыстарын салу жəне (немесе) пайдалану үшін 

берілген жер қойнауының учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлау жəне өндіру, барлаумен жəне өндірумен 

байланысты емес жерасты құрылыстарын салу жəне (немесе) пайдалану үшін берілген жер 
қойнауының учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

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

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап күнтізбелік 

– 15 (он бес) күн;
2)  мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген күні сол жерде көрсетілетін 

мемлекеттік қызметті алу кезінде құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат 
етілетін уақыты – 30 (отыз) минуттан аспайды; 

3) мемлеке ттік көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген күні сол жерде көрсетілетін 
мемлекеттік қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 (он 
бес) минуттан аспайды.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны:электрондық, қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі – «Жер қойнауын жəне жер қойнауын пайда-

лануд туралы » Қазақстан Республикасының заңында көзделген жағдайларда Кең таралған 
пайдал ы қазбаларды барлау жəне өндіру, барлаумен жəне өндірумен байланысты емес жера-
сты құрылыстарын салу жəне (немесе) пайдалану үшін берілген жер қойнауының учаскелеріне 
арналған сервитуттарды тіркеу туралы хабарлама-хат.

Мемле кеттік қызметті көрсетудің нəтижесін беру нысаны – қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) ақылы н егізде көрсетіледі.
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) 2008 

жылғы 10 желтоқсандағы Қазақ стан Республикасы Кодексіне сəйкес сервитуттарды мемлекеттік 
тіркеу үшін 0,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерін де алым алынады.

Мемлекеттік алымды төлеу қолма-қол жəне қолма-қол емес нысандарда екінші деңгейдегі 
банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы 
жүзеге асырылады.

8.Жұмыс кестесі:
көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заң  намасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру сағат 9 .00 – ден 
17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күту тəртібімен алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады .

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш;
2) сервитут белгілеу туралы шарттың нотариалды расталған көшірмесі;
3) сервитутты мемлекеттік тіркеу үшін алым мөлшерлемесінің төленгені туралы түбіртек. 
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды (қолма-қол немесе пошта бай-

ланысы арқылы) тапсырған кезде көшірмесіне құжаттар топтамасының қабылданған күні мен 
уақыты туралы қойылған белгі көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қағаз түріндегі өтініштің 
қабылданғанын растау болып табылады. 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсеті летін қызметті 
берушінің басшысының атына не 0100 00, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, 
«Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы 
бойынша Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол не 
пошта арқылы жазбаша нысанда беріледі

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні,  берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін, жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. Шағымды қарау нəтижелері 
туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта байланысы арқылы жіберіледі не 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпаратты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының телефоны арқылы алуға болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қыз-
метті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда жəне 
халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетіндердің ерекшеліктері 

ескерілетін өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жерлердің мекенжайы Министрліктің www.mid.gov.kz 

интернет-ресурсында «Мемлекеттік органның қызметі» деген бөлімнің «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер мен стандарттар» деген кіші бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
мəртебесі мен тəртібі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары Министрліктің www.mid.gov.kz интернет-ресурсында: «Мемлекеттік органның 
қызметі» деген бөлімнің «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мен стандарттар» деген кіші 
бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығы: 1414.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 10-қосымша

«Жер қойнауын пайдалануға, барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты 
құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасау, тіркеу жəне 

сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Жер қойнауын пайдалануға, барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты 
құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасау, тіркеу жəне сақтау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті 
атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. Өтініштерді қабылдау 
жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 
арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті б ерушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 15(он 

бес) жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) 

минут;
3) қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 10 (он ) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсет у нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны нəтижесі – барлау мен немесе өндірумен бай-

ланысты емес жерасты құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға қосымшаға сəйкес 
белгіленген келісімшарт .

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемле кеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) тегін негізде көрсетіледі.
8.Жұмыс кестесі:
көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижеле рін беру сағат 9.00 – ден 
17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күту тəртібімен алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз  жүзеге асырылады

9. Көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) еркін нысандағы өтініш;
2) барлық қосымшаларды қоса алғанда, бар лауға немесе өндіруге байланысты емес же-

расты құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттың жобасы 
(түпнұ сқасы үш данада);

3) тікелей келіссөздер хаттамасы.
Келісімшартты тіркеу үшін:
1) еркін нысандағы өтіні ш;

(Соңы 23-бетте)

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Геология жəне жер қойнауын пайда-
лану комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 15 (он 

бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;
2) күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) минуттан аспайды;
3) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін 

уақыты – 15 (он бес) минуттан аспайды.
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – жерасты сулары объектілерінің сарқылуына 

жол бермеуге бағытталған су қорғау іс-шараларына арналған рұқсатты келісу.
Мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) тегін негізде көрсетіледі.
8.Жұмыс кестесі:
 көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижілерін беру сағат 9.00 – ден 
17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күту тəртібімен алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады. 

9. Көрсетілетін қызметті  алушыға мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 
1) еркін нысандағы өтініш; 
2) жерасты су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге бағытталған су қорғау іс-

шараларының бағдарламасы; 
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың бəрін тапсырған кезде (қолма-қол немесе пошта 

байланысы арқылы) қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау көшірмесіне құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты белгі көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
тіркеу туралы болып табылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің жəне 

(немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): шағым осы 
стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт 
Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы бойынша 
Министрлік басшысының атына беріледі

Шағым пошта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің 
кеңсесіне қолма-қол жазбаша нысанда беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің 
кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып 
табылады. Шағым тіркелгеннен кейін, жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар 
қабылдау үшін көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің мекенжайына келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуға тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе 
Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Шағым портал арқылы жіберілгеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
шағым туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, ол мемлекеттік органда өңделуі барысында 
жаңартылып отырады (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап).

Бұл ретте, көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің орындалуы, жауабы немесе қараудан бас 
тарту туралы жаңартылып тұратын ақпаратты да ала алады.

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпаратты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының: 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетіндердің ерекшеліктері ескерілетін өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін орындардың мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің 
–  www.geology.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» деген бөлімінде 
көрсетілген.

13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414, арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəртебесі  мен 
тəртібі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байла-
ныс телефондары: 8 (7172) 74 34 59. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірде гі № 501 бұйрығына 2-қосымша

«Бұрғылау жəне басқада тау-кен жұмыстарын жүргізуге жобалық құжаттаманы, жера-
сты су объектілері арқылы коммуникация құрылысың жобаларын келісу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Бұрғылау жəне басқада тау-кен жұмыстарын жүргізуге жобалық құжаттаманы, жерасты 
су объектілері арқылы коммуникация құрылысың жобаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан əрі – мем лекеттік  көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Геологи я жəне жер қойнауын пайда-
лану комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабы лдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беруі көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге  құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 15 (он 

бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;
2) құжаттар топтамасын тапсы ру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) 

минуттан аспайды;
3) мелекеттік қызмет берушіге қызмет көрсету уақыты 15 (он бес) минуттан артпай құрайды.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – Бұрғылау жəне басқада тау-кен жұмыстарын 

жүргізуге жоб алық құжаттаманы, жерасты су объектілері арқылы коммуникация құрылысының 
жобаларын келісу.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне  заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

8.Жұмыс кестесі:
 көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00- ден 18.30-ға 
дейін, түскі үзіл іс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру сағат 9.00 – ден 
17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күту тəртібімен алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады. 9. Көрсетілетін қызметті алушыға 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш;
2) бұрғылау жəне басқада тау-кен жұмыстарын жүргізуге жобалық құжаттаманы, жерасты 

су объектілері арқылы коммуникация құрылысың жобалары;
3) жер учаскісіне құқығы белгіленген құжаттар көшірмесі;
Көрсетілетін қызметті берушімен барлық қ ажет құжаттарды (қасақана немесе пошта байла-

нысы арқылы) бергені, өтініштің көшірмесіне көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіліп, тіркелгені туралы белгі қойылуы қағаз 
түріндегі өтінішті қабылдауды растау болып табылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекет іне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемле кеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің жəне 

(немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану: 
шағым осы мемлекеттік көрсетіле тін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекен-
жай бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, 
Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 
24-04-75, 29-08-48 мекенжайы бойынша Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесіне пошта арқылы не 
қолма-қол жазбаша нысанда беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің  немесе Министрліктің 
кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып табы-
лады. Шағым тіркелгеннен кейін, жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау 
үшін көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелг ен күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.

Шағым портал арқылы жіберілгеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
шағым туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, ол мемлекеттік органда өңделуі барысында 
жаңартылып отырады (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап).

Бұл ретте, көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің орындалуы, жауабы немесе қараудан бас 
тарту туралы жаңартылып тұратын ақпаратты да ала алады.

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпаратты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының: 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік көрсеті летін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қыз-
метті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетіндердің ерекшеліктері ескерілетін өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін орындардың мекенжайы көрсетілетін қызметті 
берушінің – www.geology.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» де-
ген бөлімінде көрсетілген.

13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414, арқылы мемлекеттік көрсетілетін  қызмет мəртебесі мен 
тəртібі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байла-
ныс телефондары: 8 (7172) 74 34 59. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 3-қосымша

«Жерасты су объектілерінің жай-күйіне, сондай-ақ орталықтандырылмаған ауызсумен 
жабдықтау кезінде жерасты су объектілерінен тікелей жерасты су объектілерін 

жинауға əсер ететін кəсіпорындар мен басқа ғимараттарға салуға, реконструкциялауға, 
пайдалануға, консервациялауға, жоюға қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1.«Жерасты су объектілерінің жай-күйіне, сонда й-ақ орталықтандырылмаған ауызсу-
мен жабдықтау кезінде жерасты су объектілерінен тікелей жерасты су объектілерін жинауға 
əсер ететін кəсіпорындар мен басқа ғимараттарға салуға, реконструкциялауға, пайдалануға, 
консервациялауға, жоюға қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Геология жəне жер қойнауын пайда-
лану ком итетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 15 (он 

бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) 

минуттан аспайды;
3) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін 

уақыты – 15 (он бес) минуттан аспайды.
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – жерасты су объектілерінің жай-күйіне, 

сондай-ақ орталықтандырылмаған ауыз сумен жабдықтау кезінде жерасты су объектілерінен 
тікелей жерасты суларын алуға əсер ететін кəсіпорындар мен басқа да құрылыстарды салуға, 
реконструкциялауға, пайдалануға, консервациялауға, жоюға қорытынды беру.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

8.Жұмыс кестесі:
 көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-
ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижілерін беру сағат 9.00 – ден 17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күту тəртібімен алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады. 9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат 
бойынша оның өкілі) өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш;
2) жобалық құжаттама; 
3) жер учаскісіне құқығы белгіленген құжаттар көшірмесі;
4) пайдалы қазбалар шөгіндісінің болмауы туралы, сонымен қатар жер асты сулары кен 

орыны қортындысының көшірмесін.
Көрсетілетін қызметті берушімен барлық қажет құжаттарды (қасақана немесе пошта байла-

нысы арқылы) бергені, өтініштің көшірмесіне көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіліп, тіркелгені туралы белгі қойылуы қағаз 
түріндегі өтінішті қабылдауды растау болып табылады.

 3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің жəне 

(немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану: 
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекен-
жай бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, 
Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 
24-04-75, 29-08-48 мекенжайы бойынша Министрлік басшысының атына беріледі

Ш ағым көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесіне пошта арқылы не 
қолма-қол жазбаша нысанда беріледі

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін, жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.
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2) оған барлық қосымшаларды қоса-алғанда, жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшарт (түпнұсқасы үш данада).

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде көшірмесіне 
құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты туралы қойылған белгі көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесінде қағаз түрінде өтініштің қабылданғанын растау болып табылады.

 3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың ла уазымды 

адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғалардың шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
осы  с тандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт 
Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы бойынша 
Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы пошта бойынша 
не қолма-қол жазбаша нысанда беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс 
нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады. Шағым тіркелгеннен кейін, 
жауапты орындаушыны айқындау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы оның тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. Шағымды қарау нəти-
же лері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта байланысы арқылы жіберіледі 
не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол бері леді.

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің  əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпарат мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны арқылы беріледі.

 Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
ор ганға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер дің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қыз-
метті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің ерекшеліктері ескерілетін өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін орындардың мекенжайы Министрліктің www.mid.gov.kz 

интернет-ресурсында «Мемлекеттік органның қызметі» деген бөлімнің «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер мен стандарттар» деген кіші бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс 
орталығы: 1414 арқылы қашықтан қолжетімділік режимінде алуға мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары Министрліктің www.mid.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік органның 
қызметі» деген бөлімнің «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мен стандарттар» деген кіші 
бөлімінде көрсетілген. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша бірыңғай бай-
ланыс орталығы: 1414.

Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге,барлауға немесе өндіруге байланысты емес 
жерасты құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттарды 

жасау, тіркеу жəне сақтау »мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша
нұсқа

___________________________________________________________________ (облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының атауы)

Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беруге, барлауға немесе 
өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға 

арналған келісімшарттарды мемлекеттік тіркеу АКТІСІ
__________ қ. 20__ ж. «___» ________________
Осымен облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органының 20__ жылғы «___» ______________ тікеле й келіссөздерінің хаттамасы негізінде 
жасалған

___________________________________________________________________(облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының атауы)
жəне______________________________________ ____________________________
(мердігер)
арасындағы______________________________________________ келісімшарт 
тіркеледі.               (тікелей келіссөздер объектісінің атауы)
Тіркеу № ___________
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əкімі

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 11-қосымша

«Кеден одағы аумағының шегінде Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары 
жерлерге геологиялық ақпаратты шығаруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Кеден одағы аумағының шегінде Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жер-
лерге геологиялық ақпаратты шығаруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қыз мет). 

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру: 
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы немесе «Е-лицензиялау» www.elicense.

kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, сонд ай-

ақ порталға жүгінген кезде – 11 (он бір) жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) минут; 
3) қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 10 (он) минут. 
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне 

(немесе) қағаз түрінде. 
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – Кеден одағы аумағының шегінде Қазақстан 

Республикас ының аумағынан тысқары жерлерге геологиялық ақпаратты табиғи немесе жасанды 
тасығыштармен шығаруға арналған рұқсат (бұдан əрі – рұқсат). 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру нысаны: электрондық.
Қағаз тасығышта рұқсат алуға өтініш берілген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету 

нəтижесі электрондық форматта ресімделеді, басып шығарылады жəне көрсетілетін қызметті 
берушінің уəкілетті тұлғасының мөрімен жəне қ олымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат 
нысанында «жеке кабинетке» жіберіледі. 

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

 8 .Жұмыс кестесі:
 1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек з аңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижілерін беру сағат 9.00 – ден 
17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күту тəртібімен алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады; 

2) портал - тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (қызмет алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін жүгінген кезде, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініштерді қабылдау 
жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (немесе оның өкілі) 
1) Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 

құжаттар тізбесі:
 қосымшаға сəй кес өтінім;
 өкілдің жеке куəлігі мен өкілеттігін растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
егер геологиялық ақпарат табиғи тасығыштарда болса: 
геологиялық ақпаратты іріктеп алу актісі;
шығарылатын геологиялық ақпараттың тізбесі;
кеден зертханасының сараптамалық қорытындысы;
егер геологиялық ақпарат жасанды тасығыштарда болса: 
шығарылатын геологиялық ақпараттың тізбесі;
2) порталға жүгінген кезде: 
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы 

ө тінімі қосымшаға сəйкес;
егер геологиялық ақпарат жасанды тасығыштарда болса:
геологиялық ақпаратты іріктеп алу актісінің электрондық көшірмесі;
шығарылатын геологиялық ақпарат тізбесінің электрондық көшірмесі;
кеден зертханасының сараптамалық қорытындысының электрондық көшірмесі; 
егер геологиялық ақпарат жасанды тасығыштарда болса: 
геологиялық ақпаратты іріктеп алу актісінің электрондық көшірмесі.
Жеке тұлғалардың жеке басын куəландыратын құжаттар, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзы 
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
(қолма-қол немесе пошта байланысы арқылы) ұсынған кезде көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде құжаттар топтамасы қабылданған күні мен уақыты көрсетіліп, өтініштің көшірмесіне 
қойылған белгі қағаз тасымалдағыштағы өтінішті қабылдауды растайды. 

Портал арқылы өтініш берілген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының «жеке каби-
нетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызметті беру үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы 
мəлімет көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің жəне 
(немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану 
осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт 
Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны: 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы бойынша 
Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесіне пошта арқылы не 
қолма-қол жазбаша нысанда беріледі. 

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі. 

Шағым портал арқылы жіберілген кезде көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
өтініш туралы ақпаратты көре алады, ол көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі бары-
сында жаңартылып отырады (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап).

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға өтініш бере алады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетіндердің ерекшеліктері ескерілетін өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің – 
www.geology.kz жəне Министрліктің www.mint.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген.

 13. ЭЦҚ болған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар. 

 14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қолжетімділік режимінде 
алуға мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары: 8 (7172) 74-33-05, 74-37-00. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бой-
ынша бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

«Кеден одағы аумағының шегінде Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары 
жерлерге геологиялық ақпаратты шығаруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына қосымша
нұсқа

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрлігі Геология жəне

жер қойнауын пайдалану комитетіне 
 _________________________________

 (өтініш берушінің толық атауы)

 Мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ.,
 Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 8-үй

 
 Өтініш берушінің деректемелері: __________________

 (БСН, ЖСН)
ӨТІНІМ

 Рұқсат беру құжатын беруді сұраймын.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайджалануға 
келісемін.

______________________________________________
(өкілдің Т.А.Ə., лауазымы/өтініш берушінің Т.А.Ə.)

Күні:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 12-қосымша

«Жобалау ұйымы əзірлеген жер қойнауын пайдалану объектілерін жою немесе 
консервациялау жобаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Жобалау ұйымы əзірлеген жер қойнауын пайдалану объектілерін жою немесе кон-

сервациялау жобаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап күнтізбелік 

– 15 (он бес) күн;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыт – 30 (отыз) минут;
3) қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – жобалау ұйымы əзірлеген жер қойнауын 

пайдалану объектілерін жою немесе консервациялау жобасын келісу-хаты;

(Соңы. Басы 21-22-беттерде) 7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
 көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес де-

малыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
түскі үзіліс, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижілерін беру сағат 9.00 – ден 
17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек 
күту тəртібімен алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш;
2) Жою жəне консервациялау жобасы мынадай құжаттарды: жер қойнауын пайдалану 

объектісін тиісінше дайындау жəне тікелей жою немесе консервациялау жөніндегі мəселелер 
көрсетілетін түсіндірме жазбаны; осы жер қойнауын пайдалану объектісінің тау-кен неме-
се геологиялық бөлінуінің шегіндегі жер қойнауының іс жүзіндегі жай-күйін толық көрсететін 
геологиялық, маркшейдерлік жəне графикалық құжаттаманы; пайдалы қазбалар кен 
орындарының жер беті топографиялық жоспарларының, геологиялық картасының, бөліністерінің 
жəне көкжиек бойынша жоспарларының көшірмелерін; жойылатын немесе консервацияланатын 
жер қойнауын пайдалану объектілерін, сондай-ақ басқа да өндірістік объектілерді орналастыру 
схемасын қамтиды.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттардың (қолма-қол немесе пошта байла-
нысы арқылы) тапсырған кезде құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақытын көрсете 
отырып, қағаз түрде өтініштің қабылданғанын растау туралы қойылған белгі көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесінде оның тіркелуі туралы белгі болып табылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі.

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, 
«Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы 
бойынша Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым пошта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесіне 
қолма-қол жазбаша нысанда беріледі. 

Шағымның қабылдануын растау, шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген 
шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіліп, оның көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жіберіледі. 

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.

Шағым портал арқылы жіберілгеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
шағым туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, ол мемлекетті органда өңдеуі барысында 
жаңартылып отырылды (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап).

Бұл ретте, көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің орындалуы, жауабы немесе қараудан бас 
тарту туралы жаңартылып тұратын ақпаратқа да қол жеткізе алады.

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпаратты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының: 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгінеді.

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

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда жəне 
халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетіндердің ерекшеліктері 

ескерілетін өзге де талаптар.
12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін орындарының мекенжайы көрсетілетін қызметті 

берушінің – www.geology.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 
деген бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызмет тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны арқылы алуға мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байла-
ныс телефондары: 8 (7172) 74 35 19, 74 35 50. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы – 1414.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 13-қосымша

«Республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарды қоспағанда, жер қойнауын 
мемлекеттік геологиялық зерделеу жəне мониторингтеу саласындағы жұмысты 
жүргізуге жобалау-сметалық құжаттаманың экономикалық сараптамасы бойынша 

қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарды қоспағанда, жер қойнауын 
мемлекеттік геологиялық зерделеу жəне мониторингтеу саласындағы жұмысты жүргізуге 
жобалау-сметалық құжаттаманың экономикалық сараптамасы бойынша қорытынды беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) жұмыстардың мына түрлеріне арналған жобалау-сметалық құжаттама үшін:
алаңдарды жете зерттей отырып, геологиялық түсіру, бұрғылау жұмыстарынсыз геохимиялық 

– 10 жұмыс күні; 
алаңдарды жете зерттей отырып, геологиялық түсіру, бұрғылау жұмыстарымен қоса 

геохимиялық – 13 жұмыс күні; 
өңір лік геологиялық түсіру жұмыстары, түсіру кезіндегі жалпы іздестірулер, терең геологиялық 

карталау, геологиялық-минерагендік карталау жəне басқалары – 14 жұмыс күні; 
жер қойнауының жəне жер қойнауын пайдаланудың жай-күйін мониторингілеуді жүргізу 

– 6 жұмыс күні;
жер қойнауын геологиялық зерделеу бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары – 18 жұмыс күні;
іздестіру-барлау жұмыстары – 12 жұмыс күні;
геофизикалық жұмыстар (сейсмобарлаудан басқа) – 10 жұмыс күні;
гидрогеологиялық жəне инженерлік-геологиялық жұмыстар – 14 жұмыс күні; 
сейсмобарлау жұмыстары – 13 жұмыс күні; 
жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мониторингін жүргізу бойынша 

жұмыстар – 11 жұмыс күні; 
мұнай-газ жəне гидрогеологиялық ұңғымаларды консервациялау, жою бойынша жұмыстар 

– 11 жұмыс күні; 
дала жұмыстарынсыз тақырыптық, ғылыми-зерттеу, тəжірибелік-əдістемелік, конструкторлық 

жұмыстар – 9 жұмыс күні; 
дала жұмыстарымен қоса, тақырыптық, ғылыми-зерттеу, тəжірибелік-əдістемелік, 

конструкторлық жұмыстар – 11 жұмыс күні; 
терең бұрғылау – 16 жұмыс күні; 
құрылымдық бұрғылау – 10 жұмыс күні; 
барлық жұмыс түрлеріне жеке бағалар каталогтары – 11 жұмыс күні; 
уақытша жобалау-сметалық нормалар – 7 жұмыс күні; 
геоэкологиялық жұмыстар – 11 жұмыс күні; 
жобаны толықтыру (өзгерту) бойынша жұмыстардың сметалық құнының жиынтық есебін 

қайта есептеу – 5 жұмыс күні.
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) 

минут; 
3) қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 (он бес) минут. 
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: қағаз түрінде. 
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – осы стандартқа қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарын қоспағанда, жер қойнауын 
мемлекеттік геологиялық зерделеу жəне мониторингілеу саласындағы жұмыстарды жүргізуге 
арналған жобалау-сметалық құжаттаманың экономикалық сараптамасы бойынша қорытынды. 

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін негізде көрсетіледі.

8.Жұмыс кестесі:
 көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес де-

малыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
түскі үзіліс, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижілерін беру сағат 9.00 – ден 
17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек 
күту тəртібімен алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) экономикалық сараптама жүргізуге еркін нысандағы өтініш; 
2) барлық қосымшаларын (алқа немесе Кеңес мəжілісінің хаттамасы, геологиялық 

тапсырмасы немесе Техникалық ерекшелік) қоса алғанда, республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатындарын қоспағанда, жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеу жəне 
мониторингілеу саласындағы жұмыстарды жүргізуге арналған жобалау-сметалық құжаттама 
(жобалау-сметалық құжаттаманың түпнұсқасы).

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттардың бəрін (қолма-қол немесе пошта 
байланысы арқылы) тапсырған кезде қағаз түрінде өтінішті қабылданғанын растау құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақытын көрсете отырып көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде тіркеу туралы белгі болып табылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, 
«Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы 
бойынша Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым пошта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесіне 
қолма-қол жазбаша нысанда беріледі. 

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орнын көрсете отырып, оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады. Шағым тіркелгеннен кейін жауапты 
орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына жіберіледі. 

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі. 

Шағым портал арқылы жіберілгеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
шағым туралы ақпаратқа қоя жеткізе алады, ол мемлекеттік органда өңдеуі барысында 
жаңартылып отырады (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап).

Бұл ретте, көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің орындалуы, жауабы немесе қараудан бас 
тарту туралы жаңартылып тұратын ақпаратқа да қоя жеткізе алады.

Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
туралы ақпаратты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының телефоны арқылы алуға болады. 

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

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген 
күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы жатады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетіндердің ерекшеліктері ескерілетін өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін орындардын мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің 
www.geology.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» деген бөлімінде 
орналастырылған.

 13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі туралы ақпаратты 
бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары: 8 (7172) 74 19 50, 74 35 50. Бірыңғай байланыс орталығы – 1414 нөмірі бойынша.

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарын қоспағанда, жер қойнауын 
мемлекеттік геологиялық зерделеу жəне мониторингілеу саласындағы жұмыстарды 

жүргізуге арналған жобалау-сметалық құжаттаманың экономикалық сараптамасы бойын-
ша қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті

жылғы «____»________

_________________________________________________________________ жобасы
бойынша
№_____ экономикалық сараптама қорытындысы
Орындаушы: ________________________________
Жоспар бөлімі: ________________________________ 
Геологиялық тапсырма беруге негіздеме: _______________________
1. Жұмыстардың нысаналы мақсаты, объектінің кеңістіктік шекаралары:
2. Геологиялық міндеттер, оларды шешудің дəйектілігі жəне негізгі əдістері:
3. Күтілетін нəтижелер:
4. Жұмыстарды жүргізу мерзімі:
Жоба _______________________________________________________ қаралды
Тексеруге ____________ теңге сомасына ЖСҚ ұсынылды. 
Жобаның есептелген бөлігі мен смета бойынша мынадай ескертулер бар:
1_________________________________________________________
2_________________________________________________________
3_________________________________________________________

Қорытынды

_________________жобасы бойынша жобаның есептелген бөлігі жəне смета 
_______________ теңге сомасында бекітуге ұсынылады. 

 
ЖСҚ _______________________ бекіту үшін жіберіліп отыр.

Уəкілетті органның басшысы   Т.А.Ə.А.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 14-қосымша

«Республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарды қоспағанда, жер қойнауын 
мемлекеттік геологиялық зерделеуге келісімшарттар (шарттар) жасасу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарды қоспағанда, жер қойнауын 
мемлекеттік геологиялық зерделеуге келісімшарттар (шарттар) жасасу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мерзімі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап:
келісімшарт (шарт) жасасу мүмкіндігі туралы хабарлама – 10 (он) жұмыс күні;
келісімшарт (шарт) жасасу мүмкіндігі туралы хабарлама алған күннен бастап жобалау-

сметалық құжаттаманы ұсыну мерзімі – 3 (үш) ай (көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушінің хабарламасында көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін кемінде 10 (он) жұмыс 
күні бұрын жүгінген жағдайда, мерзімді ұзарту, бірақ 3 (үш) айдан асырмай ұзарту мүмкіндігімен).

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) 
минут; 

3) қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 (он бес) минут. 
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – республикалық бюджеттен қаржыландыры-

ла тындарын қоспағанда, жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеуге келісімшарттар 
(шарттар) жасасу.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін негізде көрсетіледі.

8.Жұмыс кестесі:
 көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес де-

малыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
түскі үзіліс, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижілерін беру сағат 9.00 – ден 
17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек 
күту тəртібімен алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы стандартқа қосымшаға сəйкес белгіленген нысандағы өтінім; 
2) Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде қағаз түрінде 

өтініштің қабылданғанын растау құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты туралы 
қойылған белгі көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде болып табылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің жəне 

(немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым осы 
стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт 
Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы бойынша 
Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым пошта арқылы немесе қолма-қол жазбаша нысанда көрсетілетін қызметті берушінің 
Министрліктің кеңсесіне беріледі. 

Шағымның қабылдануын растау шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген 
шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсете отырып, оның көрсетілетін қызметті берушінің 
немесе Министрліктің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін, жауапты орындаушыны анықтау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі. 

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі. 

Портал арқылы өтініш берген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының: 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген кезде көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
өтініш туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, ол көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі 
барысында жаңартылып отырады (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау не-
месе қараудан бас тарту туралы жауап).

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

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

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте сотқа 
жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің ерекшеліктері ескерілетін өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін орының мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің – 

www.geology.kz жəне Министрліктің www.mid.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
 13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі туралы ақпаратты 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
қашықтан қолжетімділік режимінде алуға мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байла-
ныс телефондары: 8 (7172) 74 19 50, 74 35 50. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы – 1414.

«Республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарын қоспағанда, жер қойнауын 
мемлекеттік геологиялық зерделеуге келісімшарт (шарт) жасасу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына қосымша
нұсқа

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарын қоспағанда, жер қойнауын 
мемлекеттік геологиялық зерделеуге келісімшарт (шарт) жасасуға 

ӨТІНІМ
1. Келісімшарттың мəні мен мақсаты:
________________________________________________________________________

2. Жұмыстарды жүргізу мерзімі, сұралатын аумақтың кеңістік шекарасы, аумақтың ауданы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Бұрыштық 
нүктелердің
№

Географиялық координаталары
Солтүстік ендігі Шығыс бойлығы
градус минут секунд градус минут секунд

1
2
3
…

3. Заңды тұлғалар үшін:
өтініш берушінің атауы, оның орналасқан жері: 
__________________________________________________________________________
өтініш беруші заңды тұлғаның басшылары жəне қатысушылары немесе акционерлері ту-

ралы мəліметтер:
 ____________________________________________________________________________
заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгені жəне салық органдарында тіркелгені туралы 

құжаттардың көшірмелері (қоса беру қажет).
4. Жеке тұлғалар үшін:
өтініш берушінің тегі жəне аты, заңды мекенжайы, азаматтығы: 
_____________________________________________________________________________
өтініш берушінің жеке басын куəландыратын, өтініш берушінің салық органдарында тіркелгені, 

өтініш берушінің кəсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжаттардың көшірмелері 
(қоса беру қажет). 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 501 бұйрығына 15-қосымша

«Құпиялылық туралы келісім жасасу» мемлекеттік қызметінің стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Құпиялылық туралы келісім жасасу» мемлекеттік қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік қызмет). 
2. Мемлекеттік қызмет стандарты (бұдан əрі – стандарт) Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар жəне даму министрлігімен (бұдан əрі – министрлік) əзірленді. 
3. Мемлекеттік қызмет министрліктің Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетімен 

жəне оның аумақтық бөлімшелерімен (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетіледі.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру көрсетілетін 

қызметті көрсетушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті көрсетушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəтінен бастап – 

күнтізбелік 30 (отыз) күн:
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 30 (отыз) 

минут; 
3) қызмет көрсетуге барынша рұқсат етілетін уақыт – 30 (отыз) минут. 
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
6. Мемлекеттік қызмет нəтижесі – құпиялылық туралы келісім (бұдан əрі – келісім) жасасу. 
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде. 
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алу-

шы) тегін негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында 
сағат 13.00-ден 14.30 дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. Өтініштерді қабылдау 
жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00-ден 14.30 дейін түскі үзіліспен 
сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күту тəртібімен алдын ала 
жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады; 

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

еркін нысандағы өтінім. 
Қосымшаны жасасу кезінде жер қойнауын пайдаланушы оған толықтыру жасалатын 

құпиялылық туралы келісімді жəне төлем тапсырмасын қоса береді.
3. Орталық мемлекеттік органдардың, қызмет көрсетушінің жəне (немесе) олардың 
лауазымдық тұлғаларының мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағым беру тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): 
шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, 
«Транспорт Тауэр» ғимараты, 2117-кабинет, телефоны 8 (7172) 24-04-75, 29-08-48 мекенжайы 
бойынша Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесі арқылы қолма қол беріледі. 

Шағымның қабылдануын растау шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні, берілген 
шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсете отырып, оны қызмет көрсетушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады. 

Қызмет көрсетушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен қызмет алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қарау 
нəтижелері туралы дəлелді жауап қызмет алушыға пошта байланысы арқылы жіберіледі немесе 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде беріледі. 

Шағымды портал арқылы жіберген кезде өтініш туралы ақпарат (жеткізілуі, тіркелуі, орын-
далуы туралы белгілер, қарау нəтижесі жөніндегі жауап немесе қараудан бас тарту) «жеке ка-
бинеттен» көрсетілетін қызметті алушыға қол жетімді болады, ол шағымды өңдеу барысында 
көрсетілетін қызметті берушімен жаңартылып отырады. 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағымдана бере алады. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
орган мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызмет алушының шағымы оның тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте сотқа 
жүгінуге құқылы. 

4. Мемлекеттік қызметтер, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа қызмет 
көрсету орталықтары арқылы көрсетілетін қызметтер көрсетілу ерекшеліктерін есепке 

алып басқа талаптар
12. Мемлекеттік қызмет көрсету орнының мекенжайы қызмет көрсетушінің – www.geology.

kz жəне Министрліктің www.mint.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген.
 13. Көрсетілетін қызмет алушының мемлекеттік қызметті көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары: 8 (7172) 74 33 05, 74 37 00. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 26 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11452 
болып енгізілді.

(Соңы 24-бетте)

2. Жолаушыларды облысаралық жəне халықаралық қатынастарда тасымалдауды 
ұйымдастыру тəртiбi

 5. Жолаушыларды облысаралық жəне халықаралық қатынастарда тасымалдауды 
ұйымдастыру мынадай кезеңдерді: 

1) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 наурыздағы № 366 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11257 тіркелген) бекітілген Магистральдық теміржол 
желiсiн пайдалану қағидаларының 2-бөлімінің 3 жəне 4 параграфтарына сəйкес облысаралық 
жəне халықаралық қатынастардағы жолаушылар поездарының қозғалысының нормативтік 
кестесін жəне оларды қалыптастыру жоспарын əзiрлеудi; 

2) құрастырылған жолаушылар поездары, соның ішінде облысаралық əлеуметтік 
маңызы бар қатынастар бойынша қозғалысының нормативтік кестесін теміржол көлігі 
саласындағы уəкілетті органмен келісуді; 

3) Ұлттық инфрақұрылым операторымен тасымалдау жоспарын құру алдындағы 1 (бірінші) 
желтоқсаннан бастап Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы мемлекеттері-қатысушыларының 
теміржол көлігі бойынша орталық кеңесі шеңберінде өткізілетін техникалық мəжілістерінің 
шешімдерін ескере отырып жолаушылар поездарының қозғалысының нормативтік кестесінің 
алғашқы жобасын келісу; 

4) халықаралық жəне облысаралық қатынастарда жолаушылар поездарына қызмет 
көрсетуді ұйымдастыруды қамтиды. 

6. Облысаралық жəне халықаралық қатынастардағы жолаушылар поездары қозғалысының 
нормативтік кестесін əзірлеу бастапқы пункттерден шығу жəне соңғы пункттерге келу, сондай-
ақ iрi елді мекендерғе келу мен шығу кезінде жолаушылар үшін қолайлы уақытты қамтамасыз 
ету қағидатын ескере отырып жүзеге асырылады. 

7. Поездарды қалыптастыру жоспарын əзірлеу кезінде тасымалдаушы тұрақты 
айналымдағы жолаушылар вағондарының санын, құрамдарды қалыптастыру жəне олардың 
айналымы, тікелей қатынайтын вагондарды ағыту мен тіркеу пункттерін, жол жүру бағытында 
жолаушылар поездарына техникалық қызмет көрсету тəртiбiн айқындайды. 

8. Жаңа облысаралық қатынастарды ұйымдастыруды тасымалдаушы магистральдық темір 
жол желiсiнiң техникалық жəне технологиялық мүмкiндiктерiн ескере отырып жүзеге асырады. 

9. Қозғалыс кестесінде көзделмеген қосымша жолаушылар поезын тасымалдаушының 
тағайындауы немесе вагондарды қосымша қосу халықаралық жəне облысаралық қатынас-
тардағы жолаушылар ағынының күтілетін көбеюі жағдайында жүргiзiледi. 

10. Халықаралық қатынастарда поездар немесе вагондар санын көбейту, сондай-ақ поез-
дар қозғалысының кестесінде көзделген жолаушылар поезының немесе тікелей қатынайтын 
вагонның қозғалысын тоқтатуды тасымалдаушы аумақтары арқылы тасымалдау жүзеге асы-
рылатын шетел мемлекеттерiнiң магистральдық инфрақұрылымын күтiп-ұстау мен пайдала-
нуды жүзеге асыратын тұлғалармен келіскеннен кейін Ұлттық инфрақұрылым операторымен 
бiрлесiп жүргiзедi. 

11. Жолаушылар тасымалы жолаушыларды отырғызу мен түсіру үшін ашық барлық темір 
жол станциялары мен тоқтау пункттері арасында жүзеге асырылады. 

12. Облысаралық жəне халықаралық қатынастарда орындарды есепке алуды ұйымдастыру, 
бос жəне босайтын орындар туралы ақпарат беру жəне оларды іске асыру жол жүру құжаттарын 
(билеттерін) сатуды ұйымдастыру кезінде жолаушылар тасымалдауларын басқарудың 
автоматтандырылған жүйесі арқылы жəне технологиялық өзара іс-қимыл жасаумен поездардың 
жүру жолы бойынша қол тəсiлiмен жүргiзiледi.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 28 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №12202 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 сәуір           №503            Астана қаласы

Жол жүру құжаттарын (билеттерiн) сатуды ұйымдастыру 
кезiнде жолаушылар тасымалын басқарудың автомат-

тандырылған жүйесiне қол жеткiзу және технологиялық өзара 
iс-қимыл жасау қағидаларын бекіту туралы

«Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
14-бабы 2-тармағының 34-16) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Жол жүру құжаттарын (билеттерiн) сатуды ұйымдастыру кезiнде 
жолаушылар тасымалын басқарудың автоматтандырылған жүйесiне қол жеткiзу жəне 
технологиялық өзара іс-қимыл жасау қағидалары бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 
(Ə.А. Асавбаев):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

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

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

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
даму министрі Ə.ИСЕКЕШЕВ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі  ________________ Е.Досаев
2015 жылғы 2 қараша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі №503 бұйрығымен бекітілді

Жол жүру құжаттарын (билеттерiн) сатуды ұйымдастыру кезiнде жолаушылар 
тасымалын басқарудың автоматтандырылған жүйесiне қол жеткiзу жəне 

технологиялық өзара iс-қимыл жасау қағидалары
1. Жалпы ережелер

1. Осы Жол жүру құжаттарын (билеттерiн) сатуды ұйымдастыру кезiнде жолаушы тасы-
малын басқарудың автоматтандырылған жүйесiне қол жеткiзу жəне технологиялық өзара 
iс-қимыл жасау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 2-тармағының 34-16) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне жол жүру құжаттарын (билеттерiн) сатуды ұйымдастыру кезiнде жолау-
шылар тасымалын басқарудың автоматтандырылған жүйесіне қол жеткізу жəне технологиялық 
іс-қимыл жасау тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) жолаушы тасымалын басқарудың автоматтандырылған жүйесі – жолаушы тасымалын 

орталықтан басқару жəне орындарды электронды резервке қою жүйесі (бұдан əрі – БАЖ);
2) абонент – БАЖ жабдығымен жабдықталған жəне БАЖ-ға қосылған жұмыс орны;
3) БАЖ жабдығы –терминалдық жабдық, билет-касса аппаратурасы, анықтамалық 

қондырғылар, ақпараттық киоскалар, ұжымдық пайдаланымдағы электронды таблолар, билет 
сату автоматтары мен жол жүру құжаттарын сатуға жəне жолаушылар тасымалы бойынша 
анықтамалық ақпараттар алуға арналған басқа да жабдықтар;

4) жаңғырту – үлгісі мен зауыттық нөмірін өзгертуге əкеп соғатын БАЖ жабдығын ауы-
стыру,  жетілдіру;

5) көшіру – бір елді мекен шеңберінде басқа пошталық мекенжай бойынша орналасқан 
ғимаратқа ауыстырған жағдайда пайдалануға қабылданған БАЖ жабдығының орнын ауыстыру;

6) пайдаланушы – БАЖ-ға қол жеткізу құқығын алған тұлға;
7) уəкiлеттi орган – теміржол көлігі саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген шекте салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын 
орталық атқарушы орган;

8) VipNet бағдарламалық өнім (бұдан əрі – VipNet) – компьютерлік бағдарламалардың, 
үрдістердің, əдістемелердің, ережелердің жəне ілісе жүретін құжаттамалық жүйенің ақпаратты 
өңдеу БАЖ арқылы берілетін мəліметтерінің криптографикалық қорғау жиынтығы. 

3. Ұлттық теміржол компаниясы уəкілетті органмен келісім бойынша тасымалдаушылар 
мен жолаушылар агенттіктерінің БАЖ-ға тасымалдау үдерісіне қатысушылардың барлығына 
арналған бірдей шарттармен қол жеткізуін ұйымдастырады.

2. БАЖ-ға рұқсат алу тəртібі
4. БАЖ рұқсаттың мынадай түрлерін ұсынуға мүмкіндік береді:
1) тасымалдау құжаттарын ресімдеуге рұқсат;
2) жолаушы тасымалдауларын басқаруды бақылаудың есептік деректерін пайдалануға рұқсат;
3) анықтама-ақпараттық ресурстарға рұқсат (ақпараттық-анықтамалық қызметтер көрсету үшін).
5. БАЖ-ға рұқсат еркін формадағы өтінімнің негізінде беріледі.
6. Өтінімде мынадай ақпарат көрсетіледі:
1) жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату пункттерінің мекен-жайы;
2) жоспарланатын жұмыстардың түрлері;
3) есепке алу жəне есептілік топтарының атауы;
4) тасымалдаушыларға – № 4 Тарифтік басшылықтағы теміржол станцияларының 

алфавиттік тізіміне сəйкес жабдықтарды орнату станциясы;
5) пошталық мекенжайы (мекенжайлары);
6) Интернет желісіне рұқсаттың болуы;
7) БАЖ жабдығының болуы, оның үлгісі мен сериялық нөмірі;
8) егер терминал қорғалған VipNet желісінде бұрын тіркелмеген болса, онда VipNet 

бағдарламалық өніміне лицензияның болуы туралы мəлімет; егер терминал қорғалған VipNet 
желісінде тіркелген болса, онда өтінімде жаңа жəне ескі каналдық мекенжайлары көрсетіліп, 
негізгі базаны бір терминалдан екінші терминалға беру жөніндегі талап көрсетіледі;

9) білікті персоналдың болуы туралы мəлімет.
7. Өтінімге мынадай құжаттар қоса беріледі:
1) жолаушылар агенттігі мен тасымалдаушылар арасында жасалған шарттың көшірмесі 

(жолаушылар агенттері үшін);
2) жолаушыларды тасымалдауға белгілі бір маршруттар бойынша тасымалдаушының 

құқығын растайтын құжаттың көшірмесі (тасымалдаушылар үшін);
3) билет кассалары мен БАЖ жабдығын орналастыруға арналған үй-жайлардың меншік 

жəне (немесе) иелену құқығын растайтын құжаттың көшірмесі;
4) егер заңды тұлғаның өкілеттігін бірінші басшы емес немесе бірінші басшының міндетін 

атқарушы адам, сондай-ақ осы шартқа қол қою кезінде жеке кəсіпкердің мүддесін сенімді 
адам білдірген жағдайда жолаушылар агенттігі жəне тасымалдауышы арасындағы шартқа 
қол қою құқығына сенімхат.

8. Ұлттық теміржол компаниясы өтінімді жəне оған қоса ұсынылған құжаттарды бес жұмыс 
күні ішінде қарайды жəне өз тұжырымын қоса ұсына отырып уəкілетті органға келісуге жібереді.

Тұжырымда Ұлттық теміржол компаниясы мынадай деректемелерді көрсетеді:
1) жолаушылар агенттігінің атауы;
2) жол жүру құжаттарын (билет) сату пунктісінің атауы;
3) жол жүру құжаттарын (билет) сату пунктісінің пошталық мекенжайы;
4) терминал жабдығын орнату станциясы;
5) терминал жабдығының каналдық жəне қаржылық нөмірі;
6) рұқсат берілген жұмыс жəне бронь түрлері;
7) терминал жабдығының белгілері;
8) тасымалдау бөлімінің нөмірі;
9) есепке алу жəне есептілік тобының атауы мен нөмірі;
10) қаржылық есеп объектісінің коды.
Ұсынылған өтінім осы Қағидалардың 6-тармағындағы талаптарға сəйкес келмеген жағдайда, 

сонымен қатар осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген толық құжаттар топтамасын 
ұсынбаған жағдайда Ұлттық теміржол компаниясы өтінім берушіге өтінімді пысықтау жəне (не-
месе) жоқ құжаттарды қоса беру қажеттігін көрсетіп, өтінімді үш жұмыс күні ішінде қайтарады.

Ұлттық теміржол компаниясы құжаттары қоса ұсынылған пысықталған өтінімді үш жұмыс 
күні ішінде қарайды жəне өзінің тұжырымымен бірге уəкілетті органға келісуге жібереді.

9. Уəкілетті орган өтінім келіп түскен сəтінен бастап он жұмыс күні ішінде Ұлттық теміржол 
компаниясының тұжырымын негізге ала отырып, БАЖ-ға рұқсат алу өтінімін жазбаша түрде келіседі.

10. БАЖ-ға рұқсат беруге өтінім уəкілетті органмен келісілгеннен кейін пайдаланушылар 
Ұлттық теміржол компаниясымен шарттар жасасады:

1) жолаушылар агенттігі – терминалдарға бағдарламалық-техникалық қызмет көрсетуге;
2) тасымалдаушы – поездарға бағдарламалық-техникалық қызмет көрсету бойынша 

ақпараттық қызметтер көрсетуге.
2. Жол жүру құжаттарын (билеттерді) сатуды ұйымдастыру кезіндегі 

технологиялық өзара іс-қимыл жасау тəртібі
11. Жол жүру құжаттарын (билеттерді) сатуды ұйымдастыру шеңберінде Ұлттық теміржол 

компаниясы:
1) пайдаланушылармен бірлесіп, Қазақстан Республикасындағы жолаушылар тасымалда-

рын БАЖ-ды дамыту жөнінде ұсыныстар дайындайды жəне талаптарын əзірлейді;
2) пайдаланушылар арасында БАЖ пайдаланумен жолаушылар тасымалдарын автомат-

тандыру мəселелері бойынша уəкілетті органмен өзара іс-қимыл жұмыстарын ұйымдастыруды 
жəне үйлестіруді жүзеге асырады;

3) тасымалдаушылардан сұрау салулар алған кезде Ұлттық теміржол компаниясы БАЖ-ға:
қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде қырық тоғыз тəулік (қала маңындағы поездарға он 

үш тəулік) бұрын, бірақ əлеуметтік маңызы бар облдысаралық қатынастар бойынша жола-
ушылар тасымалдарын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушылардың шығындарын 
субсидиялау туралы шарттың қолданылу мерзімінен кешіктірмей жол жүру құнының өзгергені; 
төсек-орын жабдығы мен өзге де сервистік қызметтер құнының теңгеде жəне швейцария 
франкінде енгізілгені немесе өзгергені; фирмалық плацкартты, қосылған құн салығының 
ставкасын, жолаушылар жəне қала маңындағы поездарға белгіленген мемлекетішілік жəне 
халықаралық қатынастардағы тарифтік индекстеу коэффициентін есептеуге арналған ин-
декстеу коэффициентін есепке ала отырып мемлекетаралық жолаушылар тарифінің (бұдан 
əрі – МАЖТ) базалық тарифін индекстеудің жоғарылату (төмендету) коэффициенттері тура-
лы ақпараттың, билеттерді сату басталатын күні мен поездың жөнелтілу күні, өзгерістердің 
қолданылу кезеңінің басталуы мен аяқталуы көрсете отырып, енгізілуін;

поездың жөнелтілу күніне дейін кем дегенде қырық тоғыз тəулік бұрын, бірақ əлеуметтік 
маңызы бар облдысаралық қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыру-
мен байланысты тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау туралы 

шарттың қолданылу мерзімінен кешіктірмей, жолаушылар поездарына «фирмалық» 
санатын беру (жою) жəне жолаушылар поездарына белгіленген МАЖТ базалық тарифін 
индекстеудің жоғарылату (төмендету) коэффициенттерін есепке ала отырып, фирмалық плац-
картты есептеуге арналған индекстеу коэффициентінің мөлшері туралы ақпараттың билеттерді 
сату басталған күні мен поездың жөнелтілу күні, өзгерістердің қолданылу кезеңінің басталуы 
мен аяқталуы көрсетіліп енгізілуін;

қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде он бес тəулік бұрын халықаралық жəне республика-
ішілік қатынастардағы МАЖТ базалық тарифінің тарифтік индекстеу коэффициенттерінің 
өзгерістеріне арналған ақпараттың енгізілуін қамтамасыз етеді жəне темір жол əкімшіліктеріне 
жүргізілген өзгерістер туралы жеделхаттарды; қосылған құн салығының ставкасын жəне 
комиссиялық алымдардың көлемін, артық жүктердің құнын, багаж бен жүкбагаждың ең жоғары 
салмағын, пошта-багаж, жолаушылар, жүк-жолаушылар жəне жүрдек поездардың бос жүрген 
жолының ставкаларын ұлттық валютада жəне швейцария франкінде жібереді;

жұмыс түрі бойынша БАЖ орындарды қайтаруды жол жүру құжаттарын ресімдеу авариялық 
технология бойынша орындалып, БАЖ-дағы орындар туралы ақпаратты поездардағы 
орындардың нақты жағдайына сəйкес келтіру қажет болған жағдайда, сондай-ақ қолдан 
сату технологиясы бойынша сатылмай қалған орындарды қайтару үшін жүзеге асырылады;

4) ТМД елдерінің «жазғы (қысқы)» уақытқа көшуіне байланысты жолаушылар поездарына 
резервте ұстау кезеңінен билеттердің қырық бес тəулік бұрын алдын ала сатылуын жабады;

5) БАЖ технологиялық параметрлерін қалыптастыру бойынша талаптарды белгілейді 
жəне өзгертеді;

6) БАЖ əзірлеушілері пайдаланушыларды БАЖ-ға қабылданған барлық өзгерістер мен 
толықтырулар жөнінде хабардар етеді.

12. Жол жүру құжаттарын сатуды ұйымдастыру шеңберінде тасымалдаушылар БАЖ-ға 
енгізу үшін Ұлттық теміржол компаниясына мыналарды:

1) айдың соңғы күні жергілікті уақытпен сағат он екіден кешіктірмей, халықаралық қатынаста 
жолаушылардың жол жүру, багажды, жүк-багажды тасымалдау құнын, төсек-орын жабдығы 
мен өзге де сервистік қызметтердің құнын, поштаны тасымалдау ставкасын есептейтін шетел 
валютасының теңгеге шаққандағы ресми бағамдарының жəне республикаішілік багажды, жүк-
багажды тасымалдау құнын есептеу үшін валюта бағамының өзгергені туралы жеделхаттарды;

2) құрамның, ауыспалы трафарет пен кері шығу орындары нормасының, қатынау 
кезеңділігінің, өздері қалыптастырған поездарға қозғалыс кестесінің өзгергені туралы ақпаратты;

3) құрамалар схемасының жəне поездар мен вагондардың қатынау тəртібінің, ауыспалы 
трафарет пен кері шығу орындары, броньдар нормасының, сатуды реттеу жəне оның режимінің 
өзгергені туралы, жолаушылардың ауысып отыруы үшін броньдардың жабылуына арналған 
байланыстың телеграфтық арналары бойынша жеделхаттарды;

4) жаңа кесте енгізілген кезде поездардың мақсаты туралы ақпараты, броньдық орындардың 
бөлінгені, броньдарды алып тастау мерзімдері, билеттерді поездарда (вагондарда) сатуды 
реттеу жəне оның режимдері, жолаушылар поездарының кестесін əзірлеу туралы бұйрыққа 
сəйкес мерзімде поездардың қозғалыс кестесінің «жазғы (қысқы)» уақыттарға өзгергені туралы 
ақпараттан тұратын жеделхаттарын;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 сәуір               №502            Астана қаласы

Жолаушыларды облысаралық және халықаралық 
қатынастарда тасымалдауды ұйымдастыру қағидаларын бекіту 

туралы
«Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 

14-бабы 2-тармағының 34-9) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 
1. Қоса беріліп отырған Жолаушыларды облысаралық жəне халықаралық қатынастарда 

тасымалдауды ұйымдастыру қағидалары бекітілсін. 
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 

(Ə.А. Асавбаев): 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйры қ Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді; 

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын; 

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

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

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
даму министрі Ə.ИСЕКЕШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының  Ұлттық экономика
министрі  ________________________ Е. Досаев 
2015 жылғы 17 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 502 бұйрығымен бекітілді 

Жолаушыларды облысаралық жəне халықаралық қатынастарда тасымалдауды 
ұйымдастыру қағидалары

1. Жалпы ережелер
 1. Осы Жолаушыларды облысаралық жəне халықаралық қатынастарда тасымал-

дауды ұйымдастыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Теміржол көлiгi туралы» 2001 
жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 2-тармағының 34-9) 
тармақшасына сəйкес əзiрлендi жəне жолаушыларды облысаралық жəне халықаралық 
қатынастарда тасымалдауды ұйымдастыру тəртiбiн айқындайды. 

2. Халықаралық қатынастардағы жолаушылар тасымалы (транзитті қоса алғанда) Қазақстан 
Республикасының заңнамасына жəне Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына 
сəйкес жүзеге асырылады. 

3. Облысаралық қатынастардағы жолаушылар тасымалы Заңның 14-бабы 2-тармағының 34-
15) тармақшасына сəйкес бекітілетін Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне 
почта жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады. 

4. Халықаралық қатынастарда жолаушылар тасымалын ұлттық тасымалдаушы жүзеге 
асырады, облысаралық қатынастарда – бəсекелестік негізде жүзеге асырылады. 

Ұлттық жолаушылар тасымалдаушысы деп Қазақстан Республикасының Үкіметі айқын-
дайтын, бақылау пакеттері жолаушыларды, багажды, жүк-бағажды, почта жөнел тілім дерін 
тасымалдау бойынша қызмет көрсететін, соның ішінде арнайы жəне əскери тасымалды орын-
дайтын ұлттық теміржол компаниясына тиесілі заңды тұлға түсініледі.
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5) поездардың қозғалыс кестесінің ауысуы арасындағы кезеңде өзгерістер енгізілетін күнге 
дейін кемінде бес тəулік бұрын поездардың, багаж жəне пошталық вагондардың мақсаты 
(жойылғаны), қатынау жиілігінің өзгергені, поездардың жүру маршруттарының өзгергені ту-
ралы жеделхаттарын;

6) өзгерістер енгізілетін күнге дейін кемінде бес тəулік бұрын поездардың қозғалыс кестесінің 
түзетілгені туралы жеделхаттарын;

7) қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде бес тəулік бұрын республикаішілік қатынастағы 
багаж бен жүк-багаждың жарияланған құны үшін алынатын алымдар сомасы туралы ақпаратты 
қосылған құнға салық ставкасының, республикаішілік жəне халықаралық қатынастарда багаж 
бен жүк-багажды тасымалдауға арналған базалық тарифтерге индекстеу коэффициентінің 
өзгергенін ескере отырып, ұсынады.

3. Соңғы ережелер
13. Жаңғыртылған, көшірілген БАЖ жабдығы БАЖ-ға терминал жабдығын қосу (жаңғырту, 

ауыстыру, көшіру) туралы актіні ресімдеу жолымен пайдалануға қабылданады.
14. БАЖ-дан ажырату мынадай кездерде болады:
1) жолаушылар агенттіктерінің, тасымалдаушылардың – осы Қағидалардың талаптарын 

бұзған жағдайда уəкілетті органның келісімімен Ұлттық теміржол компаниясының жазбаша 
талаптары негізінде;

2) тасымалдаушымен, жолаушылар агенттігімен шарт бұзылған жəне (немесе) шарттың 
мерзімі аяқталған жағдайда – тасымалдаушының Ұлттық теміржол компаниясына жазбаша 
өтінішінің негізінде;

3) терминал жабдығын заңсыз түрде (актімен ресімделмеген) жаңғырту, алмастыру, орнын 
ауыстыру фактілері анықталған жағдайда Ұлттық теміржол компаниясының қызметкерлері жол 
жүру құжаттарын (билеттерін) сату пунктінің атауын, пайдаланушының, жабдық орнатылған стан-
цияның атауын, терминалдың каналдық мекенжайы мен қаржылық нөмірін көрсетіп акті жасайды.

Пайдаланушыны БАЖ-дан ажыратуға қойылатын талапта:
жолаушылар поездарына жол жүру құжаттарын (билеттерін) сату пунктінің немесе 

агенттіктің атауы;
жабдықты орнату станциясы, терминалдың каналдық мекенжайы мен қаржылық нөмірі 

туралы ақпарат көрсетіледі.
15. Терминалдың каналдық жəне қаржылық мекенжайын алмастыруды талап етпейтін 

бір елді мекен шегінде БАЖ жабдығының орнын ауыстыру БАЖ-ға терминал жабдығын қосу 
(жаңарту, алмастыру, көшіру) туралы актімен ресімделеді.

БАЖ жабдығының орнын бір елді мекеннен екінші елде мекенге ауыстырған жағдайда, 
бұрынғы пошталық мекенжай бойынша ашылған БАЖ-ға рұқсат алынған пункті жабылады. Бұл 
ретте, БАЖ жүйесіне жаңа жол жүру құжаттарын сату пункті осы Қағидалардың талаптарына 
сəйкес қосылуы жүзеге асырылады.

Терминалдық жабдықтарды жаңғыртуға, ауыстыруға, орнын ауыстыруға санк-
ция қойылмағандығы (ресімделмеген актілер) анықталған жағдайда Ұлттық теміржол 
компаниясының жұмысшылары көрсетілген жағдай анықталған кезден бастап бес жұмыс күні 
ішінде жол жүру құжаттарын (билеттерді) сатып алған бөлімшенің атауын, пайдаланушының, 
жабдық орнатылған станцияның атауын, каналдық мекенжайын жəне терминалдың қаржылық 
нөмірін көрсете отырып акті жасайды жəне үш жұмыс күні ішінде қолданушыны БАЖ-дан 
ажырату жүргізіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 3 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№12350 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 сәуір           №506            Астана қаласы

Пайдаланудан шығарылған ғарыш объектiлерi мен техникалық 
құралдарды кәдеге жарату қағидаларын бекіту туралы

«Ғарыш қызметi туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 24) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса берiлiп отырған Пайдаланудан шығарылған ғарыш объектiлерi мен техникалық 
құралдарды кəдеге жарату қағидалары бекiтiлсiн. 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Аэроғарыш комитеті 
(Т.А.Мұсабаев):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімдік баспа басылымдарына жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттiк тiркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсiн.

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

4. Осы бұйрық оның алғаш ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң 
қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
даму министрі Ə.ИСЕКЕШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі  Қорғаныс министрі
______________ Б. Сұлтанов  ______________ И. Тасмағамбетов
2015 жылғы 28 мамыр  2015 жылғы 14 мамыр

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрінің Энергетика министрі 
міндетін атқарушы  ______________ В. Школьник
______________ М.Құсайынов 2015 жылғы 10 шілде
2015 жылғы 29 маусым

Қазақстан Республикасы Инвестиция жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі №506 бұйрығымен бекітілген 

Пайдаланудан шығарылған ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге 
жарату қағидалары 

1. Жалпы ережелер
1. Осы Пайдаланудан шығарылған ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге 

жарату қағидалары (бұдан əрi – Қағидалар) «Ғарыш қызметi туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 9-тармағының 1-бабының 24) тармақшасына сəйкес əзiрлендi 
жəне пайдаланудан шығарылған ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге жарату 
тəртiбiн айқындайды.

2. Əскери (қосарлы) мақсаттағы кəдеге жаратқан объекттер мен техникалық құралдарды 
кəдеге жарату, сондай-ақ іске асыруды, беруді, есепке алуды, есептен шығару «Қазақстан 
Республикасының қорғанысы жəне Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес іске асырылады.

3. Осы Қағидаларда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
1) кəдеге жарату – өз ресурсы сарқылған, табиғи тозған, кəдеге жарататын ғарыш 

объектілерінің жəне техникалық құралдардың бөлшектерін, тораптарын жəне материалдарын 
қайта пайдалану жəне қалдықтарды екінші метериалдық немесе энергиялық ресурстар ретінде 
пайдалану мақсатында шарттық мiндеттемелерге сəйкес жойылатын пайдаланудан шығарылған 
ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды бұзуды, бөлшектеудi, қайта өңдеудi қамтамасыз 
ететiн ұйымдық-техникалық iс-шаралар мен технологиялық процестердiң кешенi болып табыла-
тын ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдардың өмiрлiк циклiнiң соңғы сатысы;

2) техникалық құралдар – ғарыш жүйелерi мен ғарыш зымыран кешендерiнiң құрамына кiретiн 
жəне пайдаланудың барлық кезеңдерiнде олардың қалыпты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн 
техниканың кез келген (механикалық, электр, электрмагниттiк, электрондық) түрi.

2. Пайдаланудан шығарылған ғарыш объектiлерi
мен техникалық құралдарды кəдеге жарату тəртiбi

4. Мыналар:
1) сақтаудың кепiлдi мерзiмi өткеннен кейiнгi ғарыш аппараттары, тиiстi макеттер мен оқу-

жаттығу құралдары;
2) тасымалдағыш зымырандардың, екпiн алу блоктарының жəне ғарыш аппараттарының 

(оның iшiнде дайындаушы зауытта орналасқан) жабдықтары;
3) қайта жаңарту немесе күрделi жөндеу кезiнде босайтын техникалық құралдар;
4) пайдаланудан шығарылған техникалық құралдардың құрамдас бөлiктерi;
5) мақсат бойынша пайдаланғаннан жəне Жерге қайта оралғаннан кейiн ғарыш 

аппараттарының түсу аппараттары мен капсулалары кəдеге жаратуға жатады.
5. Ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге жаратуға ұсыну үшiн:
1) нормативтiк-техникалық құжаттамада айқындалған пайдалану мерзiмiнiң өтуi;
2) табиғи тозу (пайдалану мерзiмi өткенге дейiн);
3) ескiрген жабдықты жоспарлы ауыстыру;
4) қолайсыз климат факторларының, дүлей апаттардың, өрттiң əсерi салдарынан жөндеудiң 

жəне қалпына келтiрудiң экономикалық тұрғыдан орынсыздығы;
5) тiкелей мақсаты бойынша пайдалану қажеттiлiгiнiң болмауы негiз болып табылады.
6. Ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге жарату үшiн ғарыш қызметiн жүзеге 

асыратын жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар кəдеге жаратылуға тиiс ғарыш объектiлерi мен 
техникалық құралдардың тiзбелерiн ғарыш қызметі садасындағы уəкілетті органның ведомо-
ствосына (бұдан əрі-ведомство) жолдайды, онда:

1) атауы, индексi;  5) жиынтықтаушы бұйымдардың болуы;
2) шығарылған жылы;  6) орналасқан немесе жиып қойылған жерi;
3) зауыттық нөмiрi (бар болса); 7) техникалық құжаттаманың болуы көрсетiледi.
4) саны;
7. Ведомоство кəдеге жаратылуға тиiс ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдардың 

тiзбелерiн алған сəттен бастап жиырма жұмыс күні ішінде оларды ғарыш объектiлерi мен 
техникалық құралдарға қажеттiлiктi айқындау үшiн ведомоствоның қарамағындағы ұйымдарға 
жолдайды.

8. Ведомоствоның қарамағындағы ұйымдар кəдеге жаратылуға тиiс ғарыш объектiлерi 
мен техникалық құралдардың тiзбесiн алған сəттен бастап жиырма жұмыс күні ішінде тиiстi 
ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарға қажеттiлiкке еркiн нысандағы жазбаша өтiнiмдi 
ведомоствоға жолдайды немесе ондайдың жоқтығы туралы жазбаша хабарлайды.

9. Ведомоство ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарға қажеттiлiкке өтiнiмдердi 
алғаннан кейiн кəдеге жаратылуға тиiс ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды 
ведомоствоның қарамағындағы ұйымдарға:

1) жеке меншiктегi ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдар үшiн – Қазақстан 
Республикасының азаматтық кодексінде;

2) мемлекеттiк меншiктегi ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдар үшiн – «Мемлекеттiк 
мүлiк туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген 
тəртiппен берудi ұйымдастырады.

10. Ведомоство ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарға қажеттiлiк жоқ екендiгi туралы 
хабарлама алған жағдайда осы ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдар кəдеге жаратуға 
жатады, ол туралы ведомоство осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетiлген жеке жəне (неме-
се) заңды тұлғаларға ғарыш объектілері мен техникалық құралдар алған сəттен бастап қырық 
жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлайды.

11. Ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге жарату мынадай бағыттар бой-
ынша жүзеге асырылады:

1) ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдардың жекелеген жүйелерi мен элементтерiн 
өнеркəсiп бұйымдары жəне халық тұтынатын тауарлар ретiнде пайдалану;

2) жаңғырту жəне жаңа үлгiлер жасау кезiнде кəдеге жаратылатын ғарыш объектiлерi мен 
техникалық құралдардың жиынтықтаушы бұйымдарын пайдалану;

3) кəдеге жаратылатын ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдар үлгiлерiнiң жабдық-
тарын, агрегаттарын, тораптарын, бөлшектерiн жəне материалдарын запас бұйымдар мен 
аспаптар ретiнде пайдалану;

4) кəдеге жаратылатын ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдар үлгiлерiнiң жабдықтарын, 
агрегаттарын, тораптарын, бөлшектерiн жəне материалдарын ғарыш саласының маманда-
рын даярлау жөнiндегi оқу мекемелерi мен оқу орталықтарының зертханалық жабдықтары 
ретiнде пайдалану;

5) кəдеге жаратылатын ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды өнеркəсiптiк қайта 
өңдеу жəне кəдеге жарату өнiмдерiн өндiрiсте, экономиканың басқа салаларында (қара, түстi 
жəне қымбат бағалы металл сынықтары, материалдар жəне заттар) пайдалану.

12. Ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге жарату жұмыстарын ұйымдас-
тыру жəне жүргiзу процесi мынадай негiзгi кезеңдердi қамтиды:

1) ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды қауiпсiз күйге келтiру;
2) қорғау құжаттарының болуын тексеру (қажет болған жағдайда);
3) құпиясыздандыру (қажет болған жағдайда);
4) лицензиялау жəне (немесе) сертификаттау (қажет болған жағдайда);
5) кəдеге жарату жөнiндегi тiкелей қызметтi жүзеге асыру.
13. Ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдар меншiгіндегі немесе шаруашылық жүргізу 

құқығындағы немесе оперативтік басқаруындағы жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар оларды 
кəдеге жарату алдында жарылыс қаупi бар тораптар мен бөлшектердi алу, улы заттар болған 
ыдыстарды бейтараптандыру арқылы қауiпсiз күйге келтiрудi қамтамасыз етедi. Бұл жұмыстар 
қауiптiлiгi жоғары жұмыстарға жатады жəне «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздік мəселелері бойынша оқу 
оқыған жəне білімін тексеруден өткен (емтихан тапсырған) қызметкер орындауға тиіс.

14. Құпиялық белгiсi бар ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды құпиясыздандыру 
«Мемлекеттiк құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңында белгiленген тəртiппен жүргiзiледi.

15. Ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге жарату тəсiлдерi нормативтiк-
техникалық құжаттарда, халықаралық келiсiмдер мен шарттарда белгiленедi.

16. Таңдап алынған технологияларға жəне экономикалық орындылығына байланысты ғарыш 
объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге жарату олар пайдаланылатын (сақталатын) жерде 
немесе ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды, сондай-ақ олар дың құрамдас бөлiктерiн 
кəдеге жаратуды жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдарда жүргiзiледi.

17. Ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге жарату жұмыстары ғарыш 
техникасының нақты үлгiсiнiң жобалау-конструкторлық ұйым əзiрлеген жəне бекiткен техникалық 
процестерiне сəйкес Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық 
кодексінің (бұдан əрі – Экологиялық кодекс), «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 
қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңының, «Өлшем бірлігін қамтамсыз ету туралы» 
2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңының жəне «Өндіріс жəне тұтыну 
қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға 
жəне көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын 
бекіту туралы» 2015 жылғы 28 ақпандағы № 176 Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика 
министрінің бұйрығының (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10936 
тіркелген) талаптарын сақтай отырып жүргiзiледi.

18. Кəдеге жаратуға жататын мүлiктi ол сақталатын жерлерден тыс, Қазақстан Респуб-
ликасы ның Экологиялық кодексінің 288-бабының талаптарына сəйкес келетiн өнеркəсiп тiк 
алаңдарға немесе өндiрiстiк цехтарға шығару кəдеге жаратуды жүргiзетiн ұйымдар қаража-
тының есебiнен жүзеге асырылады.

19. Республикалық мемлекеттiк кəсiпорындарда шаруашылық жүргiзу немесе шұғыл басқару 
құқығындағы немесе мемлекет қатысатын заңды тұлғаларда меншiк құқығындағы ғарыш 
объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге жарату жұмыстары осы ұйымдардың меншiктi 
қаражаты есебiнен жүргiзiледi.

Республикалық мемлекеттiк мекемелерде шұғыл басқару құқығындағы ғарыш объектiлерi 
мен техникалық құралдарды кəдеге жарату жұмыстары республикалық бюджет қаражаты 
есебiнен жүргiзiледi.

 Ғарыш қызметiн жүзеге асыратын жеке жəне мемлекеттiк емес заңды тұлғаларда меншiк 
құқығындағы ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды кəдеге жарату жұмыстары олардың 
меншiктi қаражаты есебiнен жүргiзiледi.

20. Ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдар меншiгiнде болған ғарыш қызметiн жүзеге 
асыратын жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар ғарыш объектiлерi мен техникалық құралдарды 
кəдеге жарату аяқталғаннан кейiн оларды кəдеге жарату фактiсiн растайтын құжаттарды ғарыш 
объектiлерiнiң тiркелiмiне тиiстi жазба енгiзу үшiн ведомоствоға ұсынады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 14 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11892 
болып енгізілді.

1. Қоса берiліп отырған Ішкі суда жүзетін кемелерді техникалық пайдалану қағидалары 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 
(Ə.А.Асавбаев):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде заңнамада белгіленген 
тəртіпте мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін бұқаралық ақпарат құралдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн 
он жұмыс күні iшiнде осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəлiметтердi Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлiгiнiң Заң департаментiне ұсынуды қамтамасыз етсiн. 

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

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
даму министрі Ə.ИСЕКЕШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі  Ішкі істер министрі
_________________Досаев Е.А. __________________Қасымов Қ.Н.
2015 жылғы 26 маусым   2015 жылғы 22 маусым

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Энергетика
министрі _________________Школьник В.С.
2015 жылғы 12 маусым

Қазақстан Республикасы Инвестиция жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі №508 бұйрығымен бекітілген

Ішкі суда жүзетін кемелерді техникалық пайдалану қағидалары
1. Жалпы ережелер

1. Ішкі суда жүзетін кемелерді техникалық пайдалану қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 
«Ішкі су көлігі туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан 
əрі - Заң) 9-бабының 1-тармағының 26-20) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне Қазақстан 
Республикасының ішкі суда жүзетін кемелерін техникалық пайдалану тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидалардың ережесі Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының аясында пай-
даланылатын, аралас «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді қоса алғанда, ішкі су көлігі 
кемелеріне қолданылады.

Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) кепілдік мерзімі - пайдалану кезеңі, ол аяқталғанға дейін жұмысты орындаушы (жасау, 

жөндеу, техникалық қызмет көрсету) кеменің (кеме техникасының) техника-пайдалану сипат-
тамалары мəндерінің белгіленген талаптар деңгейінде сақталуына осы Қағидаларды сақтаған 
жағдайда кепілдік береді.

2) Кеме қатынасы тіркелімі - ішкі суда жүзетін жəне «өзен-теңіз» суларында жүзетін кеме-
лерді жіктейтін жəне олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік кəсіпорын;

3) кемені (кеме техникасын) сынау - кеменің (кеме техникасының) техникалық-пайдалану 
сипаттамаларын табиғи айқындау;

4) куəландыру - кеменің бағдарын жəне класының расталуын ескере отырып, оның жүзу 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған техникалық регламенттерде жəне Кеме қатынасы 
тіркелімінің қағидаларында белгіленген талаптарға сəйкес оның техникалық жай-күйін айқындау 
жəне сыныбын растау мақсатында кемені тексеріп қарау;

5) кемені жөндеу - техникалық пайдаланудың құрамдас бөлігі, кеменің немесе оның 
элементтерінің техникалық-пайдалану сипаттамасын белгілі бір уақыт аралығында қамтамасыз 
ету, қолдау жəне қалпына келтіру мақсатында жүргізіледі;

6) кеме экипажы мүшелерінің меңгеру бойынша кестесі - кеме экипажы мүшелеріне кеменің 
техникалық құралдарын бекітетін жəне экипаж мүшелеріне техникалық жай-күй мен оларды ұстауға 
жауапкершілікті бекітетін құжат.

7) пайдалануға дайындық - бұл ретте кеме техникасы жұмыс істейтін жай-күйде болатын, 
кеме экипажбен толықтырылған жəне бортында қажетті жарақтандыру мен қажетті құжаттары 
бар кеменің жай-күйі;

8) техникалық жай-күйі - Кеме қатынасы тіркелімінің Кағидаларымен регламенттелетін 
қасиеттердің, кеменің қазіргі кезде пайдалануға жарамдылығының дəрежесін жəне Кеме қатынасы 
тіркелімінің Қағидаларына сəйкестігін сипаттайтын элементтерінің жиынтығы;

9) техникалық қолдану – барлық пайдалану мерзімі ішінде кемелерді жарамды жай-күйде 
ұстау үшін орындалатын ұйымдастырушылық,техникалық шаралар кешені;

10) техникалық пайдалану сапасын бағалау - кеменің техникалық құралдарының, жүйелері мен 
құрылғыларының кеме иесі белгілеген көрсеткіштер жүйесі бойынша жұмыс істеуінің паспорттық 
жəне нақты деректерін бағалау, сондай-ақ кемені пайдалану кезінде болатын зақымдануды, істен 
шығу мен жұмыстағы кідірісті талдау;

11) техникалық пайдалану - кемені, кеменің техникалық құралдарын, жүйелері мен 
құрылғыларын кеме экипажы орындайтын олардың техникалық-пайдалану сипаттамасына 
сəйкес пайдалану;

12) техникалық басқару - кемелерді əртүрлі басқару деңгейлерінде техникалық пайдалануын 
ұйымдастыруды көздейтін техникалық пайдалануды басқару, техникалық қызмет көрсету жүйесі 
буындарының арасындағы өзара іс-қимылды реттеу;

13) тоқтап тұру - кеме өз функцияларын орындамайтын кезең;
2. Негізгі талаптар

4. Пайдалануға Заңның 23 бабының 1 тармағына сəйкес белгіленген қолданыстағы кеме 
құжаттары бар кемелер жіберіледі.

5. Кеменің техникалық, өртке қарсы жəне санитарлық дайындығы, оның жабдықталуы, эки-
пажбен толықтырылуы, экипаж мүшелерінің біліктілігі мен кəсіби дайындығы:

1) кемелердің жүзу қауіпсіздігін;
2) экипаждың еңбек жəне демалысының қауіпсіздігін жəне қажетті жағдайларын;
3) жолаушылардың кемеде болу қауіпсіздігін жəне қажетті жағдайларын;
4) тасымалданатын жүктердің сақталуын;
5) кеме жұмысының берілген техникалық-пайдалану сипаттамаларын;
6) өз кемесінің сақталуына күрес құралдарын жəне басқа кемелер мен адамдарға көмек көрсету 

құралдарын тиімді пайдалануға тұрақты дайындығын;
7) қоршаған ортаның ластануын болдырмауды;
6. Кемелерді техникалық пайдалануды ұйымдастыруды кеме иесі жүзеге асырады.

3. Кемелерді техникалық пайдалану
7. Кемені техникалық пайдалануды экипаж жүзеге асырады жəне жоба мен нормативтік 

құжаттамада көзделген техникалық-пайдалану көрсеткіштерінің мақсаты бойынша кеменің жəне 
кеменің техникалық құралдарының жұмысын қамтамасыз ететін вахталық қызметті атқару кезеңінде 
техникалық пайдалану жөніндегі іс-шаралар мен жұмыстар кешенін қамтиды.

8. Кемені техникалық пайдалану вахталық жəне кезекші басқару посттарынан жүзеге асыры-
лады. Вахталық басқару посттарынан - оларда вахта персоналының тұрақты қатысуымен жəне 
кезекші посттарынан - оларда вахта персоналының тұрақты қатысуынсыз.

9. Кемелердегі вахталық жəне кезекші посттар белгіленген автоматтандыру класын негізге 
ала отырып, олардың жобасында айқындалады.

10. Кеме экипажы жүзеге асыратын техникалық пайдалану зауыт нұсқаулықтарына сəйкес 
жүргізіледі жəне кемелердің техникалық құралдарының жұмыс режимін іс-қимылға дайындығын 
тексеруді, іс-қимылға енгізуді жəне шығаруды, өзгерісін қамтамасыз етуді жəне ұстауды, берілген 
жəне нақты сипаттамаларын салыстыруды, істен шығуды бағалауды жəне тіркеуді, оларды 
бақылауды, есепке алуды жəне техникалық жай-күйін ұстауды білдіреді.

11. Пайдалану процесінде анықталған жəне оларды іс-қимылға шығаруға байланысты 
кеменің техникалық құралдарының ақаулығы вахта бастығының рұқсатымен жойылады. Кеменің 
қолданыстағы жағдайында оның техникалық құралдарын тоқтатуға болмайды, вахтадағылар 
адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен кеменің жəне оның механизмдерінің ықтимал 
қирауларын алдын алу үшін барлық шараларды қабылдайды.

12. Кеменің резервтік техникалық құралдарын жыл бойы шамамен бірдей уақытта жұмыс 
істейтіндей етіп кезекпен пайдалану ұсынылады.

13. Кеме механизмдері, құрылғылары жəне жүйелері жұмысының жай-күйін жəне режимін 
бақылау штаттық бақылау-өлшеу аспаптары мен авариялық-ескерту дабыл құралдарының 
көрсеткіштері бойынша, сондай-ақ механизмдер мен жүйелердің жалпы жай-күйін көзбен шо-
лумен жүргізіледі.

14. Барлық авариялық-ескерту дабыл жəне авариялық қорғау құралдары тұрақты жұмыс істейді 
жəне дайындаушы зауыттың нұсқаулықтарына сəйкес мерзімді тексеріледі. Бақылау тексерулер 
немесе профилактикалық жөндеу кезінде оларды ажырату капитан мен механикке (аға механикке) 
баяндай отырып, вахта бастығының рұқсатымен ғана жүргізіледі, ол туралы кеме жəне машина 
журналына тиісті жазба жазылады.

15. Авариялық қорғау құрылғылары реттеледі жəне сынамаланады. Пайдалану кезеңінде 
сынамалардың кенеттен алынуы машина журналында тіркеледі. Сынамалау бірінші кіру пор-
тында қалпына келтіріледі.

16. Барлық өлшеу жəне бақылау құралдары жарамды жай-күйінде ұсталады жəне қолданыстағы 
куəліктері немесе тексеру белгілері болады.

17. Авариялық-ескерту дабылы мен авариялық қорғау құралдары іске қосылған кезде вахта 
механигі іске қосылған себебін анықтайды жəне бұл туралы механикке (аға механикке) хабарлай 
отырып, механизмдердің бұзылуын болдырмау жəне анықталған ақаулықтарды жою бойынша 
қажетті шараларды қабылдайды. Көрсетілген құралдар жүйелі түрде жалған іске қосылған кезде 
де вахта механигі оларды ажыратады жəне механизмдердің жұмыс режимін қалпына келтіреді, 
бұл туралы капитанның вахталық көмекшісін жəне механикті (аға механикті) хабардар етеді. Кеме 
жəне машина журналдарына тиісті жазба жазылады. Вахта механигі авариялық ескерту дабылы 
немесе авариялық қорғау ажыратылған механизмнің жұмыс параметрлеріне бақылауды күшейту 
бойынша шаралар қабылдайды.

18. Кеменің, тасымалданатын жүктің бұзылу немесе адамдардың қаза болу қауіпі туындаған 
кезде капитанның вахталық көмекшісі авариялық-ескерту дабылы жəне авариялық қорғау 
құралдарын өзі ажыратады немесе ажыратуға нұсқау береді. Əрбір нақты ажырату жағдайында 
капитанның вахталық көмекшісі дереу капитанға жəне механикке (аға механикке) хабарлайды. 
Кеме жəне машина журналдарына тиісті жазбалар енгізіледі.

19. Бас қозғалтқыш күтпеген жағдайда тоқтап қалған кезде (амалсыздан немесе өздігінен пайда 
болған) капитанның вахталық көмекшісі (вахта механигі) болған оқиғаның себебін анықтау жəне 
оларды жою бойынша дереу қажетті шаралар қабылдайды. Басқа да жауапты техникалық құралдар 
күтпеген жағдайда тоқтап қалған кезде вахта персоналы резервтік техникалық құралдарды іске 
қосады (егер олар болса) жəне ол туралы кеме капитанының вахталық көмекшісіне жəне меха-
никке (аға механикке) хабарлайды. Осы жағдайлардың барлығы кеме жəне машина журналда-
рында тіркеледі.

20. Барлық механизмдер мен жүйелер өзінің тікелей мақсаты бойынша пайдаланылады. 
Олардың жанында оларды іске қосуға дайындау, қосу, жұмыс режимін бақылау, оларды істен 
шығаруды тоқтату бойынша қысқа нұсқаулықтар ілінеді. Құрғату жүйесі, ағынды жəне балшықты су-
лар жүйесі сызбасында қоршаған ортаның ластануын болдырмайтын вентильдер мен клинкеттерді 
пломбалау орындары көрсетіледі. Шетелге жүзетін кемелерде өрт сендіру жүйесі, рульдік машина, 
авариялық дизель-генератор, құтқару құрылғылары, құтқару шлюпкаларының қозғалтқыштары, 
авариялық өрт сорғыш, өртке қарсы жəне су өткізбейтін жабулар сияқты механизмдер мен 
жүйелерде нұсқаулықтар мен сызбалар халықаралық құқық нормаларына сəйкес мемлекеттік, 
орыс жəне ағылшын тілдерінде ілінеді.

4. Кемелерді тоқтап тұруға шығару
21. Кемелерді пайдаланудан тоқтап тұруға шығару навигация кезінде жəне навигацияаралық 

кезеңде кеме иесінің немесе кемені жалға алушының шешімімен жүзеге асырылады.
22. Кеме навигациялық кезеңде кеме иесінің немесе кемені жалға алушының шешімімен 

тоқтап тұруға шығарылады. Бұл ретте ол пайдаланудан кеменің техникалық құралдарын жəне 
жүйелерін суықта (жұмыс істемейтін жай-күйде) ұстаумен немесе оларды жұмыс режимінде 
қолдаумен шығарылады.

23. Кемелерді қыста тұруға қою кезінде орындалатын ұйымдастырушылық іс-шараларды, 
сондай-ақ кеменің жекелеген техникалық құралдарын консервациялап қыстайтын жай-күйге 
келтіру бойынша жұмыс құрамын жəне оларды орындау мерзімдерін кеме иесі немесе кемені 
жалға алушы белгілейді.

24. Кеменің техникалық құралдарын қысқы тоқтату кезеңіне консервациялау тиісті механизмді 
техникалық пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес жүргізіледі.

25. Кеменің техникалық құралдарын консервациялау, кеменің жəне кеме мүлігінің сақталуын, 
авариялық құтқару жəне өртке қарсы құрал-сайманды кемені қыстайтын жай-күйге келтіру 
процесінде іске қосуға дайындығы жөніндегі жұмыстарды орындау кеме капитанының басқаруымен 
жүзеге асырылады.

26. Кеме иесі немесе кемені жалға алушы кемелерді қыстайтын жай-күйге келтіру үшін мы-
надай жұмыстарды жүзеге асырады:

1) танкілерден, форпиктерден, ахтерпиктерден, су цистерналарынан, түпаралық бөліктерден, 
құдықтар мен тұндырғыштардан суды жеке ыдыстарға құю арқылы шығару, машина-қазандық 
бөлімдерді тазарту.

2) қыста отынмен жəне майлаумен қалатын вентильдер мен қылталарды, цистерналар мен 
бөлімдерді жабу жəне оларды сынамалау;

3) жолаушылар, қызметтік жəне шаруашылық үй-жайларын жинау;
4) кемеде бөлінген үй-жайларда инвентарьды, каюта мүліктерін жəне жылытылмайтын əрі 

ылғалды үй-жайларда сақтауға болатын кеменің басқа да жарақтарын қоймаға қою.
5) болат арқандарын сүрту жəне майлау;
6) жеңіл қоспалардан жасалған, хромдалған жəне никельденген бөлшектерді құрғатып сүрту 

жəне оларға техникалық вазелинді жағу;
7) электр камбуздар мен су қайнатқыштарды кеме желісінен ажырату;
8) барлық жанасатын жəне сырланбаған металл бөлшектерін кірден тазалау жəне майлау;
9) зəкір шынжырын беретін құрылғыға ерекше назар аудара отырып, зəкір шынжыры мен 

зəкірлерді тексеріп қарау;
10) майлау материалын бақылау, майлау майын жеке ыдыстарға құю арқылы төгу, қозғалтқыш 

картерін жуу;
11) суды жеке ыдыстарға құю арқылы кетіру, жылу алмастырғыштың сыртқы қабатынан тыс 

кеңістіктерін шөгінділерден тазарту;
12) қозғалтқыштың суыту жүйесінен түсірмелі крандар арқылы қысылған ауаны үрлеумен 

суды кетіру;
13) отынды шығыс цистерналарынан түсіру;
14) білік сымды қозғалтқышпен тұйықтау;
15) бөлшектердің жылтыр жəне сырланбаған беттерін тазарту жəне майлап ашу;
16) суды су жүйелерінің құбыржолдарынан жеке ыдыстарға құю арқылы шығару, арматураның 

еруін болдырмау шараларын қабылдау;
17) суды сорғыштардан, сүзгіштерден, тұндырғыштардан, бактардан жəне цистерналардан 

жеке ыдыстарға құю арқылы шығару;
18) суды жеке ыдыстарға құю арқылы шығару, құбыраралық кеңістіктерді сумен жуу, күйеден 

тазарту;
19) жүйелер мен арматуралардан суды жеке ыдыстарға құю арқылы шығару кейінгілерді 

ішінара бөлшектеп шығару;
20) ашық металл беттерін майлау;
21) бақылау-өлшеу аспаптарын алу;
22) бас таратушы қалқаншаларды жəне барлық таратушы қалқандарды ажырата отырып, 

кеменің электр желісін қыстайтын жай-күйге келтіру;
23) электр машиналарын, таратушы жəне іске қосуды реттейтін құрылғыларды тазарту, құрғақ 

сүрту, герметикалық қалпақтың тығыздауыш құрылғыларын тексеру;
24) бақылау-өлшеу аспаптарын жəне қажетті жағдайларда сақтауға арналған автоматика 

блоктарын тазарту, бөлшектеу;
25) қышқыл аккумуляторлардың бақылау-жаттығу циклін жүргізу;
26) кемелердің отын құю жəне май цистерналарын, танкілері мен жүк бөлімдерін жеке 

ыдыстарға құю арқылы толық тазарту жəне газсыздандыру;
27) жүк трюмдері мен кеме үй-жайларында балшықты тас жəне борт қаптауын ашу.
27. Кемені ұзақ мерзімге пайдаланудан (навигацияаралық кезеңнен астам) шығарған кезде 

кеме техникасы жəне кемені тұтастай сақталуын қамтамасыз ету үшін пайдаланудың сол неме-
се өзге де механизмдерін, құрылғыларын жəне жүйелерін пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға 
сəйкес арнайы консервациялау жүргізіледі.

5. Кемені пайдалануға дайындау
28. Кемені пайдалануға енгізу кеме иесі немесе кемені жалға алушы белгілеген тəртіпке 

сəйкес жүргізіледі. Кемені пайдалануға енгізудің алдында Заңның 33 бабының 1 тармағының та-
лаптарына сəйкес жəне кеме иесі бекіткен штаттық кесте бойынша экипажбен толықтырылады.

29. Кемені пайдалануға енгізуді дайындау капитанның жалпы басшылығымен жүзеге асырыла-
ды. Кемені пайдалануға дайындауды жүргізуді тікелей басқару капитанның аға көмекшісіне жəне 
механикке (аға механикке) олардың лауазымдық міндеттеріне сəйкес жүктеледі.

30. Пайдалануға дайындық процесінде кемедегі байланыс жəне радионавигация аппара-
турасын монтаждау, аккумуляторлық батареяларды жəне басқа жабдықтарды орнатуды қоса 
алғанда, кеме техникасы оны пайдаланудың техникалық шарттарына сəйкес жұмыс істейтін 
жай-күйге келтіріледі.

Кеме экипажы жүргізетін кеменің техникалық құралдарын пайдалануға дайындығы олардың 
жай-күйін мұқият тексеріп қарау мен тексеруді жəне егер қажет болса, бөлу элементтерін, іске 
қосу жəне реверсивтік құрылғыларды, басқару, бақылау, сигнализация жəне қорғау құралдарын, 
ал қажет болған жағдайда сынамалық іске қосу мен механизмдерді ауыстыруды қоса алғанда, 
оларды реттеуді қамтиды.

Сынамалық іске қосу барлық басқару пункттерінен жүргізіледі.
31. Кемені пайдалануға дайындау кезінде мыналардың жарамдылығы мен іс-қимылға 

дайындығына ерекше назар аударылады:
руль құрылғысы; 7) қашықтықтан басқару;
2) зəкір құрылғысы; 8) құрғату жүйелері;
3) авариялық дабыл; 9) экологиялық жапқыштар;
4) электр жабдықтары мен 10) су өткізбейтін жəне өртке қарсы жапқыштар; 
    жарықтандыру; 11) авариялық мүліктер.
5) құтқару құралдары;
6) байланыс құралдары;
32. Кеме дайындық кезінде инвентарьмен, қосалқы бөлшектермен, басқа кемелік жабдықта-

лумен толықтырылады.
6. Кемені бункерлеу

33. Кеменің энергетикалық қондырғыларында пайдаланылатын отын жəне май дизель-
дердің, қазан агрегаттары мен механизмдердің техникалық шарттарында белгіленген сыртқы 
ортаның əртүрлі жағдайларында оңтайлы көрсеткіштермен олардың тиімді жəне сенімді жұмысын 
қамтамасыз етуі тиіс.

34. Кемеге отын мен майды қабылдау жабық тəсілмен жүргізіледі. 
Бункерлеуді капитан кеме иесі бекітетін нұсқаулыққа сəйкес немесе оның тапсырмасы бойынша 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 сәуір                №509             Астана қаласы

«Аэронавигациялық ұйымның әуе қозғалысына қызмет көрсету 
органының сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартын бекіту туралы

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

1. Қоса беріліп отырған «Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет көрсету 
органының сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиация 
комитеті (Б.К.Сейдахметов):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде заңнамада белгіленген 
тəртіппен мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

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

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

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ə.ИСЕКЕШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»:
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі  _______________ Е.Досаев
2015 жылғы 3 маусым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі №509 бұйрығымен бекітілген

«Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет көрсету органының сертифи-
катын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1. Жалпы ережелер
 1. «Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет көрсету органының сертификатын 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрi – мемлекеттiк көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
 3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Азаматтық авиация комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті беруші) көрсетеді.
 Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған сəттен бастап:
аэронавигациялық ұйымның бір əуе қозғалысына қызмет көрсету органына сертификат беру 

– 33 (отыз үш) жұмыс күні;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген 

ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 

(отыз) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына 

қызмет көрсету қызметінің сертификаты (сертификаттың телнұсқасын) немесе мемлекеттік 
қызметті көрсету кезінде немесе негіздеме осы мемлекеттік қызмет Стандарттарының 10-шы 
тармағына сəйкес бас тарту туралы дəлелді жауап беру.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде заңды тұлғаларға көрсетіледі (бұдан əрі – қызмет алушы).
Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет көрсету қызметінің сертификаты үшін 

алым төлемі «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 
10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) айқындалған тəртіппен 
жəне мөлшерде жүзеге асырылады.

 Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдығын жəне байланысын пайдалану 
қызметін сертификаттау үшін алым мөлшерлемелері санатына байланы сты:

 1) 201 адам жəне одан көп – алым төленетін күні қолданыстағы 435 айлық есептік көрсеткішті;
 2) 101 адамнан 200 адамға дейін – алым төленетін күні қолданыстағы 324 айлық есептік көрсеткішті;
 3) 51 адамнан 100 адамға дейін – алым төленетін күні қолданыстағы 313 айлық есептік 

көрсеткішті;
 4) 21 адамнан 50 адамға дейін – алым төленетін күні қолданыстағы 302 айлық есептік көрсеткішті;
 5) 11 адамнан 20 адамға дейін – алым төленетін күні қолданыстағы 190 айлық есептік көрсеткішті;
 6) 10 адамға дейін – алым төленген күнгі қолданыстағы 180 айлық есептік көрсеткішті құрайды.
 Сертификаттау көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері бойынша бюджетке 

көрсетілген алым төленгеннен кейін жүзеге асырылады.
 Алым төлемі екінші деңгейдегі банктер жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол жəне қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.
 8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс (сенбі жəне жексенбі) жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса 
алғанда, сағат 13:00-ден 14:30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін.

 Мемлекеттік көрсетілетін қызмет, қызмет берушінің арыз қабылдау жəне нəтижелерді беру, 
сағат 9:00-ден 17:30-ға дейін түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін.

 Қабылдау жəне нəтижелерді беру алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз, 
кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.

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

 1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жарғының көшірмесі;
 3) жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі;
 4) əуе қозғалысына қызмет көрсету органы жəне (немесе) аэронавигациялық ұйымның 

радиотехникалық жабдықты жəне байланысты пайдалану қызметі бағыныштылығының көрсетілуін 
қамтитын ұйымдық құрылымы;

 5) əуе қозғалысына қызмет көрсету органының жəне (немесе) аэронавигациялық ұйымның 
радиотехникалық жабдықты жəне байланысты пайдалану қызметінің штаттық кестесі жəне пер-
соналмен жасақталуы туралы мəліметтер;

 6) Əуе қозғалысына қызмет көрсету органы жəне (немесе) аэронавигациялық ұйымның 
радиотехникалық жабдықты жəне байланысты пайдалану қызметі туралы ереже;

 7) құрамына əуе қозғалысына қызмет көрсету органы жəне (немесе) аэронавигациялық 
ұйымның радиотехникалық жабдықты жəне байланысты пайдалану қызметі кіретін 
аэронавигациялық ұйымның басшылық құрамы туралы мəліметтер, басшылық құрамның білімі 
жəне жұмыс тəжірибесі туралы тиісті құжаттар көшірмелері;

 8) аэронавигациялық ұйымның кемінде 3 жыл кезеңге арналған бекітілген даму жоспары;
 9) Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері туралы заңнамасының та-

лаптарына сəйкес сақтандыру міндеттемелері туралы мəліметтер;
 10) персоналдың біліктілігін арттыру бойынша техникалық оқуды жəне курстарды жоспарла-

уды, өткізуді растайтын құжаттама;
 11) ƏҚҚК бұзылуына байланысты күтпеген жағдайларға арналған іс-шаралар жоспары;
 12) соңғы жылдағы инспекциялық тексеру актілерінің көшірмелері;
 13) салыстыру үшін түпнұсқасын ұсына отырып, сертификаттау жүргізгені үшін мемлекеттік 

бажды төлегенін растайтын төлем тапсырмасы данасының көшірмесі;
 14) əуе қозғалысына қызмет көрсету органының ұшу басшылары, аға диспетчерлері, 

авиациялық станция операторлары, нұсқаушы жəне диспетчерлік құрамы туралы мəліметтер, 
олар мыналарды қамтиды:

 лауазымы;                     тегі, аты, əкесінің аты;
 лауазымы;                     тегі, аты, əкесінің аты;                 алғашқы даярлығы;
 диспетчер, оператор куəлігінің класы, нөмірі, қолданылу мерзімі, кім берген;
 дербес жұмыс жасауға рұқсат беру;
 диспетчерді, операторды медициналық куəландыру, куəліктерінің қолданылу мерзімі;
 байланысты ағылшын тілінде жүргізуге рұқсат беру, бітіргені туралы құжат нөмірі, кім жəне 

қашан берген;   мамандығы бойынша біліктілігін арттырудың соңғы курстары;
 ағылшын тілі бойынша біліктілігін арттырудың соңғы курстары;
 тренажерлық даярлықтан өту (авария жағдайында, байланыс істен шыққанда жəне күтпеген 

мəн-жайларда іс-қимыл жасауға оқыту жəне дағдыларын қолдау);     жұмыс өтілі;       жасы;
 15) диспетчер, оператор жұмысы технологиясының көшірмелері (сертификаттау объектісінің 

қолда бар əрбір пункті үшін);
 16) жауапкершілік аймақтарының, əуе трассаларының, жергілікті əуе желілерінің, əуе қозғалы-

сына қызмет көрсету секторларының шекаралары белгіленген əуе кеңістігі құрылымының картасы;
 17) соңғы жылдағы əуе трассаларындағы (жауапкершілік ауданында) əуе қозғалысының 

қарқындылығы жəне əуе қозғалысына қызмет көрсету секторларының (аймақтарының) өткізу 
қабілеті туралы анықтама;

 18) соңғы жылдағы əуе қозғалысына қызмет көрсету ұйымының жəне қауіпсіздік жай-күйінің талдауы.
 Ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) 
мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға 
дейін жарамды болып табылады;

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық қажетті құжаттарды 
тапсырған кезде құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты, тегі, аты, əкесінің аты көрсетіле оты-
рып, оның көшірмесіндегі белгі қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып табылады.

10. №10452 Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген 2015 жылғы 
06 ақпандағы №117 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының бұйрығымен бекітілген Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет 
көрсету органын жəне (немесе) радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс қызметін 
сертификаттау жəне оған сертификат беру қағидаларын, сондай-ақ Аэронавигациялық ұйымның 
əуе қозғалысына қызмет көрсету органын жəне (немесе) радиотехникалық жабдықты пайдалану 
жəне байланыс қызметтеріне қойылатын сертификаттық талаптар мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тартуға негіздеме болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне 

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

жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсеті
лген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына не мына мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының атына беріледі: 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр 
даңғылы 32/1, электрондық поштаның мекенжайы: caa@mid.gov.kz, қабылдау бөлмесінің теле-
фоны: 8 (7172) 75-48-02.

 Шағым пошта арқылы не жұмыс күндері жазбаша нысанда көрсетілетін қызметті берушінің 
немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

 Шағымды қабылдаған адамның тегі жəне аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі 
мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде 
оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін жауапты орындаушыны айқындау жəне тиісті шараларды қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

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

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

12. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

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

 13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің 
www.mid.gov.kz («Азаматтық авиация комитеті» бөлімінің «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 
кіші бөлімінде) интернет-ресурсында орналастырылған.

 14. Көрсетілетін қызметті алушының порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік 
қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан 
қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі жəне мəртебесі туралы ақпаратты 
алу мүмкіндігі бар.

 15. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары: 8 (7172) 75-45-89, мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығы: 1414.

«Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет көрсету органының 
сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет көрсету органының 
сертификатын алуға арналған өтінім

______________________________________________________ мақсатында
                                         (сертификат алу)
__________________________________________________________________
(өтініш берушінің толық атауы, БСН-і, мекенжайы)
_________________________________ сертификаттау жүргізуді сұраймын.
 Аэронавигациялық қызметтің мəлімделген түрі (кіші түрі):
 __________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 өтініш беруші:
 - сертификаттау рəсімдерін орындауға;
 - қойылатын сертификаттық талаптарға cай болуға;
 - өтініш беруші əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі
 саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының жəне нормативтік
 құқықтық актілерінің талаптарын мойындайды жəне оларды орындауға,
 азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органға аэронавигациялық
 қызмет көрсетуге бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыруына мүмкіндік
 беруге міндеттенеді.
 _________________________________________________________________
                                        (лауазымы/ қолы/ Т.А.Ə./күні)
 М.О.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 8 шілдеде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11579 болып 
енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

 
2015 жылғы 28 сәуір              №510           Астана қаласы

«Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты 
пайдалану және байланыс қызметіне сертификат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

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

1. Қоса беріліп отырған «Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайда-
лану жəне байланыс қызметіне сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиация 
комитеті (Б.К. Сейдахметов):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде заңнамада белгіленген 
тəртіппен мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

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

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

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ə.ИСЕКЕШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі _______________ Е. Досаев
2015 жылғы 3 маусым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі №510 бұйрығымен бекітілген

«Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 
қызметіне сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байла-

ныс қызметіне сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Азаматтық авиация комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған сəттен бастап: 
аэронавигациялық ұйымның бір радиотехникалық жабдықты жəне байланысты пайдалану 

қызметінің сертификатын беру – 33 (отыз үш) жұмыс күн ішінде; 
сертификаттың телнұсқасын беру – 7 (жеті) жұмыс күн ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 

етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут; 
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 

(отыз) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны - қағаз түрінде. 
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық 

жабдықты пайдалану жəне байланыс қызметінің сертификаты немесе мемлекеттік қызметті 
көрсету кезінде жəне негіздеме бойынша осы мемлекеттік қызмет Стандарттарының 10-шы 
тармағына сəйкес бас тарту туралы дəлелді жауап беру. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде. 
7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде заңды тұлғаларға көрсетіледі (бұдан əрі – қызмет 

алушы). 
Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 

қызметінің сертификаты үшін алым төлемі «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) айқындалған тəртіпте 
жəне мөлшерде жүзеге асырылады. 

Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 
қызметінің сертификаттау үшін алым ставкалары санатына байланысты: 

1) 201 адам жəне одан көп – алым төленетін күні қолданыстағы 435 айлық есептік көрсеткішті; 
2) 101 адамнан 200 адамға дейін – алым төленетін күні қолданыстағы 324 айлық есептік 

көрсеткішті; 3) 
51 адамнан 100 адамға дейін – алым төленетін күні қолданыстағы 313 айлық есептік 

көрсеткішті; 
4) 21 адамнан 50 адамға дейін – алым төленетін күні қолданыстағы 302 ай лық есептік 

көрсеткішті; 
5) 11 адамнан 20 адамға дейін – алым төленетін күні қолданыстағы 190 айлық есептік 

көрсеткішті; 
6) 10 адамға дейін – алым төленетін күні қолданыстағы 180 айлық есептік көрсеткішті құрайды. 
Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдал ану жəне байланыс 

қызметінің сертификаттау көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері бойынша бюджетке 
көрсетілген алым төленгеннен кейін жүзеге асырылады. 

Алым төлемі екінші деңгейдегі банктер жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол жəне қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асы-
рылады. 

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес демалыс (сенбі жəне жексенбі) жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден 
бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13:00-ден 14:30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9:00-ден 
18:30-ға дейін. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет, қызмет берушінің  арыз қабылдау жəне нəтижелерді беру, 
сағат 9:00-ден 17:30-ға дейін түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін. 

Қабылдау жəне нəтижелерді беру алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз 
кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады. 

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

1) сертификатты алу үшін мынадай құжаттарды қоса бере отырып, осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш; 

2) аэронавигациялық ұйымның құрылтай құжаттары: 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің* көшірмесі немесе анықтама; 
жарғы көшірмесі; 
өтініш берушінің негізгі қызмет орнының мекенжайы; 
3 ) жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі; 
4) аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 

қызметінің бағыныштылығын көрсетуді қамтитын ұйымдық құрылымы; 
5) аэро навигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 

қызметінің штаттық кестесі жəне пе рсоналмен жасақталуы туралы мəліметтер; 
6) аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 

қызметінің туралы ереже; 
7) құрамына радиотехникалық жабдық пен байланысты пайдалану қызметі кіретін 

аэронавигациялық ұйымның басшылық құрамы туралы мəліметтер, басшылық құрамның білімі 
жəне жұмыс тəжірибесі туралы тиісті құжаттардың көшірмелері; 

8) аэронавигациялық ұйымның кемінде 3 жыл кезеңге арналған бекітілген даму жоспары; 
9) Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері туралы заңнамасының та-

лаптарына сəйкес сақтандыру міндеттемелері туралы мəліметтер; 
10) техникалық оқу жəне персоналдың біліктілігін арттыру курстарын жоспарлауды, өткізуді 

растайтын құжаттама; 
11) ƏҚҚК бұзылуына байланысты  күтпеген жағдайларға арналған іс-шаралар жоспары; 
12) соңғы жылдағы инспекциялық тексеру актілерінің көшірмелері; 
13) салыстыру үшін түпнұсқасын ұсына отырып, сертификаттау жүргізгені үшін мемлекеттік 

бажды төлегенін растайтын төлем тапсырмасы данасының көшірмелері; 
14) радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс қызметінің басшылық, инженерлік-

техникалық құрамы туралы мəліметтер, мыналарды қамтиуы тиіс: 
лауазымы; 
тегі, аты, əкесінің 
аты; дербес жұмыс жасауға рұқсат беру; 
мамандығы бойынша соңғы біліктілігін арттыру курстары; 
жасы; 
15) радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс қызметіне бекітілген 

ұшуды радиотехникалық қамтамасыз ету (бұдан əрі – ҰРТҚ) жəне байланыс жабдығының 
(құралдарының) жиынтық тізбесі; 

16) ҰРТҚ жəне байланыс құралдарын пайдалану, оларға техникалық қызмет көрсету тəртібін 
айқындайтын құжаттар: 

ҰРТҚ жəне байланыс құралдарын резервте сақтау бойынша бекітілген нұсқаулықтар тізбесі; 
ҰРТҚ жəне байланыс құралдарына қызмет көрсету жəне жөндеу кестесі (жай-күйі бойынша 

қыз мет көрсетілетін құралдардан басқа); 
аэронавигациялық ұйымның ҰРТҚ жəне авиациялық электр байланысы құралдарына 

техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша басқа ұйымдар мен жасасқан келісімдердің 
көшірмелері; 

өлшеу жəне бақылау құралдарын есепке алу бойынша анықтама; 
ҰРТҚ жəне байланыс құралдарына жерде тексеру жүргізу туралы анықтама; 
ҰРТҚ жəн е байланыс құралдарына ұшу кезінде тексеру жүргізу туралы анықтама;
 ҰРТҚ жəне байланыс құралдарының «Азаматтық авиация əуеайлақтарының (тікұшақ 

айлақтарының) пайдалануға жарамдыл ығының нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 
381 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының азаматт ық авиация əуеайлақтарының 
(тікұшақ айлақтарының) пайдалануға жарамдылығының нормаларына сəйкестігі анықтамасы; 

соңғы жылдағы ҰРТҚ жəне байланыс құралдарының істен шығуы туралы  анықтама жəне 
істен шығуларын тексеру актілерінің көшірмелері; 

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің 2011 жылғы 9 маусымдағы 
№ 349 бұйрығымен бекітілген авиациялық электр байланысын ұйымдастырудың үлгі 
сұлбаларына сəйкес авиациялық электр байланысы сұлбаларының көшірмелері; 

17) соңғы жылдағы ҰРТҚ жəне авиациялық электр байланысын ұйымдастыруды жəне 
қауіпсіздігінің жай-күйін талдау. 

Ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, 
өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлік* заңды тұлғаның қызметі 
тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті алушы аэронавигациялық ұйымның радиотехник алық жабдықты жəне 
байланысты пайдалану қызметі сертификатының телнұсқасын алу үшін қажетті негіздемемен 
еркін нысандағы өтінішті ұсынады. 

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде: 
көрсетілетін қызметті берушіге – көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде құжаттардың 

топтамасын қабылдау күні мен уақыты көрсетіле отырып, оның көшірмесіндегі тіркеу туралы 
белгі қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып табылады.

10. Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 
қызметі сертификаттық талаптарға сəйкес келмеген жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тартуға негіздеме болып табылады. 

3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне 

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

жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында 
көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына не мына ме-
кенжай бойынша Министрлік басшысының атына беріледі: 010000, Астана қаласы, Қабанбай 
батыр даңғылы 32/1, электрондық поштаның мекенжайы: caa@mid.gov.kz, қабылдау бөлмесінің 
телефоны: 8 (7172) 75-48-02. 

Шағым пошта арқылы не жұмы с күндері жазбаша нысанда көрсетілетін қызметті берушінің 
немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі. 

Шағымды қабылдаған адамның тегі жəне аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде оны 
ті ркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 
Шағым тіркелгеннен кейін жауапты орындаушыны айқындау жəне тиісті шараларды қабылдау 
үшін көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі. 

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұм ыс күні ішінде қаралуға жатады. 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекетт ік қызмет нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады. 

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

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні 
көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс. 

12. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет ті көрсету нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қой ылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің www.mid.gov.kz («Азаматтық авиация комитеті» бөлімінің «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» кіші бөлімінде) интернет-ресурсында орналастырылған. 

14. Көрсетілетін қызметті алушының порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік 
қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан 
қол же ткізу режимінде мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі жəне мəртебесі туралы ақпаратты 
алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықт ама қызметтерінің байланыс 
телефондары: 8 (7172) 75-45-89, мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығы: 1414.

«Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне 
байланыс қызметінің сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

 стандартына  қосымша

Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 
қызметіне сертификатын алуға өтініш

_______________________________________________________ мақсатында  
           (сертификатт ы алу мақсаты) 
__________________________________________________________________  
                 (өтініш берушінің толық атауы, БСН-і, мекенжайы)
 _____________________ ______________ сертификаттау жүргізуді сұраймын. 
Аэронавигациялық қызмет көрсетудің мəлімделген түрі (кіші түрі): ________ ____________

______________________________________________ _________________________________
_________________________________ өтініш беруші:  

- сертификаттау рəсімдерін орындауға;  
- қойылатын сертификаттық талаптарға сай болуға;  
- өтініш беруші əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі 
са ласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының жəне нормативтік құқықтық актілерінің 

талаптарын мойындайды жəне оларды орындауға, азаматтық авиация саласындағы уəкілетті 
органға аэронавигациялық қызмет көрсетуге бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыруына 
мүмкіндік беруге міндеттенеді.

 ______________________________________________  
                   (лауазымы/қолы/ Т.А.Ə./күні)  
М.О.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 8 шілдеде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11583 болып 
енгізіл ді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 сәуір              №508             Астана қаласы

Ішкі суда жүзетін кемелерді техникалық пайдалану 
қағидаларын бекіту туралы

«Ішкі су көлігі туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 9-бабының 
1-тармағының 26-20) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

отын мен майға арналған паспорт немесе сертификат болған кезде жүргізеді. Ол құжаттарда 
таңбасы жəне негізгі физика-химиялық сипаттамалары көрсетіледі.

35. Кемеге қабылданатын отын мен майдың əрбір топтамасынан сынама (отын мен майдың 
температурасы көрсетіле отырып, бункерлеуші пломбалаған) алынады, ол кемеде осы партияны 
барлық пайдалану мерзімі ішінде сақталады.

36. Қабылдау немесе пайдалану кезінде отын немесе май сапасында күдік тудыратын белгілер 
болса механик (аға механик) іріктеп алынған сынаманы талдау үшін зертханаға жібереді, оның 
нəтижелері бойынша оларды пайдалану мүмкіндігі немесе жеткізушіге шағым беру туралы 
шешім қабылданады.

37. Кемеде отын мен майды қабылдау, сақтау жəне оның жұмсалуын бақылауды, тиісті 
құжаттаманы ресімдеуді механик (аға механик) жүзеге асырады. Мұнай өнімдерін қабылдау бой-
ынша операциялар капитанның вахталық көмекшісінің шешімімен жүргізіледі.

38. Отын мен майды қабылдау кезінде төгілуді болдырмау үшін кеме мен бункерлеуші ара-
сында тікелей байланыс орнатылады.

39. Кеменің энергетикалық қондырғыларында қолданылатын отын қондырғылардың 
қалыпты жұмысын бұза алатын суды жəне механикалық қосындыларын кетіру мақсатында тиісті 
дайындықтан өтеді.

40. Майлау материалдарын уақтылы ауыстыру жəне жұмыс істейтін механизмдер мен 
жүйелерде оларды үнемдеп жұмсау үшін кемелерде қолданылатын майдың, майлау жəне арнайы 
сұйықтықтардың жай-күйін бақылау қамтамасыз етіледі. Жұмысқа арналған майлардың сапасын 
бақылауды механик (аға механик) жүргізеді.

Майларды ауыстыру ақаулық көрсеткіштері бойынша жүзеге асырылады.
41. Кемедегі отын мен майдың шығысын есептеуді механик (аға механик) жүргізеді. Май мен 

отын шығысы бойынша есеп беру тəртібін жəне нысанын кеме иесі айқындайды.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 28 шілдеде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11776 болып 
енгізілді.


