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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 2 желтоқсан              №630               Астана қаласы

Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар 
әкiмшiлерiнiң және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті 

органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау және ұсыну 
қағидаларын бекiту туралы

(Жалғасы. Басы 113-нөмірде)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшi лерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 20-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджет қаражаты есебінен дебиторлық берешектің қалыптасу себептері 

туралы ақпарат
Есепті кезең
____________________ жылдар 

Индекс: 5-С–ДБ - Б нысан
Білдіретін тұлғалар тобы :
Мемлекеттік мекеме ______________________
Бюджеттік бағдарлама əкімшісі ________________
Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган
Қайда ұсынылады: бюджеттік бағдарлама əкімшісіне / бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті 

органға 
Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық
Ұсыну мерзімі:
- мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері белгілейді;
- жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 

уəкілетті органдар белгілейді;
- республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін-1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы 

жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей, 1 шілдедегі жəне 1 
қаңтардағы жағдай бойынша - ведомство белгілейді;

- ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 
үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органымен белгiленеді;

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін – 1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 
20 күнінен кешіктірмей; 

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы - 20 тамыздан кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін 
– есепті қаржы жылынан кейінгі 15 ақпанға дейін;

- ведомство үшін -1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 25-і күнінен кешіктірмей

- ведомство үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы жағдай бойынша - 25 тамыздан 
кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі 20 ақпанға дейін. 

Бюджеттің түрі _______________________________________ 
Өлшем бірлігі: мың теңге
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*Мемлекеттік мекеменің басшысы/ 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі ___________ __________________________________ 
                     (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 Мемлекеттік мекеменің басшысы/ 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің 
бас бухгалтері ___________ ___________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 *Ведомствоның /бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті 
органның басшысы __________________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 *Деректерді құруға жауапты 
құрылымдық бөлімшенің 
басшысы _____________ _____________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 

 * ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің нысандары үшін көзделген
Ескертпе: Осы Қағидалардың 34-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 21-қосымша 

Мемлекеттік, шоғырландырылған бюджеттердің, облыс бюджетінің атқарылуы тура-
лы есептерді қалыптастыру үлгісі 
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   А 1 2 3 4 5 7 8 9
I   Кірістер 1120,0 570,0 1690,0 231,0 1459,0 680,0 50,0 2089,0

1  салықтық түсімдер 960,0 350,0 1310,0 - 1310,0 677,0  1987,0
2  салыққа жатпайтын 

түсімдер
75,0 5,0 80,0 1,0 79,0 2,0  81,0

3  негізгі капиталды 
сатудан түсетін 
түсімдер

15,0 5,0 20,0 - 20,0 1,0  21,0

4  трансферттер 
түсімдері

70,0 210,0 280,0 230,0 50,0  50,0 0,0

   оның ішінде:         
   төмен тұрған 

мемлекеттік басқару 
органдарынан 
берілетін транс-
ферттер

20,0  20,0 20,0    0,0

   жоғары тұрған 
мемлекеттік басқару 
органдарынан бері-
летін трансферттер

 210,0 210,0 210,0    0,0

   Ұлттық қордан 
берілетін транс-
ферттер

50,0  50,0  50,0   0

   Ұлттық қорды басқа-
ру дан түсетін инвес-
тициялық кірістер

     10  10

   Шығындар 1050,0 590,0 1640,0 231,0 1409,0 50,0 50,0 1409,0
  1 Жалпы сипаттағы 

мемлекеттік 
қызметтер

70,0 30,0 100,0 - 100,0   100,0

  2 Қорғаныс 70,0 10,0 80,0 0,3 79,7   79,7
  3 Жалпы тəртіп, 

қауіпсіздік, құқықтық, 
соттық, қылмыстық-
атқарушылық 
қызмет

100,0 25,0 125,0 0,7 124,3   124,3

  4 Білім беру 60,0 165,0 225,0 11,0 214,0   214,0
  5 Денсаулық сақтау 60,0 100,0 160,0 5,0 155,0   155,0
  6 Əлеуметтік көмек 

жəне əлеуметтік 
қамсыздандыру

280,0 38,0 318,0 1,5 316,5   316,5

  7 Тұрғын үй-
коммуналдық 
шаруашылығы

25,0 60,0 85,0 30,0 55,0   55,0

  8 Мəдениет, ақпарат, 
туризм жəне 
ақпараттық кеңістік

20,0 30,0 50,0 3,5 46,5   46,5

  9 Отын-энергетика 
кешені жəне жер 
қойнауын пай-
далану

28,0 10,0 38,0 9,0 29,0   29,0

  10 Ауыл, су, орман, 
балық шаруа-
шылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи 
аумақтар, қоршаған 
ортаны жəне жану-
арлар əлемін қорғау, 
жер қатынастары

60,0 10,0 70,0 1,0 69,0   69,0

  11 Өнеркəсіп, сəулет, 
қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі

1,5 0,5 2,0 - 2,0   2,0

  12 Көлік жəне комму-
никация

90,0 25,0 115,0 13,0 102,0   102,0

  13 Өзгелер 60,0 25,0 85,0 5,0 80,0   80,0
  14 Борышқа қызмет 

көрсету
35,5 1,5 37,0 1,0 36,0   36,0

  15 Трансферттер 90,0 60,0 150,0 150,0 0,0   0,0
   РБ-ге ҰҚ-дан транс-

ферттер
     50 50 0

   Ұлттық қорды 
басқаруға жəне 
сыртқы аудитті 
өткізуге байланысты 
шығыстарды жабу

     10  10

III   Таза бюджеттік кре-
дит беру

44,0  48,0 40,0 8,0   8,0

  Бюджеттік кре-
диттер

65,0 10,0 75,0 41,0 34,0   34,0

 4 Білім беру 8,0 - 8,0 - 8,0   8,0
 7 Тұрғын үй-

коммуналдық 
шаруашылығы

40,0 - 40,0 40,0 0,0   0,0

 10 Ауыл, су, ор-
ман, балық 
шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны 
жəне жануарлар 
əлемін қорғау, жер 
қатынастары

3,0 8,0 11,0 - 11,0   11,0

 12 Көлік жəне комму-
никация

6,0 - 6,0 - 6,0   6,0

 13 Өзгелер 8,0 2,0 10,0 1,0 9,0   9,0
5  Бюджеттік 

кредиттерді өтеу
21,0 6,0 27,0 1,0 26,0   26,0

IV   Қаржы актив-
терімен жасалатын 
түсімдер

68,0 9,0 77,0 - 77,0 0,5  76,5

  Қаржы активтерін 
сатып алу

70,0 10,0 80,0 - 80,0   80,0

6  Мемлекеттің 
қаржы активтерін 
сатып алудан 
түсетін түсімдер

2,0 1,0 3,0 - 3,0 0,5  3,5

V   Тапшылық/профи-
цит бюджета

-42,0 -33,0 -75,0 -40,0 -35,0   595,5

VI   Тапшылықты 
қаржыландыру 
(использование 
профицита) бюд-
жета

42,0 33,0 75,0 40,0 35,0   -595,5

7  Қарыздардың түсімі 200,0 31,0 231,0 41,0 190,0   190,0
 16 Қарыздарды өтеу 158,0 1,0 159,0 1,0 158,0   158,0

8  Бюджет қаража-
тының пайдала-
нылған қалдықтары

- 3,0 3,0 - 3,0   -627,5

   Анықтамалы:         
   Бюджет қаража-

тының қалдықтары
        

   Қаржы жылының 
ба сына бюджет 
қара жа тының 
қалдықтары

        

   Есепті кезеңнің 
аяғында бюджет 
қаражатының 
қалдықтары

        

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы 
№630 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 22-қосымша 

1-27-нысан Есеп жүргізілген: Күні N-ден Х бет

________________ жылға арналған көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер 
(жергілікті бюджеттің атауы)

Республика (область, қала, аумақ) Кезеңділігі: айлық, жылдық Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік 
сыныптама 
кодтары

Атауы Есепті 
қаржы 
жылына 
арналған 
бекітілген 
бюджет

Есепті 
қаржы 
жылына 
арналған 

нақтыланған 
бюджет

Есепті 
қаржы 
жылына 
арналған 
түзетілген 
бюджет

1 2 3 4 5
 I. Кірістер    
 II. Шығындар    
 IІІ. Таза бюджеттік кредит беру    
 Бюджеттік кредиттер    
 Бюджет кредиттерін өтеу    
 ІV. Қаржы активтерімен жасалатын 

операциялар бойынша сальдо
   

 Қаржы активтерін сатып алу    
 Мемлекеттің қаржы активтерін сатып 

алудан түсетін түсімдер
   

 V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)    
 VI.Бюджеттің тапшылығын 

қаржыландыру (профицитін) пай-
далану

   

 Қарыздардың түсуі    
 Қарыздарды өтеу    
 Бюджеттік қаражаттардың пайдаланы-

латын қалдықтары
   

 Анықтама үшін:    
 Бюджеттік қаражаттардың қалдығы    
 Қаржы жылының басына бюджет 

қаражатының қалдықтары
   

 Есепті кезеңнің соңына бюджет 
қаражатының қалдықтары

   

Кестенің жалғасы

Есепті кезеңге арналған 
түсімдердің жəне 
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Ведомствоның аумақтық 
бөлімшесінің басшысы ________ _______________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - əкесінің аты)
 Жиынтық жоспарларды қалыптастыруға 
жəне жүргізуге жауапты 
құрылымдық бөлімшенің басшысы ________ ______________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - əкесінің аты)
Деректерді қалыптастыруға жауапты 
құрылымдық бөлімшенің басшысы _____________________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - əкесінің аты)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi ж асау жəне ұсыну қағидаларына 23-қосымша 

форма 1-27 нысанына Қосымша Есеп жасалынды: уақыты ХN парағына дейiн

Өзара өтелетiн төлемдер операциясы бойынша деректер 
(жергiлiктi бюджеттiң атауы) 

____________ жылға

Өңір: ______________________ Мерзiмдiлiгi: айлық, жылдық Өлшем бiрлiгi: мың. теңге
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 I. Табыстар      
 II.Шығындар      
 III. Таза бюджеттiк

несиелер
     

 Бюджеттiк несиелер      
 Бюджеттiк несиелердi өтеу      
 IV. Қаржы активтерiнiң операциялары-

бойынша қалдық
     

 Қаржы активтерiн сатып алу      
 Мемлекеттiк Қаржы активтерiн сатудан 

түскен түсiмдер
     

 V. Бюджет тапшылығы (профициті)      
 VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 

(профицитін пайдалану)
     

 Қарыздар түсімі      
 Қарыздарды өтеу      
 Бюджет қаражатының пайдаланатын 

қалдықтары
     

Кестенің жалғасы
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Есепті қаржы жылы-
на арналған түсімдер 
мен қаржыландырудың 
жиынтық жоспарына 

бюджеттік бағдарламалар 
(кіші бағдарламалар) бой-
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атқару жəне /немесе 

төленген міндеттемелер 
(гр.10:гр.6)*100, %

Атқарылған (бекітілген, 
түзетілген) бюджетке 

бюджеттік бағдарламалар 
(кіші бағдарламалар) бой-
ынша Бюджет түсімдерін 
атқару жəне /немесе 

төленген міндеттемелер, 
% (графа 10: графа 
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8 9 10 11 12
     
     

Ведомствоның аумақтық 
бөлімшесінің басшысы _________ ______________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - əкесінің аты) 
 М.О. 
Жиынтық жоспарды қалыптастыруға жəне 
жүргізуге жауапты, құрылымдық 
бөлiмшесiнiң басшысы _________ _______________________________________________ 
         (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - əкесінің аты) 
Деректердi құрастыруға жауапты, 
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы 
_________ __________________________________________________________________ 

(қолы) (тегі, аты, болған кездегі - əкесінің аты)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 24-қосымша 

20___жылға Басым республикалық бюджеттік инвестициялардың 
атқарылуы туралы есеп

Есепті кезең
____________________ жылдар 

 
 Бюджет түрі: Республикалық Кезеңділігі: айлық, жылдық Өлшем бірлігі: мың теңге 
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жобалар - барлығы

     

     II. Заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталында 
мемлекеттің қатысуы 
бар бюджеттік инвести-
циялар - барлығы

     

     III.Нысаналы даму 
транс ферттері - 
барлығы

     

     IV. Кредиттер - барлығы      
     V.Ұлттық қордан 

бөлінген нысаналы 
трансферттер- барлығы
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Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидал арына 25 -қосымша 

нысан 

 Республикалық бюджеттің жобасына енгізілген, өте маңызды жəне жедел іске асы-
руды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған басым республикалық 

бюджеттік инвестициялардың атқарылуы туралы айлық (жылдық) есеп
____________________ жылдар 

 Бюджеттің түрі: Республикалық Кезеңділігі: айлық, жылдық Өлшем бірлігі: мың теңге 
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     I. Республикалық 

бюджеттік инвестициялық 
жобалар - барлығы

     

     II. Заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталында 
мемлекеттің қатысуы бар 
бюджеттік инвестициялар 
- барлығы

     

     III. Нысаналы даму 
трансферттері - барлығы

     

     IV. Кредиттер - барлығы      
     V. Ұлттық қордан бөлінген 

нысаналы трансферттер 
- барлығы
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 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы 
№630 бұйрығына қосымша 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
 күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің жəне бюджетті 
атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасасу жəне ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы» «Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Қаржы Министрінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 324 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 9699 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 25 қыркүйекте жарияланған);

2. «Мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің жəне бюджетті 
атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасасу жəне ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан 
Республикасы Қаржы Министрінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 324 бұйрығына толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2015 жылғы 9 қаңтардағы № 14 
бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 10081 тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 17 наурызда жарияланған);

3. «Мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің жəне бюджетті 
атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасасу жəне ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Қаржы Министрінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 324 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2015 жылғы 17 қарашадағы № 
564 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 15 желтоқсанда 
№ 12418 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 27 қарашада 
жарияланған);

4.«Мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің жəне бюджетті 
атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасасу жəне ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Қаржы Министрінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 324 бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 20 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 13089 тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 25 қыркүйекте жарияланған);

5.«Мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің жəне бюджетті 
атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасасу жəне ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Қаржы Министрінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 324 бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 28 сəуірдегі № 209 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 13756 тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 20 маусымда жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14613 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 27 сәуір              №284          Астана қаласы

Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер 
органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы 

(Жалғасы. Басы 106-108-111-нөмірлерде)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 27-қосымша

«Төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер 
1. «Төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

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

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің облыстар, Астана 

жəне Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап:
1) халықаралық шарттың негізінде төленген табыс салығын бюджеттен немесе шартты банк 

салымынан қайтаруға салықтық өтініш (бұдан əрі – салықтық өтініш) бойынша төлем көзінен 
ұсталған табыс салығын қайтару туралы шешім шығару – көрсетілетін қызметті алушы (резидент 
емес) оны берген күнінен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде.

Бұл ретте салықтық өтінішті қарау мерзімі:
бюджеттен немесе шартты банк салымынан төленген табыс салығын қайтару мəселесі 

бойынша тақырыптық тексеру жүргізу;
мемлекеттік кірістер органы:
басқа салық органдарына, мемлекеттік органдарға, шет мемлекеттердің құзыретті органда-

рына, банктерге жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 
жəне Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын өзге ұйымдарға 
қажетті ақпарат беру туралы, сондай-ақ салықты қайтарып алуға байланысты мəселелер бой-
ынша резидент емеске;

резидент еместі оның 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Салық кодексі) 
46-бабында белгіленген талап қою мерзімінің өтуі кезеңінде салық міндеттемелерін орындауы 
жəне Қазақстан Республикасында тұрақты мекемесінің болуы не болмауы мəніне жоспардан 
тыс кешенді салықтық тексеру жүргізуге өкілдіктің немесе филиалдың орналасқан жері бойын-
ша мемлекеттік кірістер органына (егер резидент еместің Қазақстан Республикасында өкілдігі 
немесе филиалы болған жағдайда);

өтініші қаралып жатқан резидент еместің резиденттік елінің құзыретті органына салық агенті 
мен резидент еместiң өзара қарым-қатынастары туралы ақпарат беру (салық агенті таратылған, 
банкрот болған жағдайда) туралы сұрау салу жіберген күннен бастап осындай сұрау салуға жа-
уап алған күнге дейінгі кезеңге тоқтатыла тұрады;

көрсетілетін қызметті алушы табыс еткен құжаттарды қараудан бас тарту туралы шешім 
шығару – салық органы оларды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде;

бюджетке табыс салығы төленген жəне салық органы төлем көзінен ұсталған табыс салығын 
қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, салық агентінің орналасқан (тұрғылықты) жері 
бойынша – шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Салық кодексінде 
көзделген тəртіппен халықаралық шарттың ережелеріне сəйкес бюджеттен табыс салығының 
сомасын қайтару;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиыр-
ма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) төлем көзінен ұсталған табыс салығын толықтай немесе оның бір бөлігін қайтару туралы 

шешім (бұдан əрі – қайтару туралы шешім);
2) салық төлеушінің (салық агентінің) банк шотына төленген төлем көзінен ұсталған табыс 

салығының сомаларын ұлттық валютада қайтару;
3) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешім (бұдан əрі – 

қайтарудан бас тарту туралы шешім);
4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 

жағдайларда жəне негіздемелер бойынша салық органының салықтық өтінішті қараудан 
уəжделген бас тартуы.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
Шартты банк салымынан табыс салығын қайтару үшін резидент емеске қайтару туралы 

шешімді шартты банк салымы салынған банкке табыс ету қажет. Банк осы қайтару туралы 
шешімнің негізінде резидент еместің банк шотына қайтару туралы шешімде көрсетілген табыс 
салығының сомасын жəне есептелген банктік сыйақы сомаларын қайтаруды жүргізеді.

Салық органының шешімі резидент еместің өтінішінің бір данасымен қоса резидент емеске 
қол қойғызып табыс етіледі немесе алғаны туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта 
арқылы жіберіледі.

Тапсыру күні немесе почтаның немесе өзге де байланыс ұйымының хабарламасына резидент 
еместің белгі қойған күні салық органының шешімін резидент еместің алған күні болып табылады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алу-
шы) тегін көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қ ызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы 
қо са алғанда, 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (Қазақстан Республикасы табыс пен капиталға (мүлікке) 
қосарланған салық салуды болдырмау жəне салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы 
тиісті халықаралық шарттар (конвенциялар) жасасқан мемлекеттердің резиденттері) жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес салықтық өтініш.
Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, өтінішті резидент емес салық агенті орналасқан 

(тұрғы лықты) жері бойынша салық органына қатысты жоғары тұрған болып табылатын салық 
органына екі данада табыс етеді.

Егер салық агенті тігінен тікелей уəкілетті органға бағынатын салық органында орналасқан 
(тұрғылықты) жері бойынша тіркелген жағдайда, өтініш осы салық органына табыс етіледі;

2) жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге немесе өзге де мақсаттарға арналған 
келісімшарттардың (шарттардың, келісімдердің) нотариалды куəландырылған көшірмелері;

3) құрылтай құжаттарының нотариалды куəландырылған көшірмелері не сауда тізілімінен 
(акционерлер тізілімінен немесе резидент емес тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген 
өзге осыған ұқсас құжаттан) резидент емес заңды тұлғаның құрылтайшылары (қатысушылары) 
мен мажоритарлық акционерлері көрсетілген үзінді көшірме;

4) алынған табыс пен ұсталған (төленген) салық сомаларын растайтын бухгалтерлік 
құжаттардың көшірмелері;

5) резиденттік мемлекетінің құзыретті органы берген резиденттігін растайтын құжат немесе 
оның нотариалды куəландырылған көшірмесі;

6) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыстар орындау, қызметтер көрсету үшін 
көрсетілетін қызметті алушы жалдаған қызметкер немесе басқа персонал болып табылатын 
резидент емес жеке тұлғалардың жеке басын куəландыратын құжаттардың жəне олардың 
Қазақстан Республикасының аумағында болу мерзімдерін растайтын құжаттардың көшірмелері.

Егер резидент емес депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акция-
лар бойынша алынған табыстардан төленген табыс салығын халықаралық шарт негізінде бюд-
жеттен немесе шартты банк салымынан қайтаруға салықтық өтініш берген жағдайда, мынадай 
құжаттар қоса беріледі:

7) мыналарды:
резидент еместің тегін, атын, əкесінің атын (ол болған кезде);
депозитарлық қолхаттардың саны мен түрі туралы ақпаратты;
резидент еместің жеке басын куəландыратын құжаттың атауын жəне деректемелерін (жеке 

тұлға үшін), резидент еместің мемлекеттік тіркелу нөмірін жəне күнін (заңды тұлға үшін) қамтитын 
«Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» акционерлік қоғамынан алынған шоттан үзінді көшірме;

8) депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар эмитентінің 
акционерлері жалпы жиналысының бір акция есебінде дивиденд мөлшері жəне дивиденд алуға 
құқығы бар акционерлер тізімінің жасалған күні көрсетіле отырып, белгілі бір кезең үшін диви-
дендтер төлеу туралы шешімі;

9) келіп түскен дивидендтердің сомалары бойынша валюталық шоттан үзінді көшірме;
10) мынадай:
табыс алушы резидент емес Қазақстан Республикасы халықаралық шарт жасасқан 

мемлекеттің резиденті болып табылатын;
резидент емес резидент еместің резиденттігін растамада көрсетілген уақыт кезеңі ішінде 

резидент емес Қазақстан Республикасымен халықаралық шарт жасасқан мемлекеттің резиденті 
болып танылатын;

егер резидент еместің резиденттігі уақыт кезеңі көрсетілмесе, резидент емес осындай 
құжат берілген күнтізбелік жыл ішінде Қазақстан Республикасы халықаралық шарт жасасқан 
мемлекеттің резиденті болып танылатын;

резидент еместің резиденттігін растамаға табыс алушы резидент емес резиденті болып 
табылатын шет мемлекеттің құзыретті орган куəландырған болса;

Салық кодексінде немесе Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын 
халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, резидент еместің резиденттігін растайтын құжатты 
куəландырған органның қойған қолы мен мөрі, сондай-ақ шетелдік нотариустың қойылған қолы 
мен мөрі осы тармақтың 1), 2) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін 
нотариат куəландыратын жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен дипломатиялық немесе консулдық заңдастыруға жататын;

егер халықаралық шарт шеңберінде уəкілетті орган мен шет мемлекеттің құзыретті органы 
резиденттікті растайтын құжатты заңдастырудың өзгеше тəртібін көздейтін өзара келісімге келген 
болса, онда көрсетілген тəртіп қолданылатын талаптарға сəйкес келетін көрсетілетін қызметті 
алушының резиденттігін растайтын құжат;

11) құжаттар шет тілде жасалған кезде – осы тармақта көрсетілген құжаттардың нотариалды 
куəландырылған қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы.

Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері түпнұсқаларды 
құжаттардың көшірмелерімен жəне мемлекеттік органдардың мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерінен берілген мəліметтермен түпнұсқалығын салыстырып тексереді, одан кейін 
түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған көрсетілетін қызметті алушылар туралы 
мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
уəкілетті лауазымды адамдардың ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанында 
алады.алады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 
қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушімен 
почта хабарламасына белгі  қойылады.

10. Өтінішті қараудан бас тарту үшін негіздер:
1) егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, көрсетілетін қызметті алушының (рези-

дент еместің) өтінішті талап ету мерзімі өткен соң табыс етуі. Бұл ретте резидент емес салық 
органына өтінішті қайта беруге құқылы емес;

2) резиденттігін растайтын құжаттың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағы 10 тармақшасында белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушының (резидент еместің) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарды табыс етпеуі;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ 
ӨНЕРКӘСІБІ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 24 сәуір               №70/НҚ                   Астана қаласы

«Ғарыш объектілерін және оларға құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу қағидаларын және ғарыш объектілері тіркелімінің 

нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі 

№ 484 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Ғарыш объектілерін жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу қағидаларын жəне 

ғарыш объектілері тіркелімінің нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Инвес-
тициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі № 484 бұйрығына (Нормативтік 
құқық тық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11382 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 9 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін: 

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ғарыш объектілерін жəне оларға құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Мемлекеттік органдар жəне өзге де уəкілетті тұлғалар салатын құқық ауыртпалықтарын, 

мемлекеттік тіркеу уəкілетті органға тиісті құжат түскен сəттен бастап дереу жүргізіледі.
Құқықтар (құқық ауыртпалықтары) нотариалдық тəртіппен куəландырылатын мəміле 

негізінде туындаған жағдайларда тіркеу мəміленің кез келген тарапының (қатысушысының) 
өтініші бойынша, ғарыш объектісіне берілетін құқық ауыртпалықтарынан тұратын (салысты-
ру үшін түпнұсқа берілмеген жағдайда нотариалды куəландырылған) құжаттың көшірмесімен 
бірге жүзеге асырылады.

«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыз-
дағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында, 61-4-ба-
бында көзделген операцияны жүргізу кезінде ғарыш объектісіне құқықтарды өзгертуді (құқықтар 
ауыртпалығын) мемлекеттік тіркеу үшін мынадай құжаттар қоса береді:

1) өтініш;
2) активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың, екінші деңгейдегі 

банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымның актив-
тер мен талап ету құқықтарын сатып алуын көздейтін шарттың (тапсыру актісі немесе одан 
үзінді-көшірме қоса беріле отырып), талап ету құқықтарын (талаптарын) басқаға беру туралы 
талапты қамтитын шарттың нотариат куəландырған көшірмелері;

3) ғарыш объектісін жəне оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін алым сомасының бюд-
жетке төленгенін растайтын құжат»;

мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:
«12-1. Ғарыш объектісін жəне оған құқықтарды мемлекеттік тіркеуден бас тартуға мына-

лар негіз болып табылады:
1) өтініш берушінің мемлекеттік тіркеу үшін қажетті құжаттардың толық емес топтама-

сын ұсынуы;
2) өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес келмейтін 

құжаттарды ұсынуы;
3) ғарыш объектісіне билік етуді шектейтін немесе жоятын ғарыш объектісіне берілетін 

құқық ауыртпалығының болуы;
4) ғарыш объектісіне билік ету құқығын шектейтін немесе жоятын заңды күшіне енген 

сот шешімі.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасының талабы «Қазақстан Республикасындағы 

банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында, 61-4-бабында көзделген операция-
ны жүргізген жағдайда ғарыш объектісін жəне оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу кезінде 
қолданылмайды.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ғарыш объектілерін жəне оларға құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу қағидаларының 1, 2, 3, 4 жəне 5-қосымшаларын осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 жəне 5-қосым-
шаларына сəйкес редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Аэроғарыш 
комитеті (Е.М. Шаймағамбетов):

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

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

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің Заң департаментіне осы тармағының 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-министріне жүктелсiн.

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

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш
өнеркəсібі министрі  Б.АТАМҚҰЛОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі    ___________________Т. Сүлейменов
2017 жылғы « » ___________

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің
2017 жылғы 24 сəуірдегі № 70/НҚ бұйрығына 1-қосымша

Ғарыш объектілерін жəне оларға құқықтарды
мемлекеттік тіркеу қағидаларына 1-қосымша

нысан

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті

Ғарыш объектісін мемлекеттік тіркеу туралы өтініш
_____________________________________________________________ тиесілі 
(мүддесінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылатын тұлға жəне оның тіркелген жері) 
____________________________________________________ ғарыш объектісін 
(ғарыш объектісінің тағайындалуы мен оның жалпы мақсаты) 
Ғарыш объектілерінің тіркеліміне жəне 
___________________________________________________________ негізінде 
                                (құқық белгілейтін құжаттың атауы) 
оған құқықты* тіркеуіңізді сұраймын.
 Ғарыш объектісінің ұшырылатын (болжамды ұшырылатын) күні жəне жері: 
________________________________________________«___»_______________
Орбитаның негізгі параметрлері: апогей, км _____ перигей, км 
________ еңіс бұрышы, град._________________ айналу кезеңі, сек. _____________
 
Қосымша мəліметтер:____________________________________________ 
___________________________________________________________________
Өтінішке келесі құжаттарды қоса беремін: 
___________________________________________________________________ 
____________________________________ _________ ______________________ 
                     (өтініш беруші) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты) (бар болса)
Мөр орны 20___ ж. «___» ___________

Ескертпе: * Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұлғаларына тиесілі ғарыш 
объектісіне қатысты толтырылады

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 
2017 жылғы 24 сəуірдегі №70/НҚ бұйрығына 2-қосымша

Ғарыш объектілерін жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу қағидаларына 
2-қосымша

ЕЛТАҢБА
Қазақстан Республикасы 

Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің Аэроғарыш комитеті

Ғарыш обьектісін мемлекеттік тіркеу туралы №_____куəлік
1. Ғарыш объектісінің 

тағайындалуы жəне оның жал-
пы мақсаты

2. Ғарыш 
обьектісінің 
тіркеу нөмірі

3. Ұшырылған 
күні жəне орны

4. Орбитаның негізгі 
параметрлері

5. Тіркелген құқық түрі * ___________________________________________ 
                                      (құқық белгілейтін құжаттың атауын көрсете отырып) 
6. Мүддесінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылатын тұлға ____________ 
____________________________________________________________________ 
7. Осы арқылы ғарыш объектісінің белгіленген тəртіппен Ғарыш 
объектілерінің тіркелімінде тіркелгендігі расталады 
_______________________________ ____________ _______________________ 
(уəкілетті органның басшысы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты) (бар болса)
Мөр орны 20___ж. «___» _________

Ескертпе: * Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұлғаларына тиесілі ғарыш 
объектісіне қатысты толтырылады

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 
2017 жылғы 24 сəуірдегі №70/НҚ бұйрығына 3-қосымша

Ғарыш объектілерін жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу қағидаларына 
3-қосымша

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 
Аэроғарыш комитеті

Ғарыш объектілерінің тіркелімінен үзінді

№ _________ «___» __________ ___
____________________________________________________________________ 
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты, туған күнi жəне ЖСН (бар болса); 
____________________________________________________________________ 
заңды тұлғаның атауы жəне БСН (бар болса), оның өкілінің тегi, аты, əкесiнiң аты) 
(бар болса) 
төмендегі ғарыш объектiсіне:

1. Ғарыш объектісінің 
тағайындалуы жəне жалпы 

мақсаты

2. Ғарыш 
обьектісінің тіркеу 

нөмірі

3. Ұшырылған 
күні жəне орны

4. Орбитаның негізгі 
параметрлері

1) мынадай құқық тiркелгенін:

Құқық 
түрi

Мазмұны Құқық иесi Ортақ меншiк 
нысаны, үлесi

Құқықтың туындау 
негiздемесi

Тiркелген күнi, 
уақыты

2) мынадай құқық ауыртпалығы тiркелгенін:

Ауыртпа-
лықтың 
түрi

Мазмұны Құқық иесi немесе 
уəкiлеттi орган 
(мүдделi тұлға)

Ортақ меншiк 
нысаны, үлесi

Ауыртпалықтың 
пайда болуының 

негiздемесi

Тiркелген 
күнi, 

уақыты

растау үшін берілді.
 Басшы: ____________ _____________________________________ 
                          (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты) (бар болса)

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 
2017 жылғы 24 сəуірдегі №70/НҚ бұйрығына 4-қосымша

Ғарыш объектілерін жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу қағидаларына 
4-қосымша

нысан

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш
өнеркəсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті

Ғарыш объектісін мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің телнұсқасын алуға өтініш

_______________________________________________________________ ғарыш 
          (ғарыш объектісінің тағайындалуы мен оның жалпы мақсаты) 
объектісіне 20___ жылғы «___» ___________ № _____ Ғарыш объектісін 
мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің телнұсқасын беруіңізді сұраймын. 
Телнұсқаны сұраудың себебі:__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Өтінішке келесі құжаттарды қоса беремін:_______________________ 
____________________________________________________________________ 
                      (өтінішке көрсетілген жағдайларды растайтын құжаттар) 
__________________________________ ___________ ______________________ 
                 (өтініш беруші) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты) (бар болса)

Мөр орны 
20___ ж. «___» ___________

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 2017 
жылғы 24 сəуірдегі №70/НҚ бұйрығына 5-қосымша

Ғарыш объектілерін жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу қағидаларына 
5-қосымша

нысан

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш
өнеркəсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті

Өтініш
 Ғарыш объектілерінің тіркеліміне ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
(мүддесі үшін мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылатын тұлға жəне оның мекенжайы)
 _____________________________________________________________ тиесілі 
____________________________________________________________________ 
                       (ғарыш объектісінің тағайындалуы мен оның жалпы мақсаты) 
20__ ж. «__»______ тіркеу №____ ғарыш объектісінің жойылғаны/кəдеге жаратылғаны 

туралы тиісті жазба енгізуіңізді сұраймын.
 
Өтінішке келесі құжаттарды қоса беремін:_______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(өтініште көрсетілген жайттарды растайтын құжаттар) 
__________________________________ __________ _______________________ 
(өтініш беруші жəне оның мекенжайы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты) (бар болса)

Мөр орны 
20___ ж. «___» __________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15161 
болып енгізілді. (Жалғасы 14-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 

4) көрсетілетін қызметті алушының (резидент еместің) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағы 1) тармақшасының ережелерін сақтамауы.

Осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша өтінішті 
қараудан салық органы бас тартқан жағдайда, егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, 
егер резидент емес жіберген бұзушылықтарды жойса, оның талап ету мерзімі ішінде қайта 
өтініш табыс етуге құқығы бар.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

Шағымдану тəртібі туралы ақпаратты «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – 
портал) арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының 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.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет-ресурстарында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 28-қосымша

«Салық жəне (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау 
мерзімдерін өзгерту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер 
1. «Салық жəне (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мер зім-

дерін өзгерту» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрлікпен жəне Министрліктін Мемлекеттік кірістер комитетінің 

аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсе арқылы;
2) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
 2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) мыналарды өзгерту туралы:
салықтық тексеру нəтижелері туралы хабарламада көрсетілген салық жəне (немесе) 

өсімпұлдар төлеу бойынша, салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 
жəне (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын төлеу бойынша салық міндеттемесін 
орындау мерзімдерін – көрсетілетін қызметті беруші өтінішті алған күннен бастап 15 (он бес) 
күнтізбелік күннен кешіктірілмей;

импортталатын тауарларға қосылған құн салығын (бұдан əрі – ҚҚС) төлеу мерзімін – 
көрсетілетін қызметті беруші импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу мерзімін 
өзгерту туралы өтінішті алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

Төлем көзінен ұсталатын салықтардан, акциздерден жəне импортталатын тауарларға са-
лынатын ҚҚС жəне (немесе) өсiмпұлдардан басқа, салықтарды жəне (немесе) өсімпұлдарды 
төлеу мерзімін өзгерту салық төлеушінің өтініші негізінде неғұрлым кеш, бірақ күнтізбелік 12 
(он екі) айдан аспайтын мерзімге жүзеге асырылады.

Салықтық тексеру нəтижелері туралы хабарламада көрсетілген есептелген салықтарды, 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жəне (немесе) өсімпұлдарды төлеу бой-
ынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту күнтізбелік 36 (отыз алты) айдан 
аспайтын мерзімге жүргізіледі.

Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумақтарынан Қазақстан Республикасының аумағына 
импортталған тауарлар бойынша қосылған құн салығын төлеу мерзімін өзгерту салық 
заңнамасына сəйкес айқындалатын осындай тауарларды есепке қабылдаған күннен бастап 
3 (үш) айдан аспайтын мерзімге жүргізіледі;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

жəне (немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: 
мыналарды:
салық төлеушімен келісілген салықтарды жəне (немесе) өсімпұлдарды төлеу мерзімдерін 

белгілейтін жəне осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын салық міндеттемесін орындау 
кестесімен қоса салықтарды жəне (немесе) өсімпұлдарды төлеу мерзімдерін өзгерту туралы;

салық төлеушімен келісілген салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
жəне (немесе) өсімпұлдарды төлеу мерзімдерін белгілейтін жəне осы шешімнің ажырамас 
бөлігі болып табылатын салық міндеттемесін орындау кестесімен қоса салықтық тексеру 
нəтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдердің жəне (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын төлеу бойынша 
салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы;

салық жəне (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін 
өзгертуден бас тарту туралы;

бас тарту негіздерін көрсете отырып, салықтық тексеру нəтижелері туралы хабарламада 
көрсетілген салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жəне (немесе) 
өсімпұлдардың есептелген сомалары бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін 
өзгертуден бас тарту туралы;

импортталатын тауарларға ҚҚС төлеу мерзімін өзгерту туралы шешімді беру;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 

жағдайларда жəне негіздемелер бойынша уəжделген бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық (ішінара автоматтан-
дырылған) жəне (немесе) қағаз түрінде.

Портал арқылы жүгінген кезде, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін 
қызметті берушінің лауазымды адамының электрондық цифрлық қолымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесі қағаз жеткізгіште ресімделеді жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
уəкілетті адамының мөрімен жəне қолымен куəландырады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) портал, СЕӨС – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін 
беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
салық жəне (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімін 

өзгерту үшін:
1) салық жəне (немесе) өсімпұлдар төлеу мерзімдерін ауыстыру себептері қамтылған 

салық жəне (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін 
өзгерту туралы өтініш – банк кепілі шарты немесе кепіл шарты жасалған күннен бастап он 
күнтізбелік күннен кешіктірілмей.

Бұл ретте республикалық бюджетке келіп түсетін, сондай-ақ республикалық жəне жергілікті 
бюджеттер арасында бөлінетін салық жəне (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салық 
міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтініш Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігіне беріледі.

Жергілікті бюджеттерге толық көлемінде келіп түсетін салық жəне (немесе) өсiмпұлдар 
төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтініш көрсетілетін 
қызметті алушыны тіркелу есебіне алу орны бойынша салық органына беріледі.

2) салық жəне (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімін 
банк кепілдігі арқылы өзгерту үшін – кепілдік беруші банк пен көрсетілетін қызметті алушы 
арасында жасалған банк кепілдігі шарты мен банк кепілдігі.

3) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) үшінші тұлғаның мүлкін кепілге қою 
арқылы салық жəне (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау 
мерзімін өзгерту үшін – кепіл шарты мен кепіл мүлкінің нарықтық құнын бағалау туралы 
бағалаушының есебі.

салықтық тексеру нəтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің жəне (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын 
төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту үшін:

1) салықтық тексеру нəтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің жəне (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын 
төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтініш;

2) салықтық тексеру нəтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің жəне (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын 
төлеуді көздейтін салық міндеттемесін орындау кестесі;

3) кəсіпкерлік бойынша уəкілетті орган берген салық төлеушінің Қазақстан Республикасының 
жеке кəсіпкерлік туралы заңнамасында белгіленген жеке кəсіпкерлік субъектілері санаттарының 
біріне тиесілілігінің жазбаша растамасы;

импортталатын тауарларға ҚҚС төлеу мерзімдерін өзгерту үшін:
1) көрсетілетін қызметті берушіге (Министрліктін Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық 

органдарына) – үш айдан аспайтын мерзімге импортталатын тауарларға ҚҚС төлеу мерзімдерін 
өзгерту бойынша:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес импортталатын 
тауарларға ҚҚС төлеу мерзімдерін өзгерту туралы өтініш;

тауарлар жеткізуге арналған шарттың (келісімшарттың) көшірмесі;
Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес импортталатын тауарлар-

ды өндірістік өңдеуге арналған тауарларға жатқызуды растау туралы кеден органының 
қорытындысы.

Осы тармақшаның ережелері Қазақстан Республикасының аумағына Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің аумағынан импортталатын тауарларға қолданылмайды;

2) көрсетілетін қызметті берушіге (Министрлікке) - өнеркəсіптік өңдеу үшін импорт бойын-
ша тауарларды ұдайы алып тұратын ҚҚС төлеушілерге күнтізбелік жыл ішінде қолданылатын 
импортқа ҚҚС төлеу мерзімдерін өзгерту бойынша:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес импортталатын 
тауарларға ҚҚС төлеу мерзімдерін өзгерту туралы өтініш;

тауарлар жеткізуге арналған шарттың (келісімшарттың) көшірмесі;
Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес импортталатын тауарлар-

ды өндірістік өңдеуге арналған тауарларға жатқызуды растау туралы кеден органының 
қорытындысы.

Осы тармақшаның ережелері Қазақстан Республикасының аумағына Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің аумағынан импортталатын тауарларға қолданылмайды;

ҚҚС төлеушінің орналасқан орны бойынша салық органының өндірістік қуаты мен үй-
жайларының бар екені туралы қорытындысы;

порталға:
салықтық тексеру нəтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдердің жəне (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын 
төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту үшін:

1) салықтық тексеру нəтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің жəне (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын 
төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы көрсетілетін қызметті 
алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанында өтініш;

2) электрондық түрдегі салықтық тексеру нəтижелері туралы хабарламада көрсетілген 
салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жəне (немесе) өсімпұлдардың 
есептелген сомаларын төлеуді көздейтін салық міндеттемесін орындау кестесі;

3) кəсіпкерлік бойынша уəкілетті орган берген салық төлеушінің Қазақстан Республикасының 
жеке кəсіпкерлік туралы заңнамасында белгіленген жеке кəсіпкерлік субъектілері санаттарының 
біріне тиесілілігінің жазбаша растамасының электрондық көшірмесі;

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар тура-
лы заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін 
береді, ХҚКО ұсынған нысан бойынша.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні жəне уақыты көрсетілген мəлімет жіберіледі. 

10. Көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағының ережелерін сақтамауы жəне (немесе) келесі шарттарға сəйкес келмеген 
жағдайлар мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер болып табылады:

банк кепілдігі кері қайтарып алынбайтын болуға тиіс. Банк кепілдігі шартының мазмұны 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкес болуға тиіс.

Мүліктік кепіл шарты бағалаушының кепілге қойылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау 
туралы есебін қоса, салық төлеушінің кепіл шартын жасасу туралы жазбаша өтініші келіп 
түскен күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде салық төлеуші жəне (немесе) үшінші тұлға 
жəне салық төлеушінің тіркеу есебінің орны бойынша Мемлекеттік кірістер органы арасын-
да жасалады.

Бағалаушының кепілге қойылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есебі салық 
төлеушінің кепіл шартын жасасу туралы жазбаша өтініш берген күнге дейінгі күнтізбелік он 
бес күннен бұрын жасалмауға тиіс.

Мүліктік кепіл шарты мынадай талаптар сақталған кезде жасалады:
кепіл шартының мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

талаптарға сəйкес келеді;
кепілге қойылатын мүлікті қайта кепілге қоюға жол берілмейді;
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде мүліктік кепіл шартының міндетті 

мемлекеттік тіркелуі көзделген жағдайда, салық төлеуші кепіл шартын жасасқаннан кейін 
оның тиісті тіркеуші органда тіркелуін қамтамасыз етеді жəне салық жəне (немесе) өсiмпұлдар 
төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешім қабылдайтын 
салық қызметінің органына кепіл шартының тіркелгенін растайтын құжатты дереу табыс етеді;

кепілге қойылатын мүлік өтімді болуға, жоғалудан немесе зақымданудан сақтандырылуға 
тиіс жəне оның нарықтық құны бюджетке төленуге жататын салықтың жəне өсімпұлдардың 
сомасынан кем болмауға тиіс. Мыналар:

тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілері;
электр, жылу жəне өзге де энергия түрлері; тыйым салынған мүлік;
мемлекеттік органдар қойған шектеулері бар мүлік;
үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік;
тез бүлінетін шикізат, тамақ өнімдері;
мүліктік құқықтар кепіл нысанасы бола алмайды;

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
11) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;
12) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Қаржы министрлігінің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Қаржы министрлігінің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

Шағымдану тəртібі туралы ақпаратты «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – 
портал) арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының 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 Қаржы қызметті берушінің: 
www. kgd.gov.kz, Министрлігінің: www.minfi n.gov.kz көрсетілетін интернет-ресурстарында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Салық жəне (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау 
мерзімдерін өзгерту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша
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Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 29-қосымша

«Салық салу объектілерінің жəне (немесе) салық салуға байланысты 
объектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебі» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер 
1. «Салық салу объектілерінің жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілердің 

орналасқан жері бойынша тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 
жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтардағы аумақтық орган-
дары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беруді:
1) көрсетілетін қызметті беруші ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары арқылы;
2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Халыққа қызмет 

көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны 
(бұдан əрі - ХҚКО) арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) салық салу объектілерінің жəне (немесе) салық салумен байланысты объектілердің 

орналасқан орны бойынша тіркеу есебіне қою, тіркеу есебінен шығару – уəкілетті мемлекеттік 
органдардан мəліметтер жəне (немесе) салықтық өтінішті алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде;

салықтық өтінішті:
жеке тұлғалардың салық салу объектісінің орналасқан жері бойынша аяқталмаған құрылыс 

объектісі бойынша тапсыру мерзімі – тұру, пайдалану күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде;
меншік, тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану, өтеулі уақытша 

жер пайдалану, уақытша иелену жəне пайдалану, сенімгерлікпен басқару құқығында салық 
салу объектісі жəне (немесе) салық салуға байланысты объектісі бар дара кəсіпкерлердің 
жəне заңды тұлғалардың, заңды тұлғаның шешімі бойынша мүлік салығын, жер салығы мен 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді дербес төлеуші деп танылған құрылымдық 
бөлімшелердің тапсыру мерзімі – салық салу объектісінің жəне (немесе) салық салуға бай-
ланысты объектісінің орналасқан жері бойынша осындай құқықтар туындаған күннен бастап 
10 (он) жұмыс күні ішінде;

жер учаскесін беру туралы мемлекеттік органдардың актілері негізінде жер салығын 
төлеуші деп танылған дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалардың тапсыру мерзімі – 
мемлекеттік меншіктен жəне (немесе) азаматтық-құқықтық мəмілелермен немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздерде жер учаскесі берілген кезде, 
– қалған жағдайларда, осындай төлеушілердің салықтық өтінішті тапсыру мерзімі – оның 
негізінде жер учаскесін нақты иелену мен пайдалану құқығы туындайтын құқық белгілейтін 
құжаттар күшіне енген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО – 15 (он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО – 15 (он бес) минут;

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) тіркеу есебіне қою;
2) салық салу объектілерінің жəне (немесе) салық салумен байланысты объектілердің 

орналасқан орны бойынша тіркеу есебіне қою болып табылады.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) тегін негізде көрсетіледі.
8. 1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне 
сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау жеделдетілген қызмет көрсетусіз тіркелген орны бойынша «электрондық» кезек 
тəртібімен жүргізіледі, портал арқылы кезекті электронды брондауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы немесе оның өкілі нотариалды расталған сенімхат бойынша 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті құжаттар тізбесін көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе ХҚКО табыс етеді:

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес салықтық 
өтініш;

мүлік салығын, жер салығын жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді дербес 
төлеуші деп танылған заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі үшін – өтінішке құрылымдық 
бөлімшені дербес төлеуші ретінде тану туралы заңды тұлға шешімінің көшірмесі. 

Қызметті берушіге шағымданған кезде, құжаттар пакетін қабылдаған күні мен уақытын 
көрсетумен, қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

 Пошта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші пошта хабарламасына белгі 
қояды.

ХҚКО дайын құжаттарды тапсыру, жеке куəлігін көрсетумен (немесе оның өкілі нотариал-
ды расталған сенімхаты бойынша) тиісті құжаттарды қабылдау туралы қолхатының негізінде 
жүзеге асырылады.

Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші жəне ХҚКО жұмыскері 
көшірмелерді түпнұсқа құжаттармен салыстырып тексереді, содан соң түпнұсқаларды 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

Мемлекеттік қызметті ХҚКО арқылы көрсету жағдайында, қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының заңдарымен басқасы қарастырылмаған жағдайда, ХҚКО өкілі берген ны-
саны бойынша ақпараттық жүйелердегі құпия заңына жатқызылған мəліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісім береді.

ХҚКО нəтижені бір ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, сонан кейін оны қызметті алушыға 
əрі қарай сақтауға береді. Қызметті алушы бір ай өткеннен кейін нəтижені талап еткен кезде, 
бір жұмыс күні ішінде қызметті беруші ХҚКО-на сұрау салу бойынша қызметті алушыға тапсыру 
үшін ХҚКО-ға дайын құжаттарды жібереді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым www.con.gov.kz ХҚКО интернет-
ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО басшысына жіберіледі.

Шағымда:
1) Жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 

көрсетіледі;
2) Заңды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.
Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.
Қызметті алушының шағымында оның тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, күні 

көрсетілуі қажет.
Қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 

көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, ХҚКО келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

«Электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы шағымдану тəртібі туралы 
ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алуға болады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

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

12. Заңнамалық тəртіпте бекітілген толық немесе қабілеттілігін жарым-жартылай немесе 
мүмкіндігін немесе өздігінен құжат қабылдау, қозғалу, хабардар болу мүмкіндігін жоғалтқан 
қызмет алушыға ХҚКО қызметкерлерімен 1414 бірыңғай байланыс орталығы арқылы мекен 
жайға шығу арқылы мемлекеттік қызмет көрсетіледі. 

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz интернет-
ресурстарында орналастырылған.

14. Қызметті алушы электрондық цифрлық қолтаңбасы болған кезде мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Салық салу объектілерінің жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілердің 
орналасқан жері бойынша тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 1-қосымш

а 

«Салық салу объектілерінің жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілердің 
орналасқан жері бойынша тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 30-қосымша

«Кеден одағы шеңберінде тауарлардың экспорты (импорты) кезінде салық нысанда-
рын қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер 
1. «Кеден одағы шеңберінде тауарлардың экспорты (импорты) кезінде салық нысандарын 

қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 

жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтардағы аумақтық орган-
дары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Салық нысандарын қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші тарапынан ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары 

немесе «Салық төлеушінің кабинеті» веб-қосымшасы (бұдан əрі – Салық төлеушінің кабинеті), 
Салық есептілігін өңдеу сервистері (бұдан əрі – СЕӨС) ақпараттық жүйесі арқылы;

2) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) келу тəртібінде қағаз жеткізгіште табыс етілген салық нысандарын қабылдау – оны 

тапсырған сəттен бастап 20 (жиырма) минут ішінде;
салық нысандарын электрондық түрде қабылдау – ол салық қызметі органдарының салық 

есептілігін қабылдау жүйесімен қабылданған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 

берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жи-

ырма) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық (толық 

автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) келу тəртібінде қағаз жеткізгіште табыс етілген салық нысандарын қабылдау туралы 

көрсетілетін қызметті берушінің белгісі;
2) почта немесе өзге байланыс ұйымының салық есептілігінің қабылданғаны туралы 

уақыт жəне күн белгісі;
3) салық органының салық есептілігін электрондық түрде қабылдағаны туралы хабар-

лама/растама;
4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 

жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден (салық есептілігі 
табыс етілмеген деп есептелген жағдайда) бас тарту туралы уəжделген жауабы.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз 
түрінде.

Портал арқылы жүгінген кезде, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін 
қызметті берушінің лауазымды адамының электрондық цифрлық қолымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы келу тəртібінде жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижесі қағаз жеткізгіште ресімделеді, көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының мөрімен жəне қолымен куəландырылады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) портал, СЕӨС – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін 
беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
Кеден одағына мүше мемлекеттерге тауарларды экспорттау немесе алыс-беріс шикізатын 

қайта өңдеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде қосылған құн салығын төлеуші:
1) қосылған құн салығы (бұдан əрі – ҚҚС) жөніндегі декларация;
2) тауарлар (оның ішінде алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдері) импорттаған Кеден 

одағына мүше мемлекеттің салық төлеушісінен алынған тауарларды əкелу жəне жанама 
салықтардың төленгені туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіштегі өтініш;

Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасы аумағына тауар-
ларды, оның ішінде алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдері болып табылатын тауарларды 
импорттау кезінде салық төлеуші импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі, 
оның ішінде лизинг шарттары (келісімшарттары) бойынша декларацияны қағаз жеткізгіште жəне 
электрондық түрде, орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына салық кезеңінен 
кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей табыс етуге міндетті:

1) импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі, оның ішінде белгіленген 
нысандағы лизинг шарттары (келісімшарттары) бойынша декларацияны;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес қағаз жеткізгіште 
(төрт данада) жəне электрондық түрде немесе тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың 
төленгені туралы электрондық түрде өтінішті (өтініштерді);

3) импортталған тауарлар бойынша жанама салықтардың нақты төленгенін растайтын 
банктің үзінді көшірмесін жəне (немесе) импортталған тауарлар бойынша жанама салықтарды 

төлеу бойынша салық міндеттемесінің орындалғанын растайтын, Қазақстан Республикасының 
банк заңнамасында көзделген өзге де төлем құжатын немесе төлеушіге салықты төлеу мерзімін 
өзгерту құқығы берілгенін растайтын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Салық 
комитеті берген өзге құжатты немесе қосылған құн салығынан босатылғанын растайтын 
құжаттарды табыс етеді.

Бұл ретте аталған құжаттар қосылған құн салығын төлеудің өзге тəртібі кезінде, сондай-ақ 
салық төлеуші көрсетілген артық төлем сомасын басқа салық жəне төлем түрлері бойынша 
есепке жатқызуға немесе есеп шотына қайтаруға өтініш бермеген шартта импортталған та-
уарлар бойынша қосылған құн салығы бойынша алдағы уақыттағы төлемдер есебіне есепке 
жатқызуға жататын импортталған тауарлар бойынша қосылған құн салығының дербес шот-
тарында артық төлем болған жағдайда табыс етілмейді;

4) Кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына 
тауарлардың өткізілуін растайтын тауарға ілеспе жəне (немесе) өзге де құжаттар, егер тауар-
ларды өткізудің жекелеген түрлері үшін, оның ішінде көлік құралдарын пайдаланусыз тауар-
ларды мұндай құжаттарды ресімдеу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген 
жағдайда табыс етілмейді.

5) егер шот-фактураларды (үзінді көшірме) жазып беру Кеден одағына мүше мемлекеттің 
заңнамасында көзделген жағдайда тауарларды тиеп-жөнелту кезінде Кеден одағына мүше 
мемлекеттің заңнамасына сəйкес ресімделген шот-фактураларды;

Егер шот-фактураларды жазып беру (үзінді беру) Кеден одағына мүше мемлекеттің 
заңнамасында көзделмесе не тауарларды Кеден одағына мүше мемлекет болып табылмайтын 
мемлекеттің салық төлеушісінен сатып алынатын болса, онда салық органына шот-фактураның 
орнына импортталған тауарлардың құнын растайтын, сатушы жазып берген (үзінді берген) 
өзге құжат (құжаттар) ұсынылады;

6) Кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына 
импортталған тауарлар олардың негізінде сатып алынған шарттар (келісімшарттар), тау-
арлар лизингі (лизинг нысаналары) жағдайында – лизинг шарттарын (келісімшарттарын), 
зат түрінде қарыз берілген жағдайда – қарыз шарттарын, тауарларды дайындау туралы 
шарттарды (келісімшарттарды), алыс-беріс шикізатын қайта өңдеуге арналған шарттарды 
(келісімшарттарды);

7) Қазақстан Республикасының салық төлеушісіне Кеден одағына мүше басқа мемлекеттің 
салық төлеушісі, не Кеден одағына мүше үшінші мемлекет аумағынан импортталған тауар-
ларды өткізетін Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің (басшының (дара 
кəсіпкердің) қолы қойылған жəне ұйымның мөрімен куəландырылған) салық төлеушісі бер-
ген Кеден одағына мүше үшінші мемлекеттің салық төлеушісі туралы мəліметтер жəне 
импортталған тауарды алғаны туралы Кеден одағына мүше осы үшінші мемлекеттің алушы-
сымен жасалған шарт (келісімшарт) туралы ақпараттық хабарламаны, егер мəліметтер осы 
тармақтың 5) тармақшасының 5 абзацында көрсетілген шартта (келісімшартта) қамтылған 
жағдайда ақпараттық хабарлама табыс етілмейді.

8) комиссия шарттары (келісімшарттары) немесе тапсырмалар (олар жасалған жағдайда);
9) олардың негізінде комиссия кепілдік шарттары бойынша Кеден одағына мүше басқа 

мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарлар сатып 
алынған шарттарды (келісімшарттар) немесе тапсырмаларды табыс етеді.

10) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сəйкес бағалаушы 
мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша өткізілген Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдарында мемлекеттік тіркеуге жататын жеке тұлғалардың Кеден одағына 
мүше басқа мемлекеттердің аумағынан əкелінген көлік құралдарын бағалау туралы есеп.

Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарлардың алынғанын (не сатып 
алынғанын) растайтын құжаттар (оның ішінде бақылау-касса машинасының чектері, тауар 
чектері, сатып алу актілері) осы тармақтың 3) - 5) тармақшаларында 5 абзацында көрсетілген 
құжаттар болмаған кезде бөлшек саудада сатып алу-сату жағдайында табыс етіледі.

Осы тармақтың 1) - 8) тармақшаларында 5 абзацында көзделген құжаттар импортталған 
тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларациямен бір мезгілде лизинг шарттары 
(келісімшарттары) бойынша табыс етіледі.

Осы тармақтың 1), 3) - 5) тармақшаларында 5 абзацында көзделген құжаттар егер лизинг 
шартында (келісімшартында) көзделген тауарлар (лизинг нысандары) құнының бір бөлігін төлеу 
мерзімі Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды (лизинг нысанасын) əкелгеннен 
кейін басталған жағдайда импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі де-
кларациямен бір мезгілде табыс етіледі.

Осы тармақтың 1) - 5) тармақшаларында 5 абзацында көзделген құжаттар егер лизинг шар-
ты (келісімшарты) бойынша тауарлар (лизинг нысанасы) құнының бір бөлігін төлеу мерзімінің 
күні Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды (лизинг нысаналарын) əкелген күнге 
дейін белгіленген жағдайда импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі де-
кларациямен бір мезгілде табыс етіледі.

Осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларында 5 абзацында көзделген құжаттар (олардың 
көшірмелері) – кейіннен импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декла-
рациямен бір мезгілде табыс етіледі. 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 
қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон беріледі.

Салық нысандары www.еgov.kz, уəкілетті органның www.kgd.gov.kz интернет-ресурсында 
орналастырылады. Салықтық өтініш нысандары көрсетілетін қызметті берушімен тегін беріледі;

порталға:
Кеден одағына мүше мемлекеттерге тауарларды экспорттау немесе алыс-беріс шикізатын 

қайта өңдеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде қосылған құн салығын төлеуші:
қосылған құн салығы (бұдан əрі – ҚҚС) жөніндегі декларация электронды құжат 

нысанындағы;
тауарлар (оның ішінде алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдері) импорттаған Кеден 

одағына мүше мемлекеттің салық төлеушісінен алынған тауарларды əкелу жəне жанама 
салықтардың төленгені туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша өтініш;

Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасы аумағына та-
уарларды, оның ішінде алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдері болып табылатын 
тауарларды импорттау кезінде салық төлеуші импортталған тауарлар бойынша жанама 
салықтар жөніндегі, оның ішінде лизинг шарттары (келісімшарттары) бойынша декларация-
ны, орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына салық кезеңінен кейінгі айдың 
20-сынан кешіктірмей табыс етуге міндетті:

1) импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі, оның ішінде белгіленген 
нысандағы лизинг шарттары (келісімшарттары) бойынша декларацияны;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес тауарларды əкелу 
жəне жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті (өтініштерді);

импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияны жəне тау-
арларды əкелу жəне жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті тек электрондық түрде 
табыс ету кезінде осы тармақтың 2)-9) тармақшаларында 5 абзацында көрсетілген құжаттар 
тапсырылмайды.

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар 
туралы заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік 
тіркеу туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті берушінің қызметшісі тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасының 
электрондық түрде қабылданғаны немесе қабылдамағаны туралы хабарламасы жіберіледі.

10. Тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың төленгені туралы өтініш табыс етілмеген 
жағдайда, импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларация салық 
органдарына табыс етілмеді деп есептеледі. 

Импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларация табыс етілмеген 
жағдайда, тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың төленгені туралы өтініш салық орган-
дарына табыс етілмеді деп есептеледі. 

Егер:
1) белгіленген салық нысандарына сəйкес келмесе, немесе
2) салық қызметі органының коды көрсетілмесе, немесе
3) сəйкестендіру нөмірі көрсетілмесе немесе дұрыс көрсетілмесе, немесе
4) салық кезеңі көрсетілмесе, немесе
5) салық есептілігінің түрі көрсетілмесе, немесе
6) қағаз жеткізгіште жасалған салық есептілігіне салық төлеуші (салық агенті) не оның өкілі 

қол қоймаса, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) не Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларда оның өзінің атауы жазылған мөрі бар өкілінің мөрімен 
куəландырылмаса, немесе;

7) уəкілетті орган белгілеген электрондық пішін құрылымы бұзылған болса, импортталған 
тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларация мен тауарларды əкелу жəне жа-
нама салықтардың төленгені туралы өтініш қабылданбады деп есептеледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
13) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;
14) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

Шағымдану тəртібі туралы ақпаратты «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – 
портал) арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы алуға болады.

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар 

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары порталда, көрсетілетін 
қызметті берушінің: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz интернет-ресурста-
рында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

Кеден одағы шеңберінде тауарлардың экспорты (импорты) кезінде салық нысанда-
рын қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

328.00-нысан
 

Тауарларды əкелу жəне жанама салықтарды төлеу туралы өтініш   
Бет 1 -ден  
Нөмірі Күні Айы Жылы   

ТЕН немесе CCH/ECK немесе СТН/(БСН|ЖСН)
01 ________________________________________________________
(ұйымның атауы, дара кəсіпкердің Т.А.Ə. көрсетіледі)
03 ________________________________________________________
(елінің коды, орналасқан орны (тұрғылықгы мекенжайы)  
05 шарттың (келісімшарттың) №____ шарттың (келісімшарттың) күні _________ 20___ ж. 

ерекшеліктерінің № _____, _______ ерекшеліктерінің күні __________,
 06 __________________________________________________________________________
 (ұйымның атауы (дара кəсіпкердің Т.А.Ə.) (елінің коды, орналасқан орны 
               (тұрғылықты мекенжайы)
 07 шарттың (келісімшарттың) № ____ шарттың (келісімшарттың) күні _________ 20___ ж. 

ерекшеліктерінің № ______, _________________ ерекшеліктерінің күні ____, _____________

     (Лизинг шарты жасалған жағдайда, тиісті торкөзде «X» белгісі қойылады

 алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу шарты жасалған жағдайда, тиісті торкөзде 
«X» белгісі қойылады
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Валюта Көліктік 
(тауарға ілеспе) 
құжаттама

Шот-
фактураКоды баға-

мы
Сериясы, 
нөмірі

Күні Нөмірі Күні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
ЖИЫНЫ: X X X X X X X X X X

Тауарды 
есепке 
қабылдаған 
күні

Салық базасы Салық мөлшерлемелері Салықтардың сомасы
Акциздер ҚҚС Акциздер ҚҚС Акциздер ҚҚС

қатаң 
(ерекшеліктер)

адвалорлық

13 14 15 16 17 18 19 20
        
X   X X X    

Осы өтініште келтірілген мəліметтердің дұрыстығын жəне толықтығын растаймыз
 _________________________________________________ _________________ _________
Сатып алушы (сатып алушы дара кəсіпкер)  қолы          күні          М.О.
ұйым басшысының (уəкілетті тұлғаның) Т.А.Ə.
________________________________________________ __________________ _________
Бас бухгалтердің Т.А.Ə.    қолы         күні
 

Бет  -ден   
    Нөмірі    Күні   Айы     Жылы
 

 2-бөлім

Салық органына табыс 
етілген кезде өтініштің 
тіркелгені туралы белгі
 
Нөмірі   Күні   Айы   Жылы
 
 
 
 

 
 

Сатып алушының орналасқан орны бойынша жа-
нама салықтарды төлеу (ҚҚС жəне (немесе) акциз-
дерден босату) туралы өтініші тіркелген күннен ба-
стап он жұмыс күні ішінде Салық органының белгісі 
қойылады.
________________ сомада ҚҚС төленді
________________ сомада акциздер төленді
_________________ ______________ ______________ __
Инспектордың Т.А.Ə. лауазымы қолы күні
________________ ______________ ______________ ___
 _______________________ _______________ ____ М.О.
Салық органының атауы қолы күні

 
1) Салық органы салық төлеуші толтырған өтініш деректемелерінің Кеден одағында 

тауарлардың экспорты мен импорты кезінде жанама салықтар алу тəртібі мен олардың төленуін 

(Жалғасы 16-бетте) 

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 
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бақылау тетігі туралы хаттаманың талаптарына сəйкессіздігін анықтаған жағдайда, салық 
органы салық төлеуші анықталған сəйкессіздіктерді жойғаннан кейін жанама салықтардың 
төленгені туралы белгі қояды.

Бет  -ден  
     Нөмірі     Күні    Айы    Жылы

 3-бөлім
 

Тауарларды əкелу жəне жанама салықтарды төлеу туралы өтінішке қосымша
 

Нөмірі              Күні        Айы         Жылы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 31-қосымша

«Бақылау-касса машиналарын (БКМ) есепке қою жəне есептен шығару» мемлекеттiк 
көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер 
1. «Бақылау-касса машиналарын (БКМ) есепке қою жəне есептен шығару» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік 

кірістер комитетінің аудандар, қалалар жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы 
эконо микалық аймақтардағы аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған сəттен бастап:
БКМ есепке қою, БКМ есептен шығару, БКМ тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу, БКМ 

тіркеу карточкасындағы мəліметтер өзгерген немесе онда көрсетілетін қызметті алушының 
сəйкестендіру нөмірі жоқ болған, ол жоғалған (бүлінген) жағдайда оны ауыстыру, қолма-
қол ақшаларды есепке алу кітаптарын жəне (немесе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру 
(қалпына келтіру) – салықтық өтінішті тапсырған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

ақауды жою үшін БКМ пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат беру немесе беруден бас 
тарту туралы шешім қабылдау – салықтық өтінішті қабылдау күні;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жи-
ырма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) БКМ тіркеу карточкасын беру;
2) фискалдық жұмыс режимін орнату жəне фискалдық жадында БКМ пломбасын қою;
3) БКМ үлгілерін мемлекеттік тізілімге енгізілген үлгілермен сəйкестігін тексеру;
4) салық органы басшысының қолымен жəне салық органының мөрімен куəландырылған 

қолма-қол ақшаларды жəне тауар чектерін есепке алу кітабын беру;
5) БКМ пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат беру;
6) БКМ есептен шығару.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – қызметті алушы) тегін 

негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, жедел-
детілген қызмет көрсету көзделмеген.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) БКМ есепке қою, есептен шығару, БКМ тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу, қолма-қол 
ақшаларды есепке алу жəне (немесе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына келтіру), 
БКМ пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат алу үшін – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес салықтық өтініш;

2) БКМ есепке қою жəне есептен шығару, қолма-қол ақшаларды есепке алу жəне (немесе) 
тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына келтіру) үшін, техникалық ақаулық жойылғаннан 
кейін пломба орнату үшін – салық төлеуші туралы мəліметтер қамтылған БКМ;

3) БКМ есепке қою, есептен шығару (компьютерлік жүйе болып табылатын БКМ қоспағанда), 
қолма-қол ақшаларды есепке алу жəне (немесе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына 
келтіру) үшін – БКМ жасаушы зауыттың паспорты;

4) БКМ есепке қою, есептен шығару (компьютерлік жүйе болып табылатын БКМ қоспағанда), 
қолма-қол ақшаларды есепке алу жəне (немесе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына 
келтіру) үшін – нөмірленген, тігілген, көрсетілетін қызметті алушының қолымен жəне (немесе) 
мөрімен куəландырылған қолма-қол ақшаларды есепке алу жəне тауар чектерінің кітаптары;

5) БКМ тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу, қолма-қол ақшаларды есепке алу жəне (не-
месе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына келтіру), БКМ есептен шығару үшін – 
БКМ тіркеу карточкасы;

6) қолма-қол ақшаларды есепке алу жəне (немесе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру 
(қалпына келтіру), БКМ есептен шығару үшін – салық органы орнатқан пломбасы бар БКМ;

7) БКМ пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсатты алу (БКМ техникалық ақаулығы жағдайында) 
үшін – жөндеу жүргізу мерзімдері мен ақау себептерін көрсете отырып, техникалық қызмет 
көрсету орталығының қорытындысы;

8) БКМ тіркеу карточкасында көрсетілетін қызметті алушының сəйкестендіру нөмірі 
болмаған жағдайда оны ауыстыру үшін – көрсетілетін қызметті алушыда сəйкестендіру нөмірінің 
бар екенін растайтын құжаттың көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқа табыс етілмеген 
жағдайда нотариалды куəландырылған көшірмесі);

9) бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтінішті;
10) компьютерлік жүйенің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен сипаттарының қысқаша сипаттамасын;
11) салық органында тіркеуге қою үшін мəлімделген компьютерлік жүйе моделінің «Салық 

инспекторының жұмыс орны» модулін пайдалану жөніндегі нұсқаулықты;
тіркеу жəне беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын есепке қою кезінде салық 

төлеуші орналасқан орны бойынша салық органына деректерді;
12) салық органдарына ақша есептері туралы деректерді беруді жүзеге асыру үшін 

көрсетілетін байланыс қызметтері бойынша фискальдық деректер операторымен жасалған 
келісімнің көшірмесі беріледі.

Қызметті берушіге шағымданған кезде, құжаттар пакетін қабылдаған күні мен уақытын 
көрсетумен, қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

Қызмет алушының мемлекеттік электронды ақпараттық ресурстары болып табылатын 
құжаттар деректерінің мəліметтерін қызметті берушінің жұмыскері мемлекеттік органдардың 
уəкілетті тұлғаларымен ЭСҚ расталған, электронды деректер нысанында тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады. 

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) Жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 

көрсетіледі;
2) Заңды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.
Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.
Қызметті алушының шағымында оның тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, күні 

көрсетілуі қажет.
Қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 

көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, ХҚКО келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

«Электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы шағымдану тəртібі туралы 
ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алуға болады.

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

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

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары порталда, көрсетілетін 
қызметті берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, интернет-ресурста-
рында орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Бақылау-касса машиналарын (БКМ) есепке қою жəне есептен шығару» мемлекеттiк 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

«Бақылау-касса машиналарын (БКМ) есепке қою жəне есептен шығару» мемлекеттiк 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

«Бақылау-касса машиналарын (БКМ) есепке қою жəне есептен шығару» мемлекеттiк 
көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 32-қосымша

«Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтушы, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың 

біліктілік емтиханын өткізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтушы, уақытша жəне банкроттықты басқарушының) 

қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын өткізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушімен кеңсе арқылы;
2) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) біліктілік емтиханын тапсыруына рұқсат беру немесе рұқсат беруден бас тарту – 

көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттарды ұсынған күннен бастап, 2 (екі) жұмыс күнінен 
кешіктірмей;

біліктілік емтиханын тапсырғаны (тапсырмағаны) туралы Комиссия шешімін беру - біліктілік 
емтиханын өткен күнінен бастап, 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жи-
ырма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) біліктілік емтиханын тапсыруына рұқсат беру;
2) біліктілік емтиханын тапсырғаны (тапсырмағаны) туралы Комиссия шешімін беру;
3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 

жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
көрсетілетін қызметті берушінің уəжделген жауабы.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық жəне ( немесе) 
қағаз түрінде.

Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанында 
көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) портал – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде мемле-
кеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру келесі 
жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

Көрсетілетін қызметті берушіге:
осы  мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін);
заң немесе экономикалық жоғары білімі туралы дипломның нотариалды куəландырылған 

көшірмесі;
экономикалық, қаржылық немесе заң қызметі салаларында кемінде үш жыл жұмыс 

тəжерибесiнiң растайтын құжаттардың нотариалды куəландырылған көшірмелері.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 

қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон беріледі.
Көрсетілетін қызметті алушы почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушімен 

почта хабарламасына белгі қойылады.
порталға: осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес электрондық 

құжат нысанындағы өтініш;
заң немесе экономикалық жоғары білімі туралы дипломның нотариалды куəландырылған 

электрондық көшірмесі;
экономикалық, қаржылық немесе заң қызметі салаларында кемінде үш жыл жұмыс 

тəжерибесiнiң растайтын нотариалды куəландырылған құжаттардың электрондық көшірмелері.
Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар 

туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО қызметшісі тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасының 
электрондық түрде қабылданғаны немесе қабылдамағаны туралы хабарламасы жіберіледі.

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін мынадай жағдайлар:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген құжаттар 

тізбесінің толық ұсынылмауы;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген құжаттар 

белгіленген тəртіпте  куəландырылған құжаттарды ұсыну;
3) егер көрсетілетін қызметті алушы келесі белгіленген талаптарға сəйкес болмаса;
жоғары заң немесе экономикалық білімінің болуы;
экономикалық, қаржылық немесе заң қызметі салаларында кемінде үш жыл жұмыс 

тəжерибесiнiң болуы ;
Қазақстан Республикасының азаматтығы.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1 4-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

Шағымда жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс 
деректері.

Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен б а-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

«Электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы шағымдану тəртібі туралы 
ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алуға болады.

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар 
13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары порталда, көрсетілетін 

қызметті берушінің: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz интернет-ресурста-
рында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтушы, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиха-

нын өткізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтушы, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдарына біліктілік емти-

ханын тапсыруына рұқсат беру туралы өтініш

Қазақстан РеспубликасыҚаржы министрлігінің 
Мемлекеттік кірістер комитеті 

_______________________________
 (тегі, аты, əкесінің аты (толық) 

_______________________________
_______________________________

(нақты тұрғылықты мекенжайы) 
_______________________________
 _______________________________

 (байланыс телефондары)

«Оңалту жəне банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңы 12-бабының 5-тармақтарына сəйкес мені əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтушы, 
уақытша жəне банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адам-
дарына біліктілік емтиханын тапсыруына рұқсат беруді сұраймын.

Біліктілік емтиханын тапсыру тілі:______________________________.
 Қоса берілетін құжаттар:
1) жоғары заң немесе экономикалық білімі туралы дипломдардың көшірмесі;
2) экономикалық, қаржылық немесе заң қызметі салаларында кемінде үш жыл жұмыс 

тəжерибесiнiң растайтын құжаттар көшірмелері.
 
________ __________________ (қолы) (аты-жөні)

 20__ жылғы «____» __________________. (күні) 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 33-қосымша 

«Авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары 
обьектілерін жəне тауарларды шығарған жерлердің атауларын зияткерлік меншік 

обьектілерінің кедендік тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары 

обьектілерін жəне тауарларды шығарған жерлердің атауларын зияткерлік меншік обьектілерінің 
кедендік тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 

тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 30 (отыз) күн. Жеткiлiктi негіздемелер болған кезде 
көрсетілетін қызметті беруші өтінiштi қарау мерзімін 3 (үш) айға дейі ұзартуға құқылы; 

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 
(отыз) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті беруші басшысының 

бұйрығымен ресімделген авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар таңбалары, қызмет көрсету 
таңбалары объектілерiн жəне тауарларды шығарған жерлердің атауларын зияткерлік меншік 
объектілерінің кедендік тізіліміне енгізу туралы шешімін беру не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 10 – тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздемелер бойын-
ша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) тегін 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–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Қабылдау алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек 
тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы немесе көрсетілетін қызметті алушының мүддесін білдіретін 
өзге тұлға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда толтырылатын жəне:
көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер;
зияткерлік меншіктің тиісті объектілері туралы, көрсетілетін қызметті алушыға оның құқығын 

қорғауда мемлекеттік кірістер органдарының жəрдемі қажет болатын мерзім туралы ақпарат, 
оның ішінде электрондық нысандағы ақпарат, сондай–ақ Кеден одағының сыртқы экономикалық 
қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына сəйкес бірінші алты таңба деңгейінде тауар-
лар коды көрсетіле отырып, зияткерлік меншік объектілері бар тауарлардың сипаттамасы, 
мемлекеттік кірістер органдарына зияткерлік меншік құқықтары бұзылған тауарын анықтауға 
мүмкiндiк беретiн көрсетілетін қызметті алушының тауарлар туралы егжей-тегжейлі мəліметтері;

егер тауарлардың зияткерлік меншік құқығы бұзылған тауар болып табылмайтыны 
белгіленген жағдайларда, декларантқа жəне өзге адамдарға зиянының орнын толтыру, 
сондай-ақ олар зияткерлік меншік құқығы бұзылған тауар болып табылады деп болжанған 
зияткерлік меншік объектісі бар тауарларды шығаруды тоқтата тұруға байланысты туындауы 
мүмкін мемлекеттік кірістер органдарының шығындарын өтеу туралы көрсетілетін қызметті 
алушының міндеттемесі қамтылуға тиіс зияткерлік меншік объектілеріне құқығын қорғау ту-
ралы жазбаша өтініш;

2) зияткерлік құқығының бар жəне тиесілі екенін растайтын (куəлік, жəне/немесе 
лицензиялық шарт) (түпнұсқалар не нотариат куəландырған көшірмелері) құжаттар;

3) құқық иеленушінің өзінің мүддесін білдіретін тұлғаға берген сенімхаты;
4) көрсетілетін қызметті алушының басқа тұлғаларға келтірген зияны үшін азаматтық–

құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Бұл ретте, сақтандыру сомасы тиісті қаржы 
жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 1000 еселенген айлық 
есептік көрсеткіштен кем болмауға тиіс;

5) зияткерлік меншік құқығы бұзылған тауарлардың ерекше белгілерінің сипаттамасы;
6) зияткерлік меншiк объектiсi бар тауарлардың жəне зияткерлік меншік құқығы бұзылған 

тауарлардың үлгілері, оның ішінде олардың электрондық түрдегі бейнелері (мүмкiндiгiнше).
Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның тегі жəне аты-жөні, қолы 

бар өтініштің көшірмесіне қойылған белгі көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды 
қабылдауының растауы болып табылады.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9–

тармағында көрсетілген мəліметтерді толық емес немесе дұрыс емес ұсынуы;
2) зияткерлік меншік құқығын бұза отырып тауарлардың ерекше белгілерінің сипаттамасын 

ұсынбауы негіздемелер болып табылады.
3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) Министрлік басшысының не оны алмастыратын тұлғаның атына осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай бойынша;

2) көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның–оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның–оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде қарауға жатады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілген 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 мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

12. Мемлекеттік көрсетілген қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар
13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.

minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 34-қосымша 

«Уəкілетті экономикалық оператор мəртебесін беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Уəкілетті экономикалық оператор мəртебесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 

(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;
2) «электрондық үкіметтің»: www.egov.kz веб–порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге жəне 

порталға тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 90 (тоқсан) күн.
Көрсетілетін қызметті алушы өтініште, сауалнамада мəліметтерді толық көрсетпеген не осы 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9–тармағында көзделген құжаттар болмаған 
жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті жəне оған қоса берілген құжаттарды қабылдаған 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде, бас тартудың себептерін көрсете отырып, куəлікті 
беруден бас тарту туралы көрсетілетін қызметті алушыны жазбаша хабардар етеді;

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 
(отыз) минут. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне қағаз түрінде.

6. Тұлғаны уəкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куəлік беру, не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10–тармағында көрсетілген жағдайларда жəне 
негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында 

жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі электрондық нысанда ресімделеді, 
көрсетілетін қызметті берушінің қолымен жəне мөрімен расталады жəне көрсетілетін қызметті 
алушыға пошта бойынша жолданады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті 
берушінің уəкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылатын электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 
сағат 13.00–ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде көрсетіледі.

2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1–қосымшаға сəйкес өтініш;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2–қосымшаға сəйкес толтырылған 

сауалнама;
3) кедендік баждар мен салықтардың төленуін бас қамтамасыз етуді растайтын мынадай 

құжаттардың бірін:
мемлекеттік кірістер органының ақшаны уақытша орналастыру шотына аудару туралы 

төлем құжатының көшірмесін;
төлеуші мен мемлекеттік кірістер органы арасында жасалған мүліктің кепілді шартын, жəне 

бағалаушының кепілді мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есебін;
банктік кепілдік шартын;
кепілдемелер шартын;
4) аудиторлық есепті;
5) меншік құқығындағы немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе жедел басқару не-

месе жалдау (қосалқы жалдау) құқығындағы не олардың мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерден алынған мүмкіндіктерді қоспағанда, өндірістік операциялар жүзеге асырылатын үй-
жайларға, ашық алаңдарға жəне өзге аумақтарға өзге заңды негіздерді растайтын құжаттарды.

портал арқылы:
1) ЭЦҚ қол қойылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2–қосымшаға сəйкес толтырылған 

сауалнама;
3) кедендік баждар мен салықтардың төленуін бас қамтамасыз етуді растайтын мынадай 

құжаттардың бірін:
мемлекеттік кірістер органының ақшаны уақытша орналастыру шотына аудару туралы 

төлем құжатының электрондық көшірмесін;
төлеуші мен мемлекеттік кірістер органы арасында жасалған мүліктің кепілді шартының 

электрондық көшірмесін, жəне бағалаушының кепілді мүліктің нарықтық құнын бағалау ту-
ралы есебін;

банктік кепілдік шартының электрондық көшірмесін;
кепілдемелер шартының электрондық көшірмесін;
4) аудиторлық есептің электрондық көшірмесін;
5) меншік құқығындағы немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе жедел басқару 

немесе жалдау (қосалқы жалдау) құқығындағы не өндірістік операциялар жүзеге асырыла-
тын үй–жайларға, ашық алаңдарға жəне өзге аумақтарға өзге заңды негіздерді растайтын 
құжаттардың электрондық көшірмесін.

Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды та-
лап етуге жол берілмейді.

Заңды тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттардың, мемлекеттік тіркелу (қайта 
тіркелуі) туралы, меншік құқығын растайтын құжаттардың мəліметтерін, көрсетілетін 
қызметті алушы, құрылтайшылар, акциялардың бақылау пакеті бар акционерлер жүгінген 
күнге Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 209, 214 жəне 250–баптарына сəйкес 
жойылмаған сотталғандығы фактілерінің болмауы туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті 
беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарымен өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде 
ақпараттық жүйелерде бар заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
келісім алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні 

мен уақытын көрсете отырып көрсетілетін қызметті алушының кеңсесінде тіркелуі туралы 
оның көшірмесіне белгі қою қағаз тасымалдағышында өтінішті қабылдаудың растауы бо-
лып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

10. Өтініште, сауалнамада мəліметтерді толық көрсетпеу не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 9–тармағында көрсетілген құжаттардың болмауы мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі жəне күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінен» портал арқылы жөнелткен 
кезде көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш тура-
лы ақпарат қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды 
қарағаны немесе қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

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

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

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы электрондық нысанда алуы мүмкін.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

Уəкілетті экономикалық оператор мəртебесін беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан 

__________________________________________ 
заңды тұлғаның толық атауы

__________________________________________
заңды тұлға

__________________________________________
іс-жүзіндегі мекен-жайы

__________________________________________
БСН

__________________________________________
электрондық мекен-жайы, веб-сайты

__________________________________________
уəкілетті органның атауы

Өтініш
Сізден, «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 

Кодексіне сəйкес, бізді уəкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізуді сұраймыз.

Біздің қарамағында:
Кедендік баждардың, салықтардың төленуін бас қамтамасыз ету ұсынылатын күнге 

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес белгіленетін валюталардың нарықтық 
бағамы бойынша бір миллион евроға баламалы сомаға кемінде бір жыл мерзімге осы Кодекстің 
16-тарауында көзделген тəртіппен осындай қамтамасыз ету туралы ақпарат

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Тауарларды өндіру қызметін жүзеге асыратын жəне (немесе) Комиссияның шешімімен 

айқындалған критерийлерге сəйкес келген кезде кедендік əкету баждары қолданылмайтын 
тауарларды экспорттайтын тұлғалар мұндай қамтамасыз ету ұсынылатын күнге Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасына сəйкес белгіленетін валюталардың нарықтық бағамы 
бойынша бір жүз елу мың евроға баламалы сомаға кедендік баждардың, салықтардың төленуін 
қамтамасыз етуді ұсынады;)

Əрбір жылға кемінде он тауарға арналған декларация болған кезде мемлекеттік кірістер 
органына жүгінген күнге дейін үш жыл ішінде жүзеге асырған сыртқы экономикалық қызмет 
туралы ақпарат

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мемлекеттік кірістер органына жүгінген күніне Қазақстан Республикасының кеден 

заңнамасына сəйкес кедендік төлемдер мен салықтар бойынша берешектің бары/жоғы ту-
ралы ақпарат

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мемлекеттік кірістер органына жүгінген күніне Қазақстан Республикасының салық 

заңнамасына сəйкес кедендік төлемдер мен салықтар бойынша берешектің бары/жоғы тура-
лы ақпарат

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Мемлекеттік кірістер органына жүгінген күніне өтініш иесінде, құрылтайшыларда, 
акциялардың бақылау пакеті бар акционерлерде 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 209, 214 жəне 250-баптарына, сондай-ақ 2014 жылғы 3 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 234, 236 жəне 286-баптарына сəйкес 
жойылмаған сотталғандығы фактілерінің бары/жоғы туралы ақпарат

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Мемлекеттік кірістер органына жүгінген күніне 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 404, 405, 409, 410, 411, 412, 
413, 413-2, 414, 415, 417, 417-1, 418, 421, 423, 424, 426 – 434, 438 жəне 438-1-баптарына, 
сондай-ақ 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінің статьями 527, 528, 531 – 535, 537 – 545, 548 – 555 жəне 558-баптарына 
сəйкес бір жыл ішінде əкімшілік жауапкершілікке тартылмау фактілерінің бары/жоғы туралы 
ақпарат________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Кедендік операцияларды жасау кезінде мемлекеттік кірістер органдары ұсынатын 
мəліметтерді шаруашылық операцияларды өткізу туралы мəліметтермен салыстыруға 
мүмкіндік беретін тауарларды есепке алудың автоматтандырылған жүйесі туралы ақпарат

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген валюталардың нарықтық бағамы 
бойынша кемінде бес жүз евроны құрайтын заңды тұлғаның меншікті жарғысы туралы ақпараты 
бар өтінішті берген күнге дейін үш жылдық кезеңді тексеруді қамтитын аудиторлық есеп жəне 
(немесе) аудиторлық есептер, жəне бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік жүйесінің 
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнама 
талаптарына сəйкестігі туралы ақпарат

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Меншік құқығындағы немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе жедел басқару 
немесе жалдау (қосалқы жалдау) құқығындағы не тиісті құжаттармен расталатын өзге заңды 
негіздерде өндірістік операциялар жүзеге асырылатын үй-жайлар, ашық алаңдар жəне өзге 
аумақтар туралы ақпарат

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Меншік құқығындағы жылжымайтын мүліктің кадастрлық нөмірі _____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мəліметтерді пайдалануға келісім
___________________________________________________________________________

____________________ берген күні:____________________
(өтініш берушінің Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 2-қосымша

Нысан

Уəкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізу туралы куəлікті алуға 
арналған сауалнама

____________________________________________________________________________ 
Заңды тұлғаның атауы _________________________________________________________ 
Бизнес сəйкестендіру нөмірі _____________________________________________________ 
Заңды мекен-жайы
_____________________________________________________________________________
Іс жүзіндегі мекен-жайы
____________________________________________________________________________
Электрондық мекен-жайы, веб-сайт

Ұйымдастыру сипаттамалары

№ Сұрақ Жауап
1 Заңды тұлғаның акцияның бақылау пакетін иеленуші құрылтайшылардың, 

акционерлердің, ірі акция ұстаушылардың (акциялардың үлесі 10% артық) 
мекен-жайын көрсетіңіз
1) Т.А.Ə.
2) ЖСН/БСН (егер құрылтайшы заңды тұлға болған жағдайда);
3) акционерлердің, құрылтайшылардың, заңды тұлғалардың директорлары 
атына ресімделген компаниялар туралы мəлімет;

2 Мемлекеттік кірістер органдарында заңды тұлғалардың мүдделерін білдіру 
үшін жауапты тұлғалар туралы мəліметті көрсетіңіз:
1) Т.А.Ə., жеке басын куəландыратын құжаттың нөмірі, еңбек шарт (бұйрық) 
жасалған күні жəне нөмірі (жеке тұлға үшін);
2) атауы, БСН, заңды жəне іс жүзіндегі мекен-жайы, қызмет көрсету туралы 
шарттың нөмірі жəне күні (заңды тұлға үшін)

3 Заңды тұлға қызметінің негізгі түрін көрсетіңіз
4 Заңды тұлғаның, сондай-ақ басқа елдердегі өкілдіктері жəне /немесе фили-

алдары туралы мəліметті көрсетіңіз:
1) қызметтің түрі;
2) заңды жəне іс жүзіндегі мекен-жайы;
3) телефон нөмірлері жəне электрондық поштаның мекен-жайы;
4) қызметкерлер саны

2. Бизнестің көлемі
1 Кедендік декларациялау жүзеге асырылады:

1) Кедендік декларациялауды дербес жүзеге асырылған кезде қорғаныс 
жапсырмасының кодын көрсетініз; 
2) кеден өкілінің қызметі (атауы, БСН, кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу тура-
лы бұйрығының нөмерін жəне күнін жəне қорғаныс жапсырмасының коды)

2 Сіз демпингке қарсы немесе өтемдiк баждарға жататын тауарлармен жұмыс 
істейсіз бе? (Иə/жоқ)
Егер, иə болса, онда демпингке қарсы немесе өтемдiк баждарға төлеуге 
жататын тауарлардың өндірушісі (лері) жəне елдері туралы егжей-тегжейлі 
ақпаратты ұсыныңыз.

3 Заңды тұлға соңғы жылдары Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес кеден ісі саласында əкімшілік жауапкершіліккке тартылды ма? Егер, 
иə болса, онда заңды тұлға тартылған бапты көрсетіңіз жəне алдағы уақытта 
мұндай құқық бұзушылыққа жол бермеу үшін қандай шаралар қабылданған?

3. Бухгалтерлік есеп, логистикалық жəне компьютерлік жүйе
1 Мына мəселелер бойынша ақпаратты ұсыныңыз:

1) Сіз кедендік декларациялар мен тауарлардың автоматтандырылған 
бақылау жəне есепке алу жүйесін пайдаланасыз ба? (Иə/жоқ) Егер иə болса, 
онда Сіз қандай жүйені пайдаланасыз?
2) Сіз пайдаланатын декларациялар мен тауарлардың автоматтандырылған 
бақылау жəне есепке алу жүйесінің бағдарламалық өнімі мемлекеттік кірістер 
органдары пайдаланатын бағдарламалық өнімімен үйлесімді ме?
3) Сізде тауарлар мен көлік құралдарының іс жүзіндегі санының құжаттары 
бойынша деректердің сəйкес келмеуін анықтауға арналған ішкі бақылау 
жүйесі бар ма? Егер иə болса, оның неге негізделетінін жəне немен 
бекітілетінін көрсетіңіз?
4) Заңды тұлға қандай бухгалтерлік жəне логистикалық бағдарламалық 
қосымшаларды пайдаланады?
5) Сізде құжаттаманы сақтау жəне оған бөгде адамдардың санкцияланбаған 
кіруінен компьютерлік жүйені қорғау мақсатында қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету бойынша технологиялық шаралар бар ма? Егер иə болса, оның неге 
негізделетінін жəне немен бекітілетінін көрсетіңіз?
6) Компьютерлік жүйені басқару жəне қорғау үшін кім жауапты болады?

2 Қай компания бағдарламалық өнімнің сүйемелдеуін жүргізеді? 
Бағдарламалық өнімді сүйемелдейтін заңды тұлғаның реквизиттерін, 
бағдарламалық өнімді сүйемелдеу туралы шарт жасасқан күні жəне нөмірі.

4. Қаржылық тұрақтылық
1 Соңғы үш жыл ішінде заңды тұлғаға қатысты төлем қабілетсіздігі бойынша 

қандай да бір сот талқылауы болды ма? (Иə/жоқ) 
Егер иə болса, деректемелерін көрсетіңіз.

2 Заңды тұлғаның қаржылық ахуалы туралы мəліметті көрсетіңіз:
1) таза активтердің мөлшері;
2) жалпы (ағымды) өтімділік коэффициенті;
3) меншікті капиталдың табыстылығы;
4) қаржылық тұрақтылықтың коэффициенті;

(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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5. Тауарлардың ішкі бақылау жүйесі
1 Егер сіз өндіруші немесе экспорттаушы

болып табылсаңыз, қандай тауарларды өндіресіз жəне/немесе экспорт-
тайсыз? Өз тауарыңыздың қысқаша сипаттамасын көрсетіңіз? Сіздің 
тауарларыңыз қайта өңдеуге жəне/немеес экспортқа ұшырай ма? Бір жыл 
ішінде тауарлар жеткізілімінің қандай мөлшерін жүзеге асырасыз?

6. Экспорттық бақылау жəне екі жақтық 
белгілеу тауарлар туралы ақпарат

1 Мына сұрақтарға жауап беріңіз:
1) Сіздің заңды тұлғаңыздың қызметі қосарланған мақсаттағы тауарлармен 
байланысты ма?
2) Сіз экспорттық шектеулерге немесе эмбаргоға немесе басқа салықтық 
емес талаптарға ұшырайтын қосарланған мақсаттағы тауарлардың 
əкелуін қалай жүзеге асырасыз? Егер, иə болса, Сіз əкелген қосарланған 
мақсаттағы тауарларға қатысты мемлекеттік бақылаудың қандай шаралары 
қабылданды? 
Сондай-ақ, осы тауарларға қатысты тиісті ережелердің сақталуын 
қамтамасыз ету үшін қандай рəсімдер пайдаланылатынын қысқаша 
сипаттаңыз (мысалы, рұқсат, ерекше жауапкершілік, арнайы оқытылған пер-
сонал жəне басқа)?
Мұндай тауарларға қатысты Сіздің заңды тұлғаңызда бекітілген нұсқаулық, 
басшылық немесе басқа басқару құжаттары бар ма? (Иə/жоқ)

6. Тауарларды сақтау
1 Мына сұрақтарға жауап беріңіз:

1) Сізде тауарларды сақтауға арналған орындар бар ма?
Егер иə болса, олардың орналасуын жəне олардың шаршысын сипаттаңыз, 
олар немен жабдықталған жəне тауарларды сақтау кезінде қабылданатын 
қауіпсіздік шараларын көрсетіңіз;
2) Сізде заңды тұлғаның өзге аумақтарында тауарларды сақтауға арналған 
үй-жайлар бар ма? (Иə/жоқ)
Егер иə болса, олардың шаршысын сипаттаңыз, олар немен жабдықталған 
жəне тауарларды сақтау кезінде қабылданатын қауіпсіздік шараларын 
көрсетіңіз;

2 Тəуекелдің əртүрлі деңгейі бар тауарлар жеке сақталады? (Иə/жоқ)
Егер иə болса, онда жеке сақтауға арналған өлшемшарттарды сипаттаңыз 
(мысалы, қауіпті жүктер, жоғары құнды тауарлар, химиялық заттар, қару-
жарақ жəне т.б.)?

3 Сіз стандарттарды қанағаттандыратын тауарларға санкцияланбаған қол 
жетімділікті алдын алу үшін сəйкестендіру құралдарын пайдаланасыз ба 
(халықаралық стандарттарға сəйкес келетін пломбалар, мөрлер)?

Заңды тұлғаның басшысы           ___________________________
     (қолы, күні)
М.О.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 35-қосымша

«Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;
2) «электрондық үкіметтің»: www.egov.kz веб–порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге жəне 

порталға тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

немесе қағаз түрінде.
6. Көрсетілетін қызметті беруші басшының (оны алмастыратын тұлғаның) бұйрығымен 

ресімделген кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу туралы хабарлама, не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздемелер 
бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесі болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында 

жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі электрондық нысанда ресімделеді, 
көрсетілетін қызметті берушінің қолымен жəне мөрімен расталады жəне көрсетілетін қызметті 
алушыға пошта бойынша жолданады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті 
берушінің уəкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылатын электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 
сағат 13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде көрсетіледі.

2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес өтініш;
2) кедендік декларациялау бойынша мамандарды жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтар 

не олармен жасалған еңбек шарттары;
3) кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуін растайтын құжаттар;
4) банктерден оларда шоттың ашылғаны туралы растау;
5) азаматтық – құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты;
портал арқылы:
1) ЭЦҚ қол қойылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) кедендік декларациялау бойынша мамандарды жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтардың 

электрондық көшірмелері не олармен жасалған еңбек шарттары;
3) кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуін растайтын құжаттардың 

электрондық көшірмелері;
4) банктерден оларда шоттың ашылғаны туралы растаудың электрондық көшірмелері;
5) азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартының электрондық көшірмелері;
Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды та-

лап етуге жол берілмейді.
Заңды тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттардың, мемлекеттік тіркелу (қайта 

тіркелуі) туралы, көрсетілетін қызметті алушының жұмыскері болып табылатын кедендік де-
кларациялау жөніндегі мамандардың біліктілік аттестаттары туралы мəліметтерін көрсетілетін 
қыз метті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алады.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарымен өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық 
жүйе лерде бар заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім 
алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы– құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 

уақытын көрсете отырып көрсетілетін қызметті алушының кеңсесінде тіркелуі туралы оның кө-
шірмесіне белгі қою қағаз тасымалдағышында өтінішті қабылдаудың растауы болып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабыл данғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып та-
былады:

1) көрсетілетін қызметті алушының мынадай талаптарға сəйкес келмеуі:
осы тұлғаның штатында біліктілік аттестаты бар кедендік декларациялау жөніндегі кемінде 

екі маманның болуы;
ұсынылатын тұлғалардың мүлкіне зиян келтіру немесе осы тұлғалармен шарттарды бұзу 

салдарынан басталуы мүмкін азаматтық–құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартының 
болуы. Сақтандыру сомасының мөлшері шартта белгіленеді;

осындай қамтамасыз ету ұсынылған күні Қазақстан Республикасының салық заңнамасына 
сəйкес белгіленген валютаның нарықтық бағамын қолдана отырып, кемінде бір миллион еуроға 
баламалы сомаға кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді ұсынуы;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9–тармағында көрсетілген барлық 
құжаттарды ұсынбауы.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі жəне күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты – жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінен» портал арқылы жөнелткен 
кезде көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш тура-
лы ақпарат қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды 
қарағаны немесе қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

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

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

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті портал арқылы ЭЦҚ–сы болған 
жағдайда электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі ту-
ралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинет», мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөнін-
дегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777, 1414.

«Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына қосымша

Нысан 
___________________________________________

заңды тұлғаның толық атауы
___________________________________________

заңды тұлға
___________________________________________

іс-жүзіндегі мекен-жайы
___________________________________________

БСН
___________________________________________

электрондық мекен-жайы, веб-сайты
___________________________________________

уəкілетті органның атауы

Өтініш
Сізден, «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 

Кодексіне сəйкес, бізді кеден өкілдерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.
Біздің қарамағында:
Көрсетілетін қызметті алушының атауы туралы, орналасқан жері туралы, банктерде шот 

ашқандығы туралы, сондай-ақ ол арқылы көрсетілетін қызметті алушы өтінішті беру күніне 
кеден өкілі ретінде өз қызметін жүзеге асыруды жоспарлап жатқан оқшауланған құрылымдық 
бөлімшелерінің тізбесі жəне орналасқан жері туралы мəліметтер__________________________

___________________________________________________________________________

Өтініш беру күніне көрсетілетін қызметті алушының штатында бар кедендік декларация-
лау жөніндегі мамандар туралы мəліметтер_________________________________________

___________________________________________________________________________

Кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету туралы мəлімет______________
___________________________________________________________________________

Өтініш берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілік шарты (шарттары) туралы мəлімет 
_____________________________________________________________________________

Кедендік декларациялау жөніндегі мамандардың біліктілік аттестаттары туралы мəліметтер
___________________________________________________________________________
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мəліметтерді пайдалануға келісім
____________________________________________________________________________
________________________ берген күні:____________________
(өтініш берушінің Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірд егі №284 бұйрығына 36-қосымша

«Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

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

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;
2) «электрондық үкіметтің»: www.egov.kz веб–порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге жəне 

порталға тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут;
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

немесе қағаз түрінде.
6. Көрсетілетін қызметті берушінің басшының (оны алмастыратын тұлғаның) бұйрығымен 

ресімделген кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу туралы куəлік, не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайлар мен негіздемелер 
бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап беру мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесі болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында 

жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі электрондық нысанда ресімделеді, 
көрсетілетін қызметті берушінің қолымен жəне мөрімен расталады жəне көрсетілетін қызметті 
алушыға пошта бойынша жолданады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті беру-
шінің уəкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəлан-
дырылатын электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 
сағат 13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде көрсетіледі.

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген 
кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес өтініш;
2) банктерден оларда шоттың ашылғаны туралы растау;
3) кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуін растайтын құжаттар;
4) кедендік тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асырған кезде пайдалану көзделетін 

халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарына иелік ету құқығын растайтын құжаттардың 
нотариалды куəландырылған көшірмелері;

5) қызмет ету аймағында тұлға тіркелген аумақтық мемлекеттік кірістер органының мына-
дай шарттарға сəйкестігіне қорытындысы:

тауарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарының, оның ішінде кедендік 
пломбалары жəне мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін жарамды көлік құралдарының 
меншігінде, шаруашылық жүргізуінде, жедел басқаруында, жалға алынған болуы;

əрбір көлік құралында мемлекеттік кірістер органына сигнал беру арқылы аталған көлік 
құралының тұрған жерін анықтауға мүмкіндік беретін техникалық жабдықтың болуы;

портал арқылы:
1) ЭЦҚ қол қойылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) банктерден оларда шоттың ашылғаны туралы растаудың электрондық көшірмелері;
3) кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуін растайтын құжаттардың 

электрондық көшірмелері;
4) кедендік тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асырған кезде пайдалану көзделетін 

халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарына иелік ету құқығын растайтын құжаттардың 
нотариалды куəландырылған электрондық көшірмелері;

5) қызмет ету аймағында тұлға тіркелген аумақтық мемлекеттік кірістер органының мына-
дай шарттарға сəйкестігіне қорытындысының электрондық көшірмесі:

тауарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарының, оның ішінде кедендік 
пломбалары жəне мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін жарамды көлік құралдарының 
меншігінде, шаруашылық жүргізуінде, жедел басқаруында, жалға алынған болуы;

əрбір көлік құралында мемлекеттік кірістер органына сигнал беру арқылы аталған көлік 
құралының тұрған жерін анықтауға мүмкіндік беретін техникалық жабдықтың болуы;

Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды та-
лап етуге жол берілмейді.

Заңды тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттардың, мемлекеттік тіркелу (қайта 
тіркелуі) туралы мəліметтерін, кедендік пломбалары жəне мөрлері бар тауарларды тасымал-
дау үшін халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарына рұқсат беру туралы куəлігін, егер 
мұндай қызмет түрі көрсетілген құжаттың болуын талап етсе, жүктерді тасымалдау бойынша 
қызметті жүзеге асыруға рұқсат құжатын көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан Республи касы-
ның заңдарымен өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйе-
лерде бар заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні 

мен уақытын көрсете отырып көрсетілетін қызметті алушының кеңсесінде тіркелуі туралы 
оның көшірмесіне белгі қою қағаз тасымалдағышында өтінішті қабылдаудың растауы бо-
лып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып та-
былады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мынадай талаптарға сəйкес келмеуі:
осы тұлғаның мемлекеттік кірістер органына өтініш берген күніне кемінде екі жыл бойы 

жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыруы;
кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді енгізу күніне Қазақстан 

Республикасының салық заңнамасына сəйкес валютаның нарықтық бағамын қолдана отырып, 
кемінде екі мың евроға баламалы сомаға осындай қамтамасыз етуді ұсыну;

егер мұндай қызмет түрі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес көрсетілген 
құжаттың болуын талап етсет жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған 
рұқсат құжатының болуы;

тауарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарының, оның ішінде кедендік 
пломбалары жəне мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін жарамды көлік құралдарының 
меншігінде, шаруашылық жүргізуінде, оралымды басқаруында, жалға алынған болуы;

мемлекеттік кірістер органына өтініш берген күніне кедендік төлемдерді, салықтарды жəне 
өсімпұлдарды төлеу бойынша орындалмаған міндеттің болмауы;

мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге дейінгі бір жыл ішінде Қазақстан 
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 521–530, 532–534, 538, 539, 
549–551, 555, 558 – баптарына сəйкес əкімшілік жауапкершілікке тартылу фактілерінің болмауы;

əрбір көлік құралында мемлекеттік кірістер органына сигнал беру арқылы аталған көлік 
құралының тұрған жерін анықтауға мүмкіндік беретін техникалық жабдықтың болуы;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9–тармағында көрсетілген барлық 
құжаттарды ұсынбауы.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі жəне күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты – жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінен» портал арқылы жөнелткен 
кезде көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш тура-
лы ақпарат қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды 
қарағаны немесе қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

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

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

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті портал арқылы ЭЦҚ–сы болған 
жағдайда электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинет», мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі 
бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

«Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан 
________________________________________ 

заңды тұлғаның толық атауы
________________________________________

заңды тұлға
________________________________________

іс-жүзіндегі мекен-жайы
________________________________________

БСН
________________________________________

электрондық мекен-жайы, веб-сайты
________________________________________

уəкілетті органның атауы

Өтініш
Сізден, «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 

Кодексіне сəйкес, бізді кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізуді сұраймыз.

Біздің қарамағында:
Көрсетілетін қызметті алушының атауы туралы, орналасқан жері туралы, банктерде шот 

ашқандығы туралы мəліметтер__________________________________________________

Жүктерді тасымалдау бойынша қызметті жүзеге асыру мерзімі туралы мəлімет_____________
_____________________________________________________________________________

Кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету туралы мəлімет______________
_____________________________________________________________________________

Егер мұндай қызмет түрі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес көрсетілген 
құжаттың болуын талап етсе, жүктерді тасымалдау бойынша қызметті жүзеге асыруға арналған 
рұқсат құжаттарының болуы туралы мəлімет_________________________________________

_____________________________________________________________________________

Кедендік тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асыру кезінде пайдалануы болжанатын 
иелігіндегі халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары, оның ішінде кедендік пломбалары 
жəне мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін жарамды көлік құралдары туралы (жалпы 
саны, техникалық сипаттамасы) мəлімет____________________________________________

_____________________________________________________________________________
Мемлекеттік кірістер органына, сигнал беру арқылы осы көлік құралының орналасқан жерін 

анықтауға мүмкіндік беретін əрбір көлік құралына техникалық жабдықтың болуы туралы мəлімет 
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Кедендік пломбалары жəне мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін халықаралық 
тасымалдаудың көлік құралдарына рұқсат ету туралы куəлік_____________________________

Егер мұндай қызмет түрі көрсетілген құжаттың болуын талап етсе, жүктерді тасымалдау 
бойынша қызметті жүзеге асыруға арналған рұқсат құжаттарының болуы туралы мəлімет

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мəліметтерді пайдалануға келісім
_____________________________________________________________________________

____________________   берген күні:____________________
(өтініш берушінің Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 37-қосымша

«Тауарларды кедендік тазарту жəне электрондық құжат түрінде тауарларға арналған 
декларацияларды пайдалана отырып шығару»мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Тауарларды кедендік тазарту жəне электрондық құжат түрінде тауарларға арналған 

декларацияларды пайдалана отырып шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін берудікөрсетілетін 
қызметті беруші:

1) www.cabinet.salyk.kz «электрондық декларациялау» ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – 
ақпараттық жүйесі) арқылы;

2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб–порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге электрондық құжаттарды 

(бұдан əрі – ЭҚ) тапсырған сəттен бастап:
тауарларды шығаруды көрсетілетін қызметті беруші, егер «Қазақстан Республикасындағы 

кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы Кодексінде (бұдан 
əрі – Кодекс) өзгеше белгіленбесе, тауарларға арналған декларацияны ЭҚ түрінде тіркеген 
күннен кейінгі күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей аяқтауы тиіс;

тізбесін Кеден одағының комиссиясы анықтайтын кедендік əкету баждары қолданылмайтын, 
экспорттың кедендік рəсімімен орналастырылатын тауарларды шығаруды көрсетілетін қызметті 
беруші ЭҚ–ны тіркеген сəттен бастап 4 (төрт) сағаттан кешіктірмей, ал егер ЭҚ көрсетілетін 
қызметті берушінің жұмыс уақыты аяқталғанға дейін төрт сағаттан аспайтын уақыт қалғанда 
тіркелген жағдайда – көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс уақыты басталған сəттен бастап 
4 (төрт) сағаттан кешіктірмей аяқтауы тиіс;

тауарларды шығару мерзімдері көрсетілетін қызметті беруші басшысының, ол уəкілеттік 
берген көрсетілетін қызметті беруші басшысы орынбасарының не оны алмастыратын 
адамдардың жазбаша рұқсатымен кедендік бақылаудың нысандарын жүргізу немесе аяқтау 
(оның ішінде, тəуекелдерді басқару жүйесінің ұсынымдарына сəйкес) үшін қажетті уақытқа 
ұзартылуы мүмкін жəне егер Кодексте өзгеше белгіленбесе, ЭҚ тіркелген күннен кейінгі күннен 
бастап 10 (он) жұмыс күнінен асыруға болмайды;

2) көрсетілетін қызметті беруші ЭҚ тіркеу үшін барынша жол берілетін уақыты – 2 (екі) сағат.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық түрде (толық автоматтандырылған). 
6. Көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті лауазымды тұлғасы, оның электрондық цифрлық 

қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушыға, 
сондай–ақ мүдделі тұлғаларға бір уақытта ақпараттық жүйе арқылы хабарландырумен тау-
арларды шығару туралы шешімі, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10–
тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша тауарларды шығарудан 
бас тарту туралы шешім түріндегі мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді 
жауабы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі болып табылады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету 

нəтижесі көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті лауазым-
ды тұл ғасының ЭЦҚ куəландырылған электрондық құжат нысанында «жеке кабинетіне» 
жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетіледі.

Кодекске сəйкес мемлекеттік қызметті көрсету үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тауарларды кедендік декларациялау үшін тауарларға арналған декларацияның 
(бұдан əрі – ТД) негізгі парағы үшін 60 (алпыс) евро жəне ТД–ның əрбір қосымша парағы үшін 
25 (жиырма бес) евро көлемінде кедендік алымдар алынады.

Кеден одағының Кеден кодексінің 372 – бабының негізінде «Қазақстан Республикасындағы 
кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 шілдедегі № 2368 Заңына 
сəйкес қолданылатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісім – шарттардың шеңберінде 
өткізілетін тауарларды декларациялау кезінде, «Кедендік төлемдердің ставкалары туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 7 қарашадағы № 1479 қаулысына сəйкес 
заңды жəне жеке тұлғалар өткізетін тауарларын кедендiк ресiмдеу үшiн кедендік құннан 0,2 % 
мөлшерінде, тауарлар мен көлік құралдарын ол үшін белгіленген жерден тыс жəне мемлекеттік 
кірістер органдарының жұмыс уақытынан тыс кедендік ресімдеу үшін кедендік құннан 0,4 % 
мөлшерінде кедендік алымдар алынады.

Тауарларды кедендік декларациялағаны үшін кедендік алымдар ЭҚ – ны бергенге дейін 
немесе сонымен бір мезгілде төленеді.

Тауарларды кедендік декларациялағаны үшін кедендік алымдарды көрсетілетін қызметті 
алушы бюджетке Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы бар екінші деңгейдегі 
банктер, сондай – ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
арқылы (банктің төлем тапсырмасы төлемнің растамасы болып табылады) ұлттық валютамен, 
қолма – қол жəне қолма – қол емес əдіспен төлейді.

8. Порталдың жəне ақпараттық жүйенің жұмыс кестесі: жөндеу жұмыстарын жүргізумен 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Көрсетілетін қызметті алушының дəлелді сұрау салуы бойынша тауарларды кедендік 
рəсіммен орналастырумен байланысты жекелеген кедендік операциялар көрсетілетін қызметті 
берушінің жұмыс орнынан жəне уақытынан тыс жасалуы мүмкін.

9. Көрсетілетін қызметті алушы портал жəне ақпараттық жүйе арқылы жүгінген кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылған ЭҚ;

2) электрондық жүйеде ЭҚ – да мəлімделген мəліметтерді растайтын құжаттар орналасуы;
3) көрсетілетін қызметті алушының – сыртқы экономикалық қызметке қатысушының жеке 

шотында кедендік төлемдердің жəне салықтардың төленгенін растайтын ақша қаражатының 
қажетті мөлшерінің болуы қажет.

Егер тəуекелдерді басқаруды бақылаудың ақпараттық жүйесі тəуекелдерді алдын алу жəне 
азайту бойынша шараларды қабылдау жөнінде ұсынымдарды берген жағдайда, электрондық 
түрде құжаттарды ұсыну қажет.

Егер тəуекелдерді басқаруды бақылаудың ақпараттық жүйесі алдын алу жəне азайту 
бойынша шараларды қабылдау жөнінде ұсынымдарды берген жағдайда, қосымша құжаттар 
көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті лауазымды тұлғасының сұрау салуы бойынша 
электрондық түрде ақпараттық жүйе құралдары бойынша беріледі.

Заңды тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттардың, мемлекеттік тіркелу (қайта 
тіркелуі) туралы мəліметтерін, көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі 
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан Республика сының 
заңдарымен өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде бар 
заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
портал арқылы–көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызмет 

көрсету нəтижелерін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер мыналар болып табылады:
1) тауарларды шығару кезінде:
ақпараттық жүйеге көрсетiлген құжаттар Кодекске сəйкес тауарлар шығарылғаннан кейiн 

табыс етiлуi мүмкiн жағдайларды қоспағанда, Кодекске жəне (немесе) Кеден одағына мүше 
мемлекеттердiң өзге де халықаралық шарттарына сəйкес тауарларды шығару үшiн қажеттi 
лицензияларды, сертификаттарды, рұқсаттарды жəне (немесе) өзге де құжаттарды табыс етуі;

тұлғалар тауарларды Кодекске сəйкес таңдалған кедендік рəсіммен орналастыру үшін 
қажетті талаптар мен шарттарды сақтауы;

тауарларға қатысты кедендiк баждар, салықтар төленуі, не оларды төлеу Кодекске сəйкес 
қамтамасыз етілуі.

2) егер:
анықталған, құқық бұзушылық құрамы жоқ бұзушылықтар жойылса;
анықталған бұзушылықтар жойылған, ал декларацияланатын тауарлар Қазақстан 

Республикасының заңдарына сəйкес алып қойылмаған немесе оларға тыйым салынбаған 
жағдайларды қоспағанда, тауарларға кедендік бақылау жүргізу кезінде мемлекеттік кірістер 
органдары Кеден одағының кеден заңнамасын бұзуды анықтаған болса;

3) егер көрсетілетін қызметті алушының кедендік төлемдер мен салықтар сомаларының 
мөлшерін анықтауға ықпал ететін дұрыс емес мəліметтерді мəлімдегенін, оның ішінде 
тауарлардың кедендік құнын түзетуді қоспағанда, сыртқы экономикалық қызметтің тауар 
номенклатурасының кодын, шығарылған елін, кедендік төлемдер мен салықтардың ставка-
лары мен мөлшерін, төлем тəсілдерін жəне кедендік төлемдер мен салықтарды төлеумен 
байланысты басқа да мəліметтерін дұрыс көрсетпегенін анықтаса.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын тұлғаның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Қабылдаған тұлғаның тегі мен аты – жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 

көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінен» портал арқылы жөнелткен 
кезде көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш тура-
лы ақпарат қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды 
қарағаны немесе қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

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

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

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ–сы болған 
жағдайда электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинет», мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жө-
ніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 38-қосымша

«Преференциалдық жəне преференциалдық емес режимдерді
қолдану кезінде тауар шығарылған елді айқындауға қатысты

алдын ала шешімдер қабылдау»мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Преференциалдық жəне преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауар 

шығарылған елді айқындауға қатысты алдын ала шешімдер қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, аумақтық органда-
ры (Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер) (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 

тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн; 
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут;
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – преференциалдық жəне преференциалдық 

емес режимдерді қолдану кезінде тауар шығарылған елді айқындауға қатысты алдын ала 
шешімді беру болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) көрсетіледі.
 «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 

жылғы 30 маусымдағы Кодексіне сəйкес мемлекеттік қызметті көрсету үшін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілейтін преференциалдық жəне преференциалдық емес 
режимдерді қолдану кезінде тауар шығарылған елді айқындауға қатысты алдын ала шешімді 
қабылдау үшін тауардың белгiлi бiр маркасын, моделiн, артикулi мен модификациясын 
қамтитын əрбiр атауы үшін 70 (жетпіс) евро мөлшерінде алынады.

Преференциалдық жəне преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауардың 
шығарылған елін айқындауға қатысты алдын ала шешімді қабылдау үшін кедендік алымдар 
префе ренциалдық жəне преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауардың 
шыға рылған елін айқындауға қатысты алдын ала шешім қабылдау үшін өтінішті бергенге 
дейін төленеді.

Преференциалдық жəне преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауардың 
шығарылған елін айқындауға қатысты алдын ала шешім қабылдағаны үшін кедендік алымдар 
бюджетке ұлттық валютамен қолма-қол ақша жəне қолма-қол ақшасыз əдіспен:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, 
сондай–ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы 
(банктің төлем тапсырмасы төлеудің растамасы болып табылады);

2) көрсетілетін қызметті берушінің əкімшілік ғимараттарында орнатылған екінші деңгейдегі 
банктердің электрондық терминалдары арқылы төлем карточкаларын пайдалана отырып 
(аталған электрондық терминал беретін чек төлеудің растамасы болып табылады);

3) тікелей көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттарында (үй–жайларында) орналасқан 
екінші деңгейдегі банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдардың кассалары арқылы (аталған кассалардың түбіртектері төлеудің растамасы 
болып табылады) төленеді.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
13.00–ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) преференциалдық жəне преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауардың 
шығарылған елін айқындауға қатысты алдын ала шешімді қабылдау туралы еркін нысандағы 
өтініш;

2) преференциалдық жəне преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауардың 
шығарылған елін айқындауға қатысты алдын ала шешім қабылдау үшін кедендік алымдарды 
төлегенін растайтын құжат;

3) тауарлардың шығарылған елін растайтын құжаттар.
Тауарлардың шығарылған жері туралы декларация немесе тауарлардың шығарылған 

жері туралы сертификат тауарлардың шығарылған елін растайтын құжат болып табылады.
Тауардың шығарылған жері туралы декларация, тауарларды шығарған елді айқындауға 

мүмкіндік беретін мəліметтер көрсетілген жағдайда, тауарларды əкетумен байланысты тауар-
ларды шығарған ел туралы дайындаушы, сатушы немесе жөнелтуші жасаған мəлімдемелерді 
білдіреді. Мұндай декларация ретінде коммерциялық (шот – фактура, инвойс) немесе 
тауарларға қатысы бар кез келген басқа құжаттар пайдаланылады.

Тауарлардың шығарылған елі туралы куəландыратын жəне осы елдің немесе, егер əкету 
елінде сертификат тауарлар шығарылған елден алынған мəліметтер негізінде берілсе, əкету 
елінің уəкілетті органдары немесе ұйымдары берген құжат тауардың шығарылған жері туралы 
сертификат болып табылады.

Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты–жөні бар 

өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын 
растауы болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты – жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының 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 Министрліктің www.minfi n.
gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналас-
тырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 39-қосымша

«Тауарларды жіктеу жөнінде алдын ала шешімдер қабылдау»мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Тауарларды жіктеу жөнінде алдын ала шешімдер қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, аумақтық органда-

ры – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін берукөрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 

тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 20 (жиырма) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут;
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметінің 

тауар номенклатурасына сəйкес (бұдан əрі – КО СЭҚ ТН) тауарларды сыныптау бойынша 
алдын ала шешімін, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында 
көрсетілген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы дəлелді жауап беру.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) көрсетіледі.
 «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 

30 маусымдағы Кодексіне сəйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсеткені үшін тауарды 
сыныптау бойынша алдын ала шешім қабылдау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекіткен белгілі бір маркасын, моделін, артикулі мен модификациясын қамтитын тауардың 
əрбір атауына 70 (жетпіс) евро мөлшерінде кедендік алымдар алынады.

Тауарларды сыныптау бойынша алдын ала шешім қабылдау үшін кедендік алымдар тауар-
ларды сыныптау бойынша алдын ала шешім қабылдау туралы өтініш бергенге дейін төленеді.

Тауарларды сыныптау бойынша алдын ала шешім қабылдағаны үшін кедендік алымдар 
бюджетке ұлттық валютамен қолма–қол ақша жəне қолма–қол ақшасыз əдіспен:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, 
сондай–ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы 
(банктің төлем тапсырмасы төлеудің растамасы болып табылады);

2) көрсетілетін қызметті берушінің əкімшілік ғимараттарында орнатылған екінші деңгейдегі 
банктердің электрондық терминалдары арқылы төлем карточкаларын пайдалана отырып 
(аталған электрондық терминал беретін чек төлеудің растамасы болып табылады);

3) тікелей көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттарында (үй–жайларында) орналасқан 
екінші деңгейдегі банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдардың кассалары арқылы (аталған кассалардың түбіртектері төлеудің растамасы 
болып табылады) төленеді.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) тауарды біртекті сыныптауға мүмкіндік беретін толық коммерциялық атауы, фирмалық 
атауы, тауардың негізгі техникалық, коммерциялық суреттемесі бар тауарларды сыныптау 
жөнінде алдын ала шешімді қабылдау туралы еркін нысандағы өтініш;

2) алдын ала шешім қабылдау үшін кедендік алымдарды төлегені туралы растау құжат.
Қажет болған жағдайда фотосуреттер, суреттер, сызбалар, бұйымдардың паспорттары, 

тауардың сынамалары мен үлгілері жəне осы алдын ала шешімді қабылдау үшін көрсетілетін 
қызметті алушының мөрімен куəландырылған басқа құжаттар ұсынылады.

Алдын ала шешім тауардың белгілі бір маркасын, моделін, артикулі мен модификациясын 
қамтитын əрбір атауына қабылданады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы ұсынған мəліметтер алдын ала шешім қабылдау үшін 
жеткіліксіз болса, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыны алдын ала шешім 
қабылдау туралы өтініш берген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қосымша ақпарат беру 
қажеттілігі туралы хабардар етеді. Қосымша ақпарат көрсетілетін қызметті алушының жазбаша 
хабардар етілген күнінен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде табыс етілуі тиіс.

Қосымша ақпарат ұсыну қажет болған жағдайда, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 4 – тармағының 1) тармақшасындағы мерзім тоқтатыла тұрады жəне сұратылған 
мəліметтер бар соңғы құжат алынған күннен бастап қайта жаңартылады.

Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын 
растауы болып табылады.

10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9 – тармағында белгіленген 
мерзімде қосымша ақпаратты ұсынбауы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін 
негіздеме болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының 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 Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall-орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 40-қосымша

«Кедендік баждардың, салықтардың жəне кедендік алымдардың
артық (қате) төленген сомалары бар екендігі туралы растау»мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Кедендік баждардың, салықтардың жəне кедендік алымдардың артық (қате) төленген 

сомалары бар екендігі туралы растау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, аумақтық органда-
ры – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 

тапсырған сəттен бастап – 10 (он) жұмыс күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут;
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – кедендік баждардың, салықтардың жəне 

кедендік алымдардың артық (қате) төленген сомалары бар екендігі туралы растауды беру 
болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) кедендік баждардың, салықтардың жəне кедендік алымдардың артық (қате) төленген 
сомалары бар екендігі туралы растауды беру туралы еркін нысандағы өтініш;

2) кедендік баждар, салықтар жəне кедендік алымдар сомаларының төленгенін растайтын 
төлем құжатының көшірмесі;

3) ол бойынша кедендік баждар, салықтар жəне кедендік алымдаресептелген жəне төленген 
кедендік декларацияның көшірмесі;

4) кедендік декларацияны декларациялаусыз оларды төлеу жүргізілген жағдайларда 
ұсынылатын, тауарларды жіктеу немесе жүзеге асырылғаны үшін кедендік алымдарды төлеу 
жүргізілген, тауарлардың шығарылған елі бойынша алдын ала шешім қабылдау, тауарлар мен 
көлік құралдарын кедендік алып жүру кезінде ресімделген басқа құжаттардың көшірмелері.

Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты–жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын 
растауы болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бас-
тап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының 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 Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall – орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 41-қосымша

«Кедендiк баждар, салықтар, кедендiк алымдар мен өсімпұлдар бойынша 
есептеулердi салыстыру актiсiн беру»мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Кедендiк баждар, салықтар, кедендiк алымдар мен өсімпұлдар бойынша есептеулердi 

салыстыру актiсiн беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, аумақтық органда-
ры – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 

тапсырған сəттен бастап – 10 (он) жұмыс күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут;
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар 

мен өсімпұлдар бойынша есептеулерді салыстыру актісін беру болып табылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемелекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар мен өсімпұлдар бойынша есептеулерді 
салыстыру жүргізу туралы еркін нысандағы өтініш.

Кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйенің жəне сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушының деректері бойынша кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар мен 
өсімпұлдар бойынша мəліметтердің алшақтығы анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы көрсетілетін қызметті берушіге мынадай:

1) кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар сомаларының төленгенін растайтын 
төлем құжатының;

2) ол бойынша кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар есептелген жəне төленген 
кедендік декларациялардың;

3) кедендік алымдарды төлеу кедендік декларацияны декларациялаусыз жүргізілген 
жағдайларда ұсынылатын, тауарларды жіктеу бойынша немесе жүзеге асырылғаны үшін 
кедендік төлем жүргізілген, тауарлардың шығарылған елі туралы алдын ала шешім қабылдау, 
тауарлар мен көлік құралдарын кедендік алып жүру кезінде рəсімделген басқа құжаттардың 
көшірмелерін табыс етеді.

Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты–жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын 
растауы болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсетуерекшеліктері ескеріле отырып 
қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall-орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 42-қосымша

«Тауарды құрастырылмаған немесе жиналмаған түрде, 
оның ішінде белгіленген уақыт кезеңі ішінде əртүрлі партиялармен əкелу көзделген 
жинақталмаған немесе аяқталмаған түрде жіктеу туралы шешімді беру»мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Тауарды құрастырылмаған немесе жиналмаған түрде, оның ішінде
белгіленген уақыт кезеңі ішінде əртүрлі партиялармен əкелукөзделген жинақталмаған не-

месе аяқталмаған түрде жіктеу туралышешімді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 

тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 30 (отыз) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут;
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі белгілі бір уақыт кезеңі ішінде əртүрлі пар-

тиямен əкелу болжанған, құрастырылмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде 
жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрдегі тауарды сыныптау туралы шешімін (бұдан 
əрі – құрастырылмаған түрдегі тауарды сыныптау туралы шешім), не осы мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет стандартының 10–тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздемелер 
бойын ша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап беру болып 
табылады.

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

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

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемелекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) құрастырылмаған түрдегі тауарды сыныптау туралы шешім қабылдау туралы өтініш, ол 
еркін нысанда толтырылады жəне онда:

нотариат куəландырған сыртқы сауда шарты (келісімшарт);
көрсетілетін қызметті алушы туралы мəлімет;
тауар туралы мəлімет (атауы, тауардың құрамдас бөліктерінің тізбесі);
тауарды жеткізу мерзімі;
тауар орналастырылатын кедендік рəсім;
тауарды декларациялау жүзеге асырылатын мемлекеттік кірістер органының атауы 

қамтылуы тиіс;
2) оның негізінде құрастырылмаған түрдегі тауарды сыныптау туралы шешім қабылданатын 

құжаттар (жұмыс істеу принципі мен функцияларын көрсете отырып, тауардың жəне оның 
құрамдас бөліктерінің техникалық сипаттамасы, монтаждау немесе жинау тəсілінің сипатта-
масы, тауар жəне оның құрамдас бөліктері жасалған материалдардың сипаттамасы, жинақтау 
сызбалары, схемалары, мүмкін болған кезде фотосуреттер, өндірушілердің каталогтары, бей-
нематериал, тауардың егжей-тегжейлі ерекшелігі).

Өтініш тауардың бірінші партиясын кедендік декларациялау үшін ұсынғанға дейін беріледі.
Егер көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар мен мəліметтер құрастырылмаған 

түрдегі тауарды сыныптау туралы шешім қабылдау үшін жеткіліксіз болса, көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыны сыныптау туралы шешім қабылдау туралы 
өтініш берілген күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде қосымша ақпарат беру қажеттілігі 
туралы хабардар етеді.

Қосымша ақпарат көрсетілетін қызметті алушы жазбаша хабардар етілген күннен бастап 
күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуға тиіс.

Қосымша ақпарат ұсыну қажет болған жағдайда, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 4–тармағының 1) тармақшасындағы мерзім тоқтатыла тұрады жəне сұратылған 
мəліметтер бар соңғы құжат алынған күннен бастап қайта жаңартылады.

Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын 
растауы болып табылады.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып табылады:
1) көрсетілген мерзімде ақпаратты ұсынбау не көрсетілетін қызметті алушының осы 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9–тармағында көрсетілген құжаттар мен 
мəліметтерді ұсынудан бас тартуы;

2) егер құрастырылмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған 
немесе аяқталмаған түрдегі тауардың құрамдас бөліктері сыныптау қағидасына сəйкес 
жасалып біткен, аяқталған немесе жинақталған тауардың коды бойынша сыныпталатын 
тауарды құрмаса;

3) өтініште жəне оған қоса берілетін құжаттарда көрсетілген қайшы келетін ақпарат 
болған кезде.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі жəне күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының 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 Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall-орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 43-қосымша

«Тауарларды кедендік тазарту»мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Тауарларды кедендік тазарту» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, аумақтық органда-
ры – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 

тапсырған сəттен бастап:
тауарларды шығаруды көрсетілетін қызметті беруші, егер «Қазақстан Республикасындағы 

кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы Кодексінде (бұдан 
əрі – Кодекс) өзгеше белгіленбесе, тауарларға арналған декларацияны тіркеген күннен кейінгі 
күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей аяқтауы тиіс;

тізбесін Кеден одағының комиссиясы анықтайтын кедендік əкету баждары қолданылмайтын, 
экспорттың кедендік рəсімімен орналастырылатын тауарларды жəне уақытша əкету кедендік 
рəсімімен орналастырылатын тауарларды шығаруды көрсетілетін қызметті беруші тауарларға 
арналған декларацияны тіркеген сəттен бастап 4 (төрт) сағаттан кешіктірмей, ал тауарларға 
арналған декларация көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс уақыты аяқталғанға дейін 4 (төрт) 
сағаттан аспайтын уақыт қалғанда тіркелген жағдайда – көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс 
уақыты басталған сəттен бастап 4 (төрт) сағаттан кешіктірмей аяқтауы тиіс;

тауарларды алдын ала декларациялауды қолдану кезінде көрсетілетін қызметті беруші 
тауарларды шығаруды тауарларға арналған декларацияны тіркеген көрсетілетін қызметті 
берушіге тауарларды көрсеткен күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей аяқтауы тиіс.

Тауарларды шығару мерзімдері көрсетілетін қызметті беруші басшысының (бастықтың), ол 
уəкілеттік берген көрсетілетін қызметті беруші басшысы (бастық), орынбасарының не оларды ал-
мастыратын адамдардың жазбаша рұқсатымен кедендік бақылаудың нысандарын жүргізу немесе 
аяқтау үшін қажетті уақытқа ұзартылуы мүмкін жəне, егер Кодексте өзгеше белгіленбесе, тауарларға 
арналған декларация тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен асыруға болмайды.

Кедендік рəсіммен бірінші кезекте орналастырылған тауарларды жəне уəкілетті 
экономикалық оператор декларанты болып əрекет ететін жəне оларға қатысты арнайы 
оңайлатуларды қолдану көзделген тауарларды шығаруды көрсетілетін қызметті беруші 
тауарларға арналған декларацияны бергенге дейін жүзеге асырады;

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 
(отыз) минут. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі тауарларға арналған декларация ретінде пай-

даланылатын тауарларға арналған декларацияға, коммерциялық, көліктік (тасымалдаушы) 
құжаттарға тиісті белгілерді, сондай–ақ көрсетілетін қызметті берушінің ақпараттық жүйелеріне 
тиісті мəліметтерді енгізу (қою) жолымен Кеден одағының жəне Қазақстан Республикасының 
кеден заңнамасында белгіленген тəртіппен мəлімделген кедендік рəсімге сəйкес тауарларды 
шығару туралы шешімі, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10–тармағында 
көрсетілген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы дəлелді жауап беру болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі–көрсетілетін 

қызметті алушы) көрсетіледі.
Кодекске сəйкес мемлекеттік қызметті көрсету үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі 

белгілеген тауарларды кедендік декларациялау үшін тауарларға арналған декларацияның 
негізгі парағы үшін 60 евро жəне тауарларға арналған декларацияның əрбір қосымша парағы 
үшін 25 евро көлемінде кедендік алымдар алынады.

Кеден одағының Кеден кодексінің 372–бабының негізінде «Қазақстан Республикасындағы 
кеден ісі туралы» 1995 жылғы 20 шілдедегі № 2368 Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес қолданылатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардың шеңберінде 
өткізілетін тауарларды декларациялау кезінде, «Кедендік төлемдердің ставкалары туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 7 қарашадағы № 1479 қаулысына сəйкес заңды 
тұлғалар мен жеке адамдардың тауарларын кедендiк ресiмдеу үшiн 0,2 % мөлшерінде кеден 
алымы, тауарлар мен көлік құралдарын ол үшін белгіленген жерден тыс жəне мемлекеттік 
кірістер ор гандарының жұмыс уақытынан тыс кедендік ресімдеу үшін 0,4 % мөлшерінде ке-
ден алымдары алынады.

Төлеуші:
1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, 

сондай–ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы 
(банктің төлем тапсырмасы төлемді растау болып табылады);

2) көрсетілетін қызметті берушінің əкімшілік ғимараттарында орнатылған екінші деңгейдегі 
банктердің электрондық терминалдары арқылы төлем карточкаларын пайдалана отырып 
(аталған электрондық терминал беретін чек төлеудің растамасы болып табылады);

3) тікелей көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттарында (үй–жайларында) орналасқан 
екінші деңгейдегі банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдардың кассалары арқылы (аталған кассалардың түбіртектері төлеудің растамасы 
болып табылады) тауарларды кедендік декларациялау үшін кедендік алымдарды бюджетке 
ұлттық валютамен қолма-қол ақша жəне қолма-қол ақшасыз əдіспен тауарларға арналған 
декларацияны бергенге дейін немесе сонымен бір мезгілде төлейді.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемелекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Көрсетілетін қызметті алушының дəлелді сұрау салуы бойынша тауарлардың кедендік 
рəсіммен орналастырумен байланысты жекелеген кедендік операциялар көрсетілетін қызметті 
берушінің тұрған жерінен тыс жəне жұмыс уақытынан тыс жасалуы мүмкін.

Қабылдау алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек 
тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) егер Кодексте өзгеше белгіленбесе, тауарларға арналған декларация, тауарларға 
арналған декларацияның электрондық көшірмесі жəне олардың негізінде кедендік деклара-
ция толтырылған құжаттар.

мұндай құжаттарға:
1) кедендік декларацияны беретін тұлғаның өкілеттіктерін растайтын құжаттар;
2) сыртқы экономикалық мəміленің жасалғанын растайтын құжаттар не сыртқы 

экономикалық мəміле шеңберінен тыс иелену, пайдалану жəне (немесе) билік ету құқығын 
растайтын өзге де құжаттар жəне декларанттың билігінде бар өзге де коммерциялық құжаттар;

3) көліктік (тасымалдау) құжаттары жатады.
Қажет болған кезде, жоғарыда көрсетілген құжаттарға мына құжаттар:
1) Қазақстан Республикасының валюта заңнамасында көзделген жағдайда валюталық 

бақылау саласындағы талаптардың сақталуын растайтын құжат;
2) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында, Кеден одағы комиссиясының 

шешімдерінде жəне Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сəйкес шығарылған 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда тыйым 
салулар мен шектеулердің, сондай–ақ арнайы қорғау, демпингке қарсы жəне өтемдік шара-
ларды қолдануға байланысты шектеулердің сақталуын растайтын құжаттар;

3) Кодекске сəйкес кедендік төлемдер мен салықтардың төленгенін растайтын құжаттар;
4) егер тауарлар мұндай қамтамасыз етуді ұсыну шартымен шығарылған жағдайда, кедендік 

баждар, салықтар төлеудің қамтамасыз етілгенін растайтын құжаттар;
5) Кодексте, сондай–ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

жағдайларда, кедендік рəсімдерге сəйкес кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуден толық 
немесе ішінара босатуды растайтын құжаттар табыс етіледі.

Егер кедендік декларация толтыру үшін негізге алынған жекелеген құжаттар кедендік 
декларацияны беру кезінде табыс етіле алмайтын болса, декларанттың дəлелді өтініші бой-
ынша көрсетілетін қызметті беруші мұндай құжаттарды тауарлар шығарылғанға дейін табыс 
етуге рұқсат етеді.

Егер жекелеген құжаттар декларанттың дəлелді өтініші бойынша көрсетілген мерзімдерде 
табыс етіле алмайтын болған жағдайда, егер құжат тауарларды шығару туралы шешім 
қабылдау үшін міндетті болып табылмаса, көрсетілетін қызметті берушілер кейін құжаттарды 
алу үшін қажетті мерзімдерде, бірақ оларды кедендік декларация тіркелгеннен кейін күнтізбелік 
отыз күннен кешіктірмей бере отырып, олардың көшірмелерін беруге рұқсат етеді. Декларант 
құжаттарды белгіленген мерзімдерде табыс етпегені не құжаттардың бұрын берілген 
көшірмелерінде мəліметтерді дұрыс мəлімдемегені үшін жауапты болады.

Тауарларды кедендік декларациялау кезінде көрсетілген құжаттардың көшірмелері салы-
стыру үшін түпнұсқаларымен табыс етіледі, кейіннен құжаттардың түпнұсқалары көрсетілетін 
қызметті алушыға қайтарылады. 

Егер тауарларды кедендік декларациялау кезінде көрсетілетін қызметті берушіге кедендік 
декларациялау кезінде пайдаланылатын құжаттар бұрын табыс етілсе, мұндай құжаттардың 
көшірмелерін табыс ету не көрсетілетін қызметті берушіге мұндай құжаттарды табыс ету ту-
ралы мəліметтерді көрсету жеткілікті.

Тауарларды кедендік декларациялау кезінде құжаттар Кодекске сəйкес электрондық 
құжаттар түрінде табыс етілуі мүмкін.

Тауарларды мəлімделген кедендік рəсімдердің шарттарына сəйкес кедендік декларациялау 
кезінде жоғарыда көрсетілген құжаттарға қосымша мынадай:

1) кедендік аумақта қайта өңдеудің кедендік рəсімі кезінде – Кодекске сəйкес тауарларды 
кедендік аумақта қайта өңдеудің шарттары туралы құжат;

2) кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рəсімі кезінде – қайта өңдеу мақсаты жөндеу 
болып табылатын жағдайларды қоспағанда, тауарларды кедендік аумақтан тыс қайта өңдеудің 
шарттары туралы құжат;

3) ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің кедендік рəсімі кезінде – тауарларды ішкі тұтыну үшін 
қайта өңдеудің шарттары туралы құжат;

4) кері импорттың кедендік рəсімі кезінде – тауарларды əкету кезінде қабылданған кедендік 
декларация жəне тауарларды əкету кезінде оларды Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы 
өткізген күнді растайтын құжаттар;

5) ішкі тұтыну үшін бұрын кедендік шығару рəсімімен орналастырылған тауарларға қатысты 
кері экспорттың кедендік рəсімі кезінде – мыналар:

тауарларды Кеден одағының кедендік аумағына əкелу жағдайы (сыртқы экономикалық 
мəмілені жасағанын растайтын құжаттарды негізге ала отырып);

сыртқы экономикалық мəміленің шарттарын орындамау;
осы тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рəсімімен орналастыру;
осы тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рəсімімен орналастырылғаннан кейін 

пайдалану туралы мəліметтер бар құжаттар;
6) жою кедендік рəсімі кезінде – қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның 

тауарларды жою мүмкіндігі туралы қорытындысы;
7) еркін кедендік аймақ жəне еркін қойма кедендік рəсімдері кезінде – Кеден одағына мүше 

мемлекеттердің халықаралық шарттарына сəйкес құжаттар табыс етіледі.
Құбыржол көлігімен өткізілетін тауарларды кедендік декларциялау кезінде осындай 

тауарлардың мөлшерін растау үшін тиісті сыртқы сауда шарты бойынша тауарларды іс жүзінде 
жеткізілім туралы актілер, тапсыру–қабылдау актілер, тауарлардың сапа сертификаттары жəне 
жеткізілімнің күнтізбелік бір айында құбыржол көлігімен өткізілетін өндірілген, жеткізілген жəне 
тұтынылған тауарлардың көлемдерін бөлуді растайтын басқа да ұқсас құжаттар ұсынылады.

Электр беру желілерімен өткізілетін тауарларды кедендік декларациялау кезінде, осын-
дай тауарлардың мөлшерін растау үшін тиісті сыртқы сауда шарты (келісімшарты) бойынша 
тауарларды іс жүзінде жеткізу туралы актілер, тапсыру–қабылдау актілер жəне екі шектес 
мемлекеттің энергия жүйелері қатарлас жұмыс істеген жағдайларда əрбір күнтізбелік ай үшін 
электр энергиясының сальдо-артық легі ретінде (кернеудің барлық сыныптарының барлық 
жұмыс істеп тұрған мемлекетаралық электр беру желілері бойынша қарсы бағыттардағы 
электр энергиясы артық легінің алгебралық сомасы) электр энергиясының іс жүзінде өтуін 
растайтын басқа да құжаттар ұсынылады.

Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын 
растауы болып табылады.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер:
1) көрсетілетін қызметті алушының тауарларды шығарудың мынадай шарттарын 

сақтамауы кезінде:
Көрсетілетін қызметті берушіге Кодекске жəне (немесе) Кеден одағына мүше 

мемлекеттердiң өзге де халықаралық шарттарына сəйкес тауарларды шығару үшiн қажеттi 
лицензиялар, сертификаттар, рұқсаттар жəне (немесе) өзге де құжаттар, көрсетiлген құжаттар 
Кодекске сəйкес тауарлар шығарылғаннан кейiн табыс етiлуi мүмкiн жағдайларды қоспағанда, 
табыс етуі;

тұлғалар тауарларды Кодекске сəйкес таңдалған кедендік рəсіммен орналастыру үшін 
қажетті талаптар мен шарттарды сақтауы;

тауарларға қатысты кедендiк баждар, салықтар төленуі, не оларды төлеу Кодекске сəйкес 
қамтамасыз етілуі.

2) егер тауарлар кедендік декларацияны тіркеген көрсетілетін қызметті берушіге не 
Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес белгіленген өзге көрсетілетін қызметті 
берушіге ол тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде көрсетілмесе 
не бұл мерзім ішінде тыйым салулар мен шектеулер енгізілсе, көрсетілетін қызметті беруші 
мұндай тауарларды шығарудан бас тартады.

3) егер:
анықталған, құқық бұзушылық құрамы жоқ бұзушылықтар жойылса;
анықталған бұзушылықтар жойылған, ал декларацияланатын тауарлар Қазақстан 

Республикасының заңдарына сəйкес алып қойылмаған немесе оларға тыйым салынбаған 
жағдайларды қоспағанда, тауарларға кедендік бақылау жүргізу кезінде көрсетілетін қызметті 
берушілер Кеден одағының кеден заңнамасын бұзуды анықтаған болса;

4) егер декларанттың кедендік төлемдер мен салықтар сомаларының мөлшерін анықтауға 
ықпал ететін дұрыс емес мəліметтерді мəлімдегенін, оның ішінде Сыртқы экономикалық 
қызметтің тауар номенклатурасының тауар коды, шығарылған елінің, кедендік төлемдер 
мен салықтардың ставкалары мен мөлшерінің, төлем тəсілдерінің жəне кедендік төлемдер 
мен салықтарды төлеумен байланысты басқа да мəліметтерін, тауарлардың кедендік құнын 
түзетуді қоспағанда, дұрыс көрсетпегенін анықтаса.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсетуерекшеліктері ескеріле 
отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
minfi n.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналас-
тырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall-орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 44-қосымша

«Халықаралық тасымалдау жол-көлік құралын тауарларды кедендік пломбалармен 
жəне мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куəлік беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Халықаралық тасымалдау жол–көлік құралын тауарларды кедендік пломбалармен 

жəне мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куəлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық орган-
дары – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 

тапсырған сəттен бастап – 3 (үш) жұмыс күні;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут. 
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі халықаралық тасымалдау көлік құралын тауар-

ларды кедендік пломбалармен жəне мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куəлік беру, не 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда 
жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жа-
уабы болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті 

алушы) көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

жеке тəртіппен:
1) еркін нысанда жазылған өтініш жəне халықаралық тасымалдау көлік құралын қарап 

тексеруге бос күйінде əкелу;
2) Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 22 шілдедегі № 676 шешімімен (бұдан əрі – 

Шешім) белгіленген нысан бойынша жіберу туралы куəліктің бланкісі;
3) автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің конструкциясының сыз-

балары, фотосуреттері жəне егжей–тегжейлі сипаттамасы;
4) автомобиль көлік құралына, тіркемеге, жартылай тіркемеге қатысты жеке меншік, 

шаруашылық жүргізу, жедел басқару немесе иелік ету құқығын растайтын құжаттардың 
түпнұсқалары мен көшірмелері;

5) автомобиль көлік құралын, тіркемені, жартылай тіркемені тіркеу туралы куəліктің 
түпнұсқасы жəне көшірмесі.

Өтінішке қоса берілетін фотосуреттер мен сызбаларда автомобиль көлік құралының, 
тіркеменің, жартылай тіркеменің алдыңғы жағынан, артқы жағынан, сол жағынан, оң жағынан 
түрлері, сондай–ақ кедендік пломбалар мен мөрлерді салу үшін орындар көрсетілуі тиіс. Бір 
фотосуретте немесе сызбада бір мезгілде автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай 
тіркеменің көп дегенде екі түрін көрсетуге жол беріледі.

Көлік құралдарының конструкциясының (сериясының) типі бойынша:
1) автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің түрін, оның белгілері 

мен көрсетілетін қызметті алушы (дайындаушы) алдын ала тауарларды кедендік пломба-
лармен жəне мөрлермен тасымалдауға жіберуге жататын көлік құралы конструкциясының 
типіне (серия сына) беретін тану цифрларын немесе əріптерін көрсете отырып, еркін нысан-
да жазылған өтініш;

Өтініште, көрсетілетін қызметті алушы (дайындаушы): 
көрсетілетін қызметті берушіге оларды конструкцияның (серияның) осы типіндегі автомо-

биль көлік құралын, тіркемені, жартылай тіркемені кез келген сəтте олардың сериялық өндірісі 
барысында қарап тексеруге мүмкіндік беретін жағдайлар жасауға;

көрсетілетін қызметті берушіні осы өзгерістер жүргізілгенге дейін конструкцияның (серия-
ның) сызбаларындағы жəне сипаттамаларындағы кез келген өзгерістер туралы хабардар етуге;

автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің көрінетін жеріне конструкци-
ясы (сериясы) типінің тану цифрларын немесе əріптерін, сондай–ақ сериямен шығарылатын 
аталған типтегі əрбір автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің тану не-
месе зауыт нөмірін салуға;

конструкцияның (серияның) жіберілген типіне сəйкес дайындалған автомобиль көлік 
құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің есебін жүргізуге жазбаша міндеттенеді;

2) Шешіммен белгіленген нысан бойынша жіберу туралы куəліктің бланкісі;
3) алдын ала тауарларды кедендік пломбалармен жəне мөрлермен тасымалдауға жіберуге 

жататын автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің конструкциясының 
(сериясының) типінің сызбалары, фотосуреттері жəне егжей–тегжейлі сипаттамасы.

Көрсетілген құжаттардың көшірмелері салыстыру үшін түпнұсқамен табыс етіледі, кейіннен 
құжаттардың түпнұсқасы көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады.

Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын 
растауы болып табылады.

10. Автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің 1975 жылғы 14 
қарашадағы ХЖТ кітапшасын қолдана отырып, халықаралық жүк тасымалдау туралы кеден 
конвенциясында немесе 1972 жылғы 2 желтоқсандағы Контейнерлерге қатысты кеден конвен-
циясында белгіленген техникалық талаптарға сəйкес келмеуі мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

Бас тарту өтініші, оны тіркеген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей себептерін 
көрсете отырып, жазбаша нысанда ресімделеді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын тұлғаның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар
13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfi n.

gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www. kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналас-
тырыл ған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі байланыс орталығы: 
1414, 88000807777 жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтықтан 
қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 88000807777.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 45-қосымша

«Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 

(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық орган-

дары – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;
2) «электрондық үкіметтің»: www.egov.kz веб–порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге не-

месе порталға тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу туралы 

хабарлама, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10–тармағында көрсетілген 
жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында 

жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі электрондық нысанда ресімделеді, 
көрсетілетін қызметті берушінің қолымен жəне мөрімен расталады жəне көрсетілетін қызметті 
алушыға пошта бойынша жолданады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің 
уəкі летті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəланды-
рылатын электрондық құжат нысанында жолданады.

 7. Мемлекеттік қызмет тегін заңды тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–ден 14.30–ға 
дейін түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемелекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге 
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес өтініш;
2) банктерден оларда шоттың ашылғаны туралы растау;
3) уақытша сақтау қоймасы ретінде қызметті жүзеге асыру кезінде пайдалануға арналған 

өзге негіздемелермен үй–жайларға жəне (немесе) ашық алаңдарға иелік ету құқығын растай-
тын құжаттардың нотариалды куəландырылған көшірмесі;

4) уақытша сақтау қоймасы ретінде мəлімделген үй–жайлар мен аумақтардың жоспар-
лары мен сызбалары;

5) қажетті тиеу-түсіру механизмдерінің жəне арнаулы техниканың, сондай-ақ орналасты-
рылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сай келетін сертификатталған таразы 
жабдығының, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиісті есептеу 
аспабының бар екенін растайтын құжаттар;

6) уақытша сақтау қоймасы иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шар-
ты өтінішке қоса беріледі.

портал арқылы:
1) ЭЦҚ қойылған электрондық құжат түріндегі өтініш; 
2) банктерден оларда шоттың ашылғаны туралы растаудың электрондық көшірмесі;
3) уақытша сақтау қоймасы ретінде қызметті жүзеге асыру кезінде пайдалануға арналған 

өзге негіздемелермен үй–жайларға жəне (немесе) ашық алаңдарға иелік ету құқығын растай-
тын құжаттардың нотариалды куəландырылған электрондық көшірмесі;

4) уақытша сақтау қоймасы ретінде мəлімделген үй-жайлар мен аумақтардың жоспарлары 
мен сызбаларының электрондық көшірмесі;

5) қажетті тиеу–түсіру механизмдерінің жəне арнаулы техниканың, сондай-ақ орналасты-
рылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сай келетін сертификатталған таразы 
жабдығының, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиісті есептеу 
аспабының бар екенін растайтын құжаттарының электрондық көшірмесі;

6) уақытша сақтау қоймасы иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 
шартының электрондық көшірмесі өтінішке қоса беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды та-
лап етуге жол берілмейді.

Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын заңды тұлғаның жеке басын 
куəландыратын құжаттардың, мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелуі) туралы мəліметтерін, 
көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарымен өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде 
ақпараттық жүйелерде бар заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
келісім алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні 

мен уақытын көрсете отырып көрсетілетін қызметті алушының кеңсесінде тіркелуі туралы 
оның көшірмесіне белгі қою қағаз тасымалдағышында өтінішті қабылдаудың растауы бо-
лып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып та-
былады:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген барлық 
құжаттардың ұсынылмауы;

2) көрсетілетін қызмет алушының келесі талартарға сəйкес келмеуі:
меншігінде, шаруашылық жүргізуінде, жедел басқаруында немесе жалға алынған, уақытша 

сақтау қоймасы ретінде пайдалануға арналған жəне мынадай талаптарға сай келетін үй–
жайлардың жəне (немесе) ашық алаңдардың болуы:

қойма аумағында соңғы күнтізбелік отыз күн ішінде болған оқиғалар туралы бейне 
ақпараттарды қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, тəулік бойғы режимде жұмыс 
істейтін бейнебақылау құралдарымен жабдықталған аумаққа көлік құралдарының кіруін жəне 
аумақтан шығуын, адамдардың жəне аумаққа (немесе) үй–жайларға (кедендік бақылауға жа-
татын құжаттар, тауарлар мен көлік құралдары тұрған) кіруін жəне аумақтан жəне (немесе) 
үй–жайлардан шығуын бақылау жүйесінің болуы;

қажетті тиеу–түсіру механизмдерінің жəне арнаулы техниканың, сондай–ақ орналастырыла-
тын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сəйкес сертификатталған таразы жабдығының, 
ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиісті есептеу аспаптарының болуы;

техникалық жарамды кіреберіс жолдардың болуы;
тауарларды тексеріп қарау үшін орындардың, соның ішінде электр жарығымен 

жарақтандырылған жəне соңғы күнтізбелік отыз күн ішінде болған оқиғалар туралы бейне 
ақпараттарды қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, тəулік бойғы режимде жұмыс істейтін 
бейне бақылау құралдарымен жабдықталған жабық алаңдардың болуы;

жапсарлас тиеу-түсіру алаңын қоса алғанда, аумақ «Қазақстан Республикасындағы кеден 

ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 186–бабының 3–тармағына сəйкес белгіленуге 
жəне бетон немесе асфальт төселуге тиіс;

аумақта қойма қызметімен байланысты емес ғимараттар (құрылыстар) мен имараттар 
орналаспауға тиіс;

жапсарлас тиеу–түсіру алаңын қоса алғанда, аумақ (бір немесе бірнеше қойма үй–жайы 
мен алаң) біртұтас жəне бөлінбейтін кешен болуға, бір почта мекенжайы бойынша орналасуға 
жəне барлық периметрі бойынша бірыңғай үздіксіз қоршауы болуға тиіс;

2) басқа тұлғалардың сақтауда тұрған тауарларына зиян келтіру немесе басқа тұлғалармен 
жасалған сақтау шарттарының өзге талаптарын бұзу салдарынан туындауы мүмкін өзінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартының бар болуы. Сақтандыру сомасының 
мөлшері шартта белгіленеді.

3) көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген күні кедендік төлемдерді, салықтарды жəне 
өсімпұлдарды төлеу бойынша орындалмаған міндеттемелердің болмауы;

4) көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген күнге дейін 1 (бір) жыл ішінде Қазақстан 
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 521, 528, 532-534, 414, 539, 540, 
552, 555, 558 – баптарына сəйкес əкімшілік жауаптылыққа тартылу фактілерінің болмауы;

5) егер үй–жайларды жəне (немесе) ашық алаңдарды иелену жалға алу шарты негізінде 
жүзеге асырылатын болса, мұндай шарт уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу 
туралы өтініш берілген күні кемінде 1 (бір) жыл мерзімге жасалуға тиіс. 

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі жəне күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінен» портал арқылы жөнелткен 
кезде көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш тура-
лы ақпарат қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды 
қарағаны немесе қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

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

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

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының 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 Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы электрондық нысанда алуы мүмкін.

 15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

 16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

«Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан 
___________________________________________

заңды тұлғаның толық атауы
___________________________________________

заңды тұлға
___________________________________________

іс-жүзіндегі мекен-жайы
___________________________________________

БСН
___________________________________________

электрондық мекен-жайы, веб-сайты
___________________________________________

уəкілетті органның атауы

Өтініш
Сізден, «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 

Кодексіне сəйкес, бізді уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.

Біздің қарамағында:
Өтініш берушінің атауы туралы, орналасқан жері туралы, банктерде шот ашқандығы тура-

лы мəліметтер__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Өтініш берушінің иелігіндегі жəне уақытша сақтау қоймалары ретінде пайдалануға арналған 
үй-жайлар жəне (немесе) ашық алаңдар туралы, олардың орналасқан жері туралы, жайласты-
рылуы, жабдықталуы жəне материалдық-техникалық жарықтандырылуы туралы мəліметтер

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Өтініш берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілік шарты (шарттары) туралы мəлімет____
___________________________________________________________________________

Қажетті тиеу-түсіру механизмдерінің жəне арнайы техниканың, сондай-ақ орналасты-
рылатын тауарлар сипатына сəйкес сертификатталған таразы жабдығының жəне көлік 
құралдарының болуы, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиiстi есептеу 
аспаптарының болуы туралы мəлімет________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Меншік құқығындағы жылжымайтын мүліктің кадастрлық нөмірі_________________________
___________________________________________________________________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мəліметтерді пайдалануға келісім
_____________________________________________________________________________

____________________   берген күні:____________________
(өтініш берушінің Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 46-қосымша

«Кедендік қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Кедендік қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

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

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық орган-

дары – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;
2) «электрондық үкіметтің»: www.egov.kz веб–порталы (бұдан əрі – Портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге не-

месе порталға тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі кедендік қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу 

туралы хабарлама, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында 
көрсетілген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген жағдайда, 

мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі қағаз нысанында ресімделеді жəне көрсетілетін қызметті 
алушыға жазбаша нысанда почта арқылы жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында 
жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі электрондық нысанда ресімделеді, 
көрсетілетін қызметті берушінің қолымен жəне мөрімен расталады жəне көрсетілетін қызметті 
алушыға пошта бойынша жолданады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті 
берушінің уəкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылатын электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет тегін заңды тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–ден 14.30–ға 
дейін түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемелекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес өтініш;
2) банктерден оларда шоттың ашылғаны туралы растау;
3) кедендік қойма ретінде қызметті жүзеге асыру кезінде пайдалануға арналған өзге 

негіздемелермен үй–жайларға жəне (немесе) ашық алаңдарға иелік ету құқығын растайтын 
құжаттардың нотариалды куəландырылған көшірмесі;

4) кедендік қойма ретінде мəлімделген үй–жайлар мен аумақтардың жоспарлары мен 
сызбалары;

5) қажетті тиеу–түсіру механизмдерінің жəне арнаулы техниканың, сондай-ақ орналасты-
рылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сай келетін сертификатталған таразы 
жабдығының, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиісті есептеу 
аспабының бар екенін растайтын құжаттар;

6) уақытша сақтау қоймасы иесінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шар-
ты өтінішке қоса беріледі.

портал арқылы:
1) электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат 

түріндегі өтініш; 
2) банктерден оларда шоттың ашылғаны туралы растаудың электрондық көшірмесі;
3) кедендік қойма ретінде қызметті жүзеге асыру кезінде пайдалануға арналған өзге 

негіздемелермен үй–жайларға жəне (немесе) ашық алаңдарға иелік ету құқығын растайтын 
құжаттардың нотариалды куəландырылған электрондық көшірмесі;

4) кедендік қойма ретінде мəлімделген үй–жайлар мен аумақтардың жоспарлары мен 
сызбаларының электрондық көшірмесі;

5) қажетті тиеу–түсіру механизмдерінің жəне арнаулы техниканың, сондай-ақ орналасты-
рылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сай келетін сертификатталған таразы 
жабдығының, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиісті есептеу 
аспабының бар екенін растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі;

6) уақытша сақтау қоймасы иесінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 
шартының электрондық көшірмесі өтінішке қоса беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды та-
лап етуге жол берілмейді.

Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын заңды тұлғаның жеке басын 
куəландыратын құжаттардың, мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелуі) туралы мəліметтерін, 
көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан Республикасының 
заңдарымен өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде бар 
заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні 

мен уақытын көрсете отырып көрсетілетін қызметті алушының кеңсесінде тіркелуі туралы 
оның көшірмесіне белгі қою қағаз тасымалдағышында өтінішті қабылдаудың растауы бо-
лып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып та-
былады:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9–тармағында көрсетілген барлық 
құжаттардың ұсынылмауы;

2) көрсетілетін қызмет алушының келесі талартарға сəйкес келмеуі:
кедендік қоймалар ретінде пайдалануға арналған үй–жайлардың жəне (немесе) ашық 

алаңдардың меншiкте, шаруашылық жүргiзуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы 
жəне мынадай талаптарға сай болуы: 

ашық түрдегі қоймалар үшін – қойманың аумағында соңғы күнтiзбелiк отыз күн iшiнде 
болған оқиғалар туралы бейнеақпаратты қарауды жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн, тəулiк 
бойғы режимде жұмыс iстейтiн аумаққа көлік құралдарының кіруіне жəне аумақтан шығуына, 
тұлғалардың аумаққа жəне (немесе) үй–жайға (кедендік бақылауға жататын құжаттар, та-
уарлар жəне көлік құралдары бар) кіруі жəне аумақтан жəне (немесе) үй–жайдан шығуына 
бақылау жүйесінің бар болуы; 

қажетті тиеу-түсіру механизмдерінің жəне арнайы техниканың, сондай-ақ орналасты-
рылатын тауарлар сипатына сəйкес сертификатталған таразы жабдығының жəне көлік 
құралдарының болуы, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиiстi 
есептеу аспаптарының болуы; 

техникалық жарамды кiреберiс жолдардың болуы; 
тауарларды тексеріп қарау үшін орындардың, оның iшiнде электр жарығымен 

жарақтандырылған, соңғы күнтiзбелiк отыз күн iшiнде болған оқиғалар туралы бейнеақпаратты 
қарауды жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн, тəулiк бойғы режимде жұмыс iстейтiн бейне бақылау 
құралдарымен жабдықталған жабық аландардың болуы; 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнің 
186–бабының 3–тармағына сəйкес жапсарлас тиеу-түсiру алаңдарын қоса алғанда,бетон не-
месе асфальт жабындысының болуы;

аумақта қойма қызметiне байланысты емес ғимараттар (құрылымдар) мен құрылыстардың 
болмауы;

(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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жапсарлас тиеу–түсіру алаңдарын қоса алғанда (бір немесе бірнеше үй–жайлар жəне 
алаңдар) аумақ бірыңғай жəне бөлінбейтін кешен болуы, бір пошталық мекенжайда орнала-
суы жəне барлық периметр бойынша үздіксіз қоршалуы тиіс;

2) басқа тұлғалардың сақтауда тұрған тауарларына залал келтіру немесе басқа 
тұлғалардың сақтау шарттарының басқа талаптарын бұзу нəтижесінде туындауы мүмкін 
азаматтық–құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шарты болуы. Сақтандыру сомасының 
мөлшері шартта анықталады. 

3) көрсетілетін қызмет берушіге жүгінген күнi кедендiк төлемдердi, салықтар мен 
өсiмпұлдарды төлеу бойынша орындалмаған мiндеттемелердiң болмауы; 

4) көрсетілетін қызмет берушіге өтініш берген күнге дейін бір жыл ішінде Қазақстан 
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 521, 528, 532–534, 414, 539, 540, 
552, 555, 558 – баптарына сəйкес əкімшілік жауаптылыққа тартылу фактілерінің болмауы;

5) егер үй–жайды жəне (немесе) ашық алаңдарды иелену жалға алу шарты негізінде жүзеге 
асырылған жағдайда уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш бер-
ген күні жалға алу шарты кемінде 1 (бір) жыл мерзімге бекітілуі. 

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі жəне күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінен» портал арқылы жөнелткен 
кезде көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш тура-
лы ақпарат қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды 
қарағаны немесе қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

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

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

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы электрондық нысанда алуы мүмкін.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

«Кедендік қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартынақосымша

Нысан 
________________________________________ 

заңды тұлғаның толық атауы
________________________________________

заңды тұлға
________________________________________

іс-жүзіндегі мекен-жайы
________________________________________

БСН
________________________________________

электрондық мекен-жайы, веб-сайты
________________________________________

уəкілетті органның атауы

Өтініш
Сізден, «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 

Кодексіне сəйкес, бізді, кедендік қоймалар иелерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.

Біздің қарамағында:
Өтініш берушінің атауы туралы, орналасқан жері туралы, банктерде шот ашқандығы тура-

лы мəліметтер__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Кедендік қойманың типі туралы мəлімет_____________________________________________
_____________________________________________________________________________

Өтініш берушінің иелігіндегі жəне кедендік қойма ретінде пайдалануға арналған үй-жайлар 
жəне (немесе) ашық алаңдар туралы, олардың орналасқан жері туралы, жайластырылуы, 
жабдықталуы жəне материалдық-техникалық жарықтандырылуы туралы мəліметтер_________

_____________________________________________________________________________

Өтініш берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілік шарты (шарттары) туралы мəлімет
___________________________________________________________________________

Қажетті тиеу-түсіру механизмдерінің жəне арнайы техниканың, сондай-ақ орналастырыла-
тын тауарлар сипатына сəйкес сертификатталған таразы жабдығының жəне көлік құралдарының 
болуы, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиiстi есептеу аспаптарының 
болуы туралы мəлімет___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Меншік құқығындағы жылжымайтын мүліктің кадастрлық нөмірі______________________
___________________________________________________________________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мəліметтерді пайдалануға келісім
_____________________________________________________________________________

____________________   берген күні:____________________
(өтініш берушінің Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 47-қосымша

«Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

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

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;
2) «электрондық үкіметтің»: www.egov.kz веб–порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге не-

месе порталға тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут.
Көрсетілетін қызмет алушыны еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізген кезде көрсетілетін 

қызмет беруші көрсетілетін қызмет алушыға қабылданған шешім туралы жазбаша нысанда 
көрсетілетін қызмет алушыны еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізген күннен бастап 5 
(бес) жұмыс күні ішінде хабардар етеді. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу туралы 
хабарлама, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10–тармағында көрсетілген 
жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында 

жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі электрондық нысанда ресімделеді, 
көрсетілетін қызметті берушінің қолымен жəне мөрімен расталады жəне көрсетілетін қызметті 
алушыға пошта бойынша жолданады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті беру-
шінің уəкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылатын электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет тегін заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–ден 14.30–ға 
дейін түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемелекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес өтініш;
2) банктерден оларда шоттың ашылғаны туралы растау;
3) еркін қойма ретінде пайдалануға шаруашылық жүргізу, жедел басқару, немесе 

ғимараттарды (үй–жайларды) жалға алу құқығын растайтын құжаттардың нотариалды 
куəландырылған көшірмелерін;

Егер құрылыстармен (үй–жайлар) иелік ету жалға алу шарты арқылы жүзеге асырылса, 
еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берілген күні егер Кеден одағына 
мүше мемлекеттерінің заңнамаларымен басқа белгіленбесе мұндай шарт 3 (үш) жылдан кем 
емес мерзімге жасалуы тиіс; 

4) еркін қойма ретінде мəлімделген үй-жайлар мен аумақтардың жоспарлары мен сыз-
балары;

5) қажетті тиеу–түсіру механизмдерінің жəне арнаулы техниканың, сондай–ақ орналасты-
рылатын тауарлардың сипатына сай келетін сертификатталған таразы жабдығының бар екенін 
растайтын құжаттардың көшірмесі;

6) «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(бұдан əрі – Кодекс) 208–бабына сəйкес қызмет аймағында еркін қойма кеден ісі саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен Мемлекеттік кірістер органдарының еркін қойма иелерімен өзара қарым-
қатынастарын белгілеу қағидасымен белгіленген талаптарға сəйкестігі тұрғысынан кедендік 
қарап тексеру қорытындысы бойынша үй–жайлар мен аумақтарды қарау актiсiн қоса бередi.

портал арқылы:
1) электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат 

түріндегі өтініш;
2) банктерден оларда шоттың ашылғаны туралы растаудың электрондық көшірмесі;
3) еркін қойма ретінде пайдалануға шаруашылық жүргізу, жедел басқару, немесе 

ғимараттарды (үй–жайларды) жалға алу құқығын растайтын құжаттардың нотариалды 
куəландырылған электрондық көшірмесі;

Егер құрылыстармен (үй–жайлар) иелік ету жалға алу шарты арқылы жүзеге асырылса, 
еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берілген күні егер Кеден одағына 
мүше мемлекеттерінің заңнамаларымен басқа белгіленбесе мұндай шарт 3 (үш) жылдан кем 
емес мерзімге жасалуы тиіс; 

4) еркін қойма ретінде мəлімделген үй–жайлар мен аумақтардың жоспарлары мен 
сызбаларының электрондық көшірмесі;

5) қажетті тиеу–түсіру механизмдерінің жəне арнаулы техниканың, сондай-ақ орналасты-
рылатын тауарлардың сипатына сай келетін сертификатталған таразы жабдығының бар екенін 
растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі;

6) «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(бұдан əрі – Кодекс) 208–бабына сəйкес қызмет аймағында еркін қойма кеден ісі саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен Мемлекеттік кірістер органдарының еркін қойма иелерімен өзара 
қарым-қатынастарын белгілеу қағидасымен белгіленген талаптарға сəйкестігі тұрғысынан 
кедендік қарап тексеру қорытындысы бойынша үй–жайлар мен аумақтарды қарау актiсiнің 
электрондық көшірмесі қоса беріледi.

Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды та-
лап етуге жол берілмейді.

Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын заңды тұлғаның жеке басын куəлан-
дыратын құжаттардың, мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелуі) туралы мəліметтерін, көрсетілетін 
қыз метті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алады.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарымен өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелерде бар заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім 
алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні 

мен уақытын көрсете отырып көрсетілетін қызметті алушының кеңсесінде тіркелуі туралы 
оның көшірмесіне белгі қою қағаз тасымалдағышында өтінішті қабылдаудың растауы бо-
лып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі жəне күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінен» портал арқылы жөнелткен 
кезде көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш тура-
лы ақпарат қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды 
қарағаны немесе қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

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

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

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

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

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы электрондық нысанда алуы мүмкін.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

«Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына қосымша

Нысан 
_______________________________________ 

заңды тұлғаның толық атауы
___________________________________________

заңды тұлға
___________________________________________

іс-жүзіндегі мекен-жайы
___________________________________________

БСН
___________________________________________

электрондық мекен-жайы, веб-сайты
________________________________________

уəкілетті органның атауы

Өтініш

Сізден, «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне сəйкес, бізді, еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.

Біздің қарамағында:
Өтініш берушінің атауы туралы, орналасқан жері туралы, банктерде шот ашқандығы туралы 

мəліметтер____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Өтініш берушінің иелігіндегі жəне бажсыз сауда дүкендері ретінде пайдалануға арналған 
үй-жайлар туралы, олардың орналасқан жері туралы, жайластырылуы туралы мəліметтер

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Егер олардың міндеттемесін алу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
болса, бөлшек саудаға рұқсат беретін немесе тіркеу құжаттардың бар болуы туралы мəліметтер

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Меншік құқығындағы жылжымайтын мүліктің кадастрлық нөмірі_______________________
_____________________________________________________________________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мəліметтерді пайдалануға кел
ісім__________________________________________________________________________

____________________   берген күні:____________________
(өтініш берушінің Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 
48-қосымша

«Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 

(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық орган-

дары – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;
2) «электрондық үкіметтің»: www.egov.kz веб–порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге не-

месе порталға тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу 

туралы хабарлама, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10–тармағында 
көрсетілген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында 

жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі электрондық нысанда ресімделеді, 
көрсетілетін қызметті берушінің қолымен жəне мөрімен расталады жəне көрсетілетін қызметті 
алушыға пошта бойынша жолданады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті 
берушінің уəкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылатын электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет тегін заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–ден 14.30–ға 
дейін түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемелекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30 – ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес өтініш;
2) банктерден оларда ашылған шоттары туралы растаулар; 
3) бажсыз сауда дүкендері ретінде пайдалану үшін өзге негіздемелерде жарамды үй-

жайларға иелік ету құқығын растайтын құжаттардың нотариалды куəландырылған көшірмелері; 
4) бажсыз сауда дүкендері ретінде мəлімделетін үй–жайлар мен аумақтардың жоспар-

лары, сызбалары; 
5) егер олардың міндеттемесін алу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

болса, бөлшек саудаға рұқсат беретін немесе тіркеу құжаттардың нотариалды куəландырылған 
көшірмелері; 

портал арқылы:
1) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі–ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат түріндегі 

өтініш;
2) банктерден оларда ашылған шоттары туралы растаудың электрондық көшірмелері; 
3) бажсыз сауда дүкендері ретінде пайдалануға өзге негіздемелерде жарамды үй–

жайларға иелік ету құқығын растайтын құжаттардың нотариалды куəландырылған электрондық 
көшірмелері; 

4) бажсыз сауда дүкендері ретінде мəлімделетін үй–жайлар мен аумақтардың жоспарлары, 
сызбаларының электрондық көшірмелері; 

Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды та-
лап етуге жол берілмейді.

Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын заңды тұлғаның жеке басын 
куəландыратын құжаттардың, мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелуі) туралы мəліметтерін, 
көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан Республика-
сының заңдарымен өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелерде бар заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім 
алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні 

мен уақытын көрсете отырып көрсетілетін қызметті алушының кеңсесінде тіркелуі туралы 
оның көшірмесіне белгі қою қағаз тасымалдағышында өтінішті қабылдаудың растауы бо-
лып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып та-
былады:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген барлық 
құжаттарды ұсынбауы;

2) көрсетілетін қызметті алушының келесі талаптарға сəйкес келмеуі:
1) бажсыз сауда дүкендері ретінде пайдалануға жарамды үй–жайлардың меншiкте, 

шаруашылық жүргiзуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы жəне мынадай 
талаптарға сай болуы: 

сауда залы жеке тұлғалардың Кеден одағының кеден аумағы арқылы өткен кезде əкететін 
тауарларды кедендік декларациялау жүргізу үшін белгіленген орыннан тысқары жерлерде 
орналасуы тиіс; 

бажсыз сауда жасайтын дүкеннің аумағында сауда операцияларын жүзеге асыруға арналған 
орындар, сондай-ақ тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету, тауарларды сатуға дайындау 
жөніндегі операцияларды (орауларды ашу, тарадан босату жəне т.б.) жүзеге асыруға арналған 
жеке қоршалған орындар болуға тиіс; 

2) егер олардың міндеттемесін алу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
болса, бөлшек саудаға рұқсат беретін немесе тіркеу құжаттарының болуы; 

3) көрсетілетін қызмет берушіге жүгінген күнi кедендiк төлемдердi, салықтар мен 
өсiмпұлдарды төлеу бойынша орындалмаған мiндеттемелердiң болмауы; 

4) көрсетілетін қызмет берушіге өтініш берілген күнге дейінгі 1 (бір) жыл ішінде Қазақстан 
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 521, 528, 515–539, 544, 551, 555, 
558–баптарына сəйкес əкімшілік жауапкершілікке тартылу фактілерінің болмауы; 

5) «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнің 
409–бабының 1–тармағының 2) тармақшасында көзделген бажсыз сауда жасайтын дүкендер 
үшін: 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкес Қазақстан 
Республикасының Сыртқы істер министрлігінде тұлғаның аккредитацияланғанын растайтын 
құжатты сканерлеу үшін құрылғының болуы; 

бажсыз сауда дүкенінің аумағында жеке тұлғалардың кіруіне бақылау–өткізу режимінің 
болуы; 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің таратылуы шектеулі қызметтік 
ақпаратын пайдалана отырып, жұмыс жүргізуге Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрлігінің рұқсатының болуы; 

бажсыз сауда дүкені аумағында соңғы күнтізбелік отыз күн ішінде болған оқиғалар туралы 
бейне ақпараттарды қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, тəулік бойғы режимде жұмыс 
істейтін бейнебақылау құралдарымен жабдықталған адамдардың аумаққа жəне (немесе) үй–
жайларға (кедендік бақылауға жататын құжаттар, тауарлар тұрған) кіруін жəне аумақтан жəне 
(немесе) үй–жайлардан шығуын бақылау жүйесінің болуы. 

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі жəне күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінен» портал арқылы жөнелткен 
кезде көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш тура-
лы ақпарат қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды 
қарағаны немесе қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

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

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

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

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz. интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы электрондық нысанда алуы мүмкін.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 

туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777,1414.

«Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына қосымша

Нысан 
_______________________________________ 

заңды тұлғаның толық атауы
___________________________________________

заңды тұлға
___________________________________________

іс-жүзіндегі мекен-жайы
___________________________________________

БСН
___________________________________________

электрондық мекен-жайы, веб-сайты
________________________________________

уəкілетті органның атауы
Өтініш

Сізден, «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне сəйкес, бізді, бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.

Біздің қарамағында:
Өтініш берушінің атауы туралы, орналасқан жері туралы, банктерде шот ашқандығы ту-

ралы мəліметтер_____________________________________________________________
________________________________________________________________________

Өтініш берушінің иелігіндегі жəне бажсыз сауда дүкендері ретінде пайдалануға арналған 
үй-жайлар туралы, олардың орналасқан жері туралы, жайластырылуы туралы мəліметтер

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Егер олардың міндеттемесін алу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
болса, бөлшек саудаға рұқсат беретін немесе тіркеу құжаттардың бар болуы туралы мəліметтер

_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Меншік құқығындағы жылжымайтын мүліктің кадастрлық нөмірі___________________
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мəліметтерді пайдалануға 
келіcім________________________________________________________________

____________________ берген күні:________________________
(өтініш берушінің Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 
49-қосымша

«Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық орган-

дары – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған сəтінен бастап – 

күнтізбелік 15 (он бес) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің 

тізіліміне енгізу туралы хабарлама, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10–тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы болып табылады.

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

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

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемелекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) арыз берушінің атауы жəне құрылатын қойманың орналасқан орны туралы мəліметтерді 
көрсете отырып, еркін нысанда өтініш;

2) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куəлік;
3) құрылтай құжаттарының нотариалды куəландырылған көшірмелері;
4) «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 

жылғы 30 маусымдағы Кодексінің 260–бабының 2–тармағында айқындалған талаптардың 
орындалуын растайтын құжаттар:

 меншігінде, шаруашылық жүргізуінде, жедел басқаруында немесе жалдауында үй-жайлар 
жəне (немесе) ашық алаңдар болуға;

қажетті тиеу-түсіру механизмдері жəне арнаулы техникасы болуға, сондай-ақ орнала-
стырылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сəйкес келетін сертификатталған 
таразы жабдығы, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиісті есепке 
алу аспаптары болуға;

жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғанда, аумақ Кодекстің 186–бабының 3–тармағына 
сəйкес белгіленуі жəне онда бетон немесе асфальт төсемі болуға;

техникалық жарамды кіреберіс жолдар, сондай-ақ тауарларды тексеріп қарауға арналған 
орындар, оның ішінде электр жарығымен жарақтандырылған жабық алаңдар болуға;

аумақ, жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын (бір немесе бірнеше қойма үй-жайлары жəне 
алаңдарды) қоса алғанда, біртұтас жəне ажырамас кешен болуы, бір почта мекенжайы бойынша 
орналастырылуы жəне барлық периметрі бойынша тұтас қоршауы болуға тиіс; 

өз тауарларын сақтау қоймасын құруға арналған аумақтардың жоспарларын, үй-жайдың 
немесе ашық алаңның жобалары мен сызбаларын табыс етуге тиіс.

Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын 
растауы болып табылады.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып та-
былады:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген барлық 
құжаттардың ұсынылмауы;

2) көрсетілетін қызмет алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9–
тармағының 4) тармақшасында көрсетілген талартарға сəйкес келмеуі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі жəне күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының 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 Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 
50-қосымша 

«Кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық орган-

дары – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсырған сəттен бастап тіркелген күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей, кедендік 
баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету туралы арызы тіркелген;

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 
(отыз) минут;

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі кедендік баждардың, салықтардың төленуін 

қамтамасыз етуді тіркеу болып табылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемелекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді тіркеу туралы өтініш еркін 
нысанда толтырылады жəне онда келесі мəліметтер болуы тиіс:

төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар үшін:
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), жеке басын куəландыратын құжаттың нөмірі 

жəне берілген күні;
тұрақты тұратын жерінің мекенжайы;
Кеден одағының кедендік шекарасын болжамды кесіп өту орнында орналасқан мемлекеттік 

кірістер органының атауы (мұндай ақпарат бар болған жағдайда);
салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету тəсілі;
аталған қамтамасыз ету кедендік баждардың, салықтардың төленуін бас қамтамасыз ету 

болып табылатыны туралы ақпарат;
кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету тəсілін растайтын құжаттың 

нөмірі жəне күні;
2) төлеушілер болып табылатын заңды тұлғалар үшін:
атауы жəне оның заңды мекенжайы;
басшының тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде);
Кеден одағының кедендік шекарасын болжамды кесіп өту орнында орналасқан мемлекеттік 

кірістер органының атауы (мұндай ақпарат бар болған жағдайда);
салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету тəсілі;
аталған қамтамасыз ету кедендік баждардың, салықтардың төленуін бас қамтамасыз ету 

болып табылатыны туралы ақпарат;
кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету тəсілін растайтын құжаттың 

нөмірі жəне күні.
3) кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етудің таңдаған тəсіліне бай-

ланысты кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді растайтын мынадай 
құжаттардың бірін:

мемлекеттік кірістер органының ақшаны уақытша орналастыру шотына ақшаның 
аударылғаны туралы төлем құжатының көшірмесін;

төлеуші мен мемлекеттік кірістер органы арасында жасалған мүліктік кепіл шартын жəне 
бағалаушының кепілдегі мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есебін;

кепілгер банк пен төлеуші арасында жасалған банк кепілдемесі шартын жəне банк кепілдігін;
кепілгерлік шартын;
сақтандыру шарты.
Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты-жөні бар 

өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын 
растауы болып табылады.

 3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының 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 Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 
бұйрығына 51-қосымша 

«Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

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

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық орган-

дары – Мемлекеттік кірістер департаменттері мен кедендер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 

тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 10 (он) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 

(отыз) минут;
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-

мен немесе оны ауыстыратын тұлғаның қолы қойылған кедендік баждарды төлеу мерзімін 
кейінге қалдыруды немесе бөліп-бөліп төлеуді ұсыну туралы шешім беру, не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10–тармағында көрсетілген жағдайлар мен негіздемелер 
бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы 
болып табылады. 

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

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

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемелекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) кедендік баждарды төлеу мерзімін кейінге қалдыруды немесе бөліп-бөліп төлеуді ұсыну 
туралы өтініш, еркін нысанда толтырылады жəне онда:

төлеуші туралы мəліметтер;
тауарлардың атауы;
сыртқы сауда шартының (халықаралық шарттың) реквизиттері;
мерзімін кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді ұсыну негіздемесі;
мерзімін кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу сұралып отырған кедендік баждардың сомасы;
мерзімін кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу сұралған мерзім;
бөліп төлеу сұралатын кедендік баждардың сомасын кезең-кезеңмен төлеу кестесі;
2) Қазақстан Республикасы 2010 жылы 30 маусымдағы № 321–ІV Заңымен 

ратификацияланған Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту негіздемелері, шарттары 
жəне тəртібі туралы келісімнің 8–бабында көрсетілген жағдайлардың жоқтығы туралы ақпарат:

дүлей зілзала, технологиялық апат немесе тосын күштің өзгеде мəн-жайлары нəтижесі 
болған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитетінің 
аумақтық бөлімшелерінің жазбаша дүлей зілзала, технологиялық апат немесе тосын күштің 
өзгеде мəн–жайлары нəтижесінде төлеушіге нұқсан келтіру туралы растамасы;

төлеушіге кедендік бажды республикалық бюджеттен қаржыландыру немесе тіркелген 
азаматтық–құқықтық мəміле шеңберінде орындалған жұмыс көлемі (көрсетілген қызметтер, 
жеткізілген тауарлар) үшін төлем кідіртілген кезде – республикалық бюджеттен қаржыландыру 
немесе орындалған жұмыс көлемі (көрсетілген қызметтер, жеткізілген тауарлар) үшін төлемді 
кідірту туралы республикалық бюджеттік бағдарламалардың тиісті əкімшісінің жазбаша растауы;

Кеден одағының кедендік аумағына тез бүлінетін тауарларды əкелген кезде – Қазақстан 
Республикасы Денсаулық жəне əлеуметтік даму министрлігі бекіткен тез бүлінетін тауарлардың 
тізбесі;

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары шеңберінде тауарларды жеткізуді 
жүзеге асыру кезінде – Қазақстан Республикасының тиісті күшіне енген халықаралық 
шарттарының көшірмелері;

Кеден одағының кедендік аумағына Кеден одағының комиссиясы бекіткен, кедендік баж-
дарды төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу ұсынылуы мүмкін, əкелінетін шетелдік 
əуе кемелерінің жəне оларға құрауыштардың жекелеген түрлерінің тізбесіне енгізілген тау-
арлар əкелінген кезде – Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Азаматтық авация комитетінің əкелінетін шетелдік əуе кемелерін жəне оларға құрауыштарды 
авиарейстерге қызмет көрсеткен кезде ғана Қазақстан Республикасының авиакомпаниялары 
пайдаланылғандығы туралы жазбаша растауы;

Кеден одағының кедендік аумағына ауыл шаруашылығы қызметін не көрсетілген ұйымдар 
үшін отырғызатын немесе себетін материалдарды, өсімдіктерді қорғау заттарын, Кеден 
одағының сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасының 8424 81, 8433 
51, 8433 59 субпозициясының ауыл шаруашылығы техникасын жеткізуді жүзеге асыратын 
ұйымдар мысықтарды, иттер мен сəндік құстарды қоспағанда, жануарларды азықтандыру үшін 
тауарларды əкелген кезде - мұндай тауарларды əкелетін немесе ол үшін мұндай тауарлар-
ды жеткізетін ұйымның ауыл шаруашылығы қызметін жүзеге асыруын растайтын құжаттары;

тауарларды, оның ішінде шикізатты, материалдарды, технологиялық жабдықты, олар-
ды өнеркəсіптік қайта өңдеуде пайдалану үшін құрауыштар мен оның қосалқы бөлшектерін 
əкелген кезде:

əкелінетін шикізаттың, материалдардың, технологиялық жабдықтың, оларды өнеркəсіптік 
қайта өңдеуде пайдалану үшін құрауыштар мен оның қосалқы бөлшектерін жеткізу туралы 
сыртқы сауда шарты (келісімшарт, келісім);

əкелінетін тауарларды шикізат, материалдар, технологиялық жабдық, құрауыштар жəне 
оның қосалқы бөлшектері ретінде пайдалана отырып өндірудің технологиялық схемасы 
(өндірістің фрагменті);

Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын 
растауы болып табылады.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып та-
былады:

1) көрсетілетін қызметті берушінің өкімінде кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді 
ұсынуға ниеттенетін тұлғаларда кедендік баждарды, салықтарды төлеу бойынша берешегі 
бар, не аталған тұлғаларға қатысты банкроттық рəсімі қозғалған немесе кеден заңнамасын 
бұзушылықтармен байланысты қылмыс белгілері бойынша қылмыстық іс қозғалғаны туралы 
ақпарат болған жағдайда;

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге осы мемлекеттік 
қызмет көрсету стандартының 9–тармағында тізбеленген қажетті мəліметтер мен құжаттарын 
ұсынбауы. 

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының 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 Министрліктің www.
minfin.gov.kz, көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы жəне көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 
бұйрығына 52-қосымша 

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелерінен 
жəне (немесе) олардың аумақтық бөлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға 

апостиль қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер 
1. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелерінен жəне (неме-

се) олардың аумақтық бөлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша салық орган-
дары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды жəне мемлек еттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беруді:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;
2)  Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінəі «Халыққа қызмет 

көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны 
(бұдан əрі - ХҚКО) арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) құжаттарға апостиль қою – көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаған күннен 

бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
тиісті құжаттарды қосымша тексеру қажет болған жағдайда, құжатқа апостиль қою – 

көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО – 15 (он бес) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің рұқсат 

берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО – 15 (он бес) минут;
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен 

жəне (немесе) олардың аумақтық бөлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль қою 
болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – қызметті алушы) ақылы 

негізде көрсетіледі.
2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексіне сəйкес апостиль қою үшін мемлекеттік 
баж республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне мемлекеттік бажды төлеу күні 
қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 50 пайызын құрайды жəне əрбір құжат үшін 
төленеді.

Мемлекеттік баж сомасын бюджетке төлеу банктер немесе банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы апостиль қойылғанға дейін жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық мекемелері 
арқылы апостиль қоюға түсетін құжаттарға апостиль қойған кезде мемлекеттік баж төлеуден 
босатылады.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, күн сайын дүйсенбіден ба-
стап жұманы қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін 
түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген.

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне 
сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Қабылдау жеделдетілген қызмет көрсетусіз тіркелген орны бойынша «электрондық» кезек 
тəртібімен жүргізіледі, портал арқылы кезекті электронды брондауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) апостиль қоюға тиісті құжат;
2) апостиль қою үшін мемлекеттік баждың бюджетке төленгенін растайтын құжат;
3) жүгінуші көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын құжаттың көшірмесі;
4) қызметті алушының өкілі шағымғанданотариалды расталған сенімхат.
ХҚКО арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде, қызметті алушының жеке тұлғасын 

сəйкестендіруді ХҚКО жұмыскері жүргізеді. 
Қызметті берушіге шағымданған кезде, құжаттар пакетін қабылдаған күні мен уақытын 

көрсетумен, қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

(Жалғасы. Басы 13-18-беттерде) 

(Соңы 20-бетте) 
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ХҚКО дайын құжаттарды тапсыру, жеке куəлігін көрсетумен (немесе оның өкілі нотариал-
ды расталған сенімхаты бойынша) тиісті құжаттарды қабылдау туралы қолхатының негізінде 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызметті ХҚКО арқылы көрсету жағдайында, қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының заңдарымен басқасы қарастырылмаған жағдайда, ХҚКО өкілі берген ны-
саны бойынша ақпараттық жүйелердегі құпия заңына жатқызылған мəліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісім береді.

Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші жəне ХҚКО жұмыскері 
көшірмелерді түпнұсқа құжаттармен салыстырып тексереді, содан соң түпнұсқаларды 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

Қызмет алушының мемлекеттік электронды ақпараттық ресурстары болып табылатын 
құжаттар деректерінің мəліметтерін қызметті берушінің жұмыскері мемлекеттік органдардың 
уəкілетті тұлғаларымен ЭСҚ расталған, электронды деректер нысанында тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады. 

10. Мемлекеттік қызметті алу үшін ХҚКО-на жүгінген кезде, осы мемлекеттік стандарттармен 
қарастырылған көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, 
ХҚКО қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына сəйкес нысан бойынша қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым www.con.gov.kz ХҚКО интернет-
ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО басшысына жіберіледі.

Шағымда:
1) Жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 

көрсетіледі;
2) Заңды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.
Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.
Қызметті алушының шағымында оның тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, күні 

көрсетілуі қажет.
Қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 

көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, ХҚКО келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

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

«Электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы шағымдану тəртібі туралы 
ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алуға болады.

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

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

13. Заңнамалық тəртіпте бекітілген толық немесе қабілеттілігін жарым-жартылай немесе 
мүмкіндігін немесе өздігінен құжат қабылдау, қозғалу, хабардар болу мүмкіндігін жоғалтқан 
қызмет алушыға ХҚКО қызметкерлерімен 1414 бірыңғай байланыс орталығы арқылы мекен 
жайға шығу арқылы мемлекеттік қызмет көрсетіледі. 

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары порталда, көрсетілетін 
қызметті берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтықта қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелерінен жəне 
(немесе) олардың аумақтық бөлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

  (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, болған кезде
  əкесінің аты (бұдан əрі – аты-жөні), не ұйымының атауы)
  _______________________________________________
        (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат 

 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
РМК филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге 
байланысты «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелерінен 
жəне (немесе) олардың аумақтық бөлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль 
қою» мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) ________________________________________;
2) ________________________________________;
3) ….
Осы қолхат əрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

Аты-жөні (ХҚКО қызметкері)         (қолы) 

Орындаушы: аты-жөні_____________
Телефон __________
Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

20__ жыл «___» _________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 5 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11273 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 13-19-беттерде) 5) Кітапша иесінің жеке қолы ____________________________________
Личная подпись владельца
6) Жеке медициналық кітапшаның сериясы № _______________________
Серия личной медицинской книжки
жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка
 
2. Жеке медициналық кітапшаның иесі туралы мəліметтер
Сведения о владельце личной медицинской книжки
1) Негізгі кəсібі ______________________________________________
Основная профессия
2) Лауазымы _________________________________________________
Должность
3) Жұмыс орны ________________________________________________
Место работы
4) Туған жылы, айы, күні ______________________________________
Дата рождения
5) Тұратын жері ______________________________________________
Место жительства

жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка
 
3. Бұрын ауырған инфекциялық аурулары туралы деректер
Данные о перенесенных инфекционных заболеваниях
Бұрын ауырған инфекциялық аурулар ____________________________
Ранее перенесенные инфекционные заболевания
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка
 
4. Медициналық тексеріп-қарау нəтижесі, терапевт
Результат медицинского осмотра, терапевт 

Күні
Дата

Дəрігердің 
қортындысы

Заключение врача

Дəрігердің Т.А.Ə., қолы жəне медициналық тексеріп-қарауды 
жүргізген ұйымның мөрі

Ф.И.О., подпись и печать организации, проводившего меди-
цинский осмотр

   
    
жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка
 
5. Туберкулезге тексеру нəтижесі
Результат обследования на туберкулез 

Күні
Дата

Зертханалық зерттеулер жəне медициналық 
тексеріп-қарау нəтижесі бойынша дəрігердің 
қорытындысы Заключение врача по резуль-
татам лабораторных исследований и меди-

цинского осмотра

Медициналық тексеріп-қарауды 
жүргізген дəрігердің Т.А.Ə., қолы 
жəне мөрі Ф.И.О., подпись и пе-
чать врача, проводившего меди-

цинский осмотр
   
    
жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка
 
6. Жыныстық ауруларға медициналық тексеріп-қарау жəне зертханалық зерттеудің нəтижесі
Результат медицинского осмотра и лабораторного исследования на венерические за-

болевания 

Күні 
Дата

Зертханалық зерттеулер жəне медициналық 
тексеріп-қарау нəтижесі бойынша дəрігердің 

қорытындысы
Заключение врача по результатам лабо-
раторных исследований и медицинского 

осмотра

Медициналық тексеріп-қарауды 
жүргізген дəрігердің Т.А.Ə., қолы 

жəне мөрі
Ф.И.О., подпись и печать вра-
ча, проводившего медицинский 

осмотр
   
   
жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка
 
7. Гинекологиялық тексеріп-қарау нəтижесі
Результат гинекологического осмотра 

Күні
Дата

Зертханалық зерттеулер жəне медициналық 
тексеріп-қарау нəтижесі бойынша дəрігердің 

қорытындысы
Заключение врача по результатам лабо-
раторных исследований и медицинского 

осмотра

Медициналық тексеріп-қарауды 
жүргізген дəрігердің Т.А.Ə, қолы 

жəне мөрі
Ф.И.О., подпись и печать вра-
ча, проводившего медицинский 

осмотр
   
   
жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка
 
8. Патогенді стафилококты тасымалдауға зерттеу нəтижесі
Результат исследования на носительство патогенного стафилококка 

Күні
Дата

Дəрігердің қорытындысы
Заключение врача

Тексеруді жүргізген дəрігердің Т.А.Ə., қолы жəне 
ұйымның мөрі

Ф.И.О., подпись врача, проводившего обследование 
и печать организации

   
   
жеке медициналық кітапшасы
личная медицинская книжка

9. Гельминт жұмыртқаларына зерттеу нəтижесі
Результат исследования на яйца гельминтов

Күні
Дата

Дəрігердің қорытындысы
Заключение врача

Тексеруді жүргізген дəрігердің Т.А.Ə., қолы жəне 
ұйымның мөрі

Ф.И.О., подпись врача, проводившего обследование и 
печать организации

   
    
жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка
 
10. Бактериологиялық зерттеу нəтижесі
Результат бактериологического исследования 

Күні
Дата

Дəрігердің қорытындысы
Заключение врача

Тексеруді жүргізген дəрігердің Т.А.Ə., қолы жəне 
ұйымның мөрі

Ф.И.О., подпись врача, проводившего обследование и 
печать организации

 
жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка

11. Вирустық гепатиттер, АИТВ маркерлеріне зерттеу нəтижесі
Результат обследования на маркеры вирусных гепатитов, ВИЧ 

Күні
Дата

Дəрігердің қорытындысы
Заключение врача

Тексеруді жүргізген дəрігердің Т.А.Ə., қолы жəне 
ұйымның мөрі

Ф.И.О., подпись врача, проводившего обследование и 
печать организации

   
    
жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка

12. Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауат-
тылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді жəне гигиеналық нормативтерді білуін 
аттестаттау туралы белгі

Отметка об аттестации на знание нормативных правовых актов Республики Казахстан в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов 

Күні
Дата

Аттестаттау туралы белгі
Отметка об аттестации

Оқыту мен аттестаттауды өткізген ұйым басшысының 
Т.А.Ə., қолы, мөр

Ф.И.О., подпись руководителя организации проводив-
шего обучение и аттестацию, печать

   
жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка
 
12. Жұмыс істеуге рұқсат беру
Допуск к работе 

Күні
Дата

Жұмыс істеуге рұқсат _____ «___» 
______ жылы күні айы

Допуск к работе «___» ______ 
____ дата месяц год

Денсаулық сақтау субъектілерінің жауапты 
маманының Т.А.Ə., қолы, мөр

Ф.И.О., подпись ответственного специалиста 
субъектов здравоохранения, печать

   
   
жеке медициналық кітапша
личная медицинская книжка 
 

Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке алу жəне жүргізу қағидаларына 2-қосымша
Нысан 

Жеке медициналық кітапшаларды есепке алу журналы 

Р/с 
№
пп

Жеке медициналық 
кітапша иесінің Т.А.Ə.
Ф.И.О. владельца 

личной медицинской 
книжки

Жұмыс орны, ла-
уазымы

Место работы, 
должность

Тұратын жері
Место житель-

ства

ЖМК нөмірі
Номер ЛМК

Рұқсат 
туралы 
белгі

Отметка о 
допуске

1 2 3 4 5 6

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 8 сəуірде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10638 бо-
лып енгізілді.

4. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылды: 
1) антенналық-фидер тракті (бұдан əрі – АФТ) – радиосигналды  таратқыштан 

(қабылдағыштан) антеннаның сəуле бөлетін (қабылдайтын) бөлігіне беруге арналған аралық 
құрылғылар (кабельдер, толқын тасымалдаушылар, қосылыстар); 

2) антеннаның сəулелену қуаты – таратқыш құралдардың антенналық-фидер трактіндегі 
шығын есепке алынып антеннаға жалғанатын жиынтық қуаттылығы; 

3) бағытталған сəулелену антенналары – тар секторда сəулеленуге арналған (жерсеріктік, 
радиорелейлік байланыс антенналары жəне басқалары); 

4) биологиялық қауіпті аймақ (бұдан əрі – БҚА) - шекарасындағы электр магниттік өрістің 
деңгейі рұқсат етілетін шекті деңгейге (бұдан əрі – РШД) тең радиотаратқыш антенналардың 
айналасында пайда болатын аймақ; 

5) жиынтық электр магниттік сəуле – бұл бір аумақта орналасқан РТО-ның барлық таратқыш 
антенналарынан шығатын электр магниттік толқындардың энергетикалық сəулелену жиынтығы; 

6) қайталама сəулелену – ЭМӨ-нің əсер ету аймағында орналасқан əртүрлі металл 
жəне құрамында металл бар заттармен жəне конструкциялармен электр магниттік энерги-
яны қайта шығару; 

7) құрылысты шектеу аймағы (бұдан əрі – ҚША) – жер бетінен екі метрден (бұдан əрі – 
м) артық биіктікте ЭМӨ деңгейлері РШД жоғарылайтын аумақ. ҚША-ның сыртқы шекарасы 
болашақтағы құрылыс салудың тұрғын ғимараттарының ең жоғарғы биіктігі бойынша, электр 
магниттік өрістің деңгейі РШД-ден аспайтын жоғарғы қабаттың деңгейінде айқындалады; 

8) радиотехникалық объект – қоршаған ортаға 30 кГц-тен бастап 300 ГГц-ке дейінгі 
радиожиілік ауқымында электр магниттік технологиялық тербелістер шығаратын объект; 

9) радиоэлектрондық құралдар (бұдан əрі – РЭҚ) – радиотолқындарды беруге жəне (не-
месе) қабылдауға арналған жəне бір немесе бірнеше таратқыш жəне (немесе) қабылдағыш 
құрылғылардан немесе қосалқы жабдықты қоса алғанда олардың комбинацияларынан 
тұратын техникалық құрал; 

10) санитариялық-қорғаныш аймағы (бұдан əрі – СҚА) – сыртқы шекарасында ЭМӨ 
деңгейлері жер бетінен 2 м биіктікте РШД-ге тең радиотехникалық объектіге жапсарлас 
орналасқан аумақ; 

11) секторлық (панельдік) антенналар – радиотолқындардың белгілі бір секторда 
сəулеленуіне арналған антенналар (ұялы радиобайланыс, сымсыз радиоға қолжетімділік 
антенналары жəне басқалары); 

12) селитебтік аумақ – тұрғын үйлерді, қоғамдық (қоғамдық-іскерлік) жəне рекреациялық 
аймақтарды, сондай-ақ орналастырылуы мен қызметі арнайы санитариялық-қорғаныш 
аймақтарын талап ететін əсері болмайтын инженерлік жəне көліктік инфрақұрылымдардың 
жекелеген бөліктерін орналастыруға арналған елді мекен аумағының бір бөлігі; 

13) таратқыштың ең көп жұмыс қуаты – таратқыштың АФТ-дағы шығынды есепке алма-
стан осы жабдықта техникалық қол жетерлік немесе қандай да бір себептерге байланысты 
шектелген ең көп дамитын қуаты; 

14) таратқыштың паспорттық қуаты – таратушы жабдыққа арналған техникалық құжаттамада 
көрсетілген ең көп ықтимал қуат; 

15) шеңберлік сəулелену антенналары – барлық жаққа тік ось арқылы сəулеленуге арналған 
(ұйымдардың байланыс антенналары, қайта таратқыштар, телевизиялық, радиохабар тара-
татын антенналар жəне басқалары); 

16) электр магниттік сəулелену (бұдан əрі – ЭМС) – табиғи немесе жасанды көздер туды-
ратын электр магниттік тербелістер; 

17) электр магниттік өріс – электр магниттік тербелістердің көзіне жақын жерде жəне 
олардың таралу жолының бойында туындайтын өріс; 

18) энергетикалық жүктеме (доза, экспозиция) – электр магниттік энергияның бір ауысымда 
əсер ету уақытындағы жиынтық энергетикалық қарқындылығы.

2. Радиотехникалық объектілерді, радиоэлектрондық құралдарды орналастыруға 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

 5. Радиотехникалық объектілерді салу жəне оларды пайдалануға беру (жобалау 
құжаттамасын əзірлеу сатысында, инфрақұрылымы жоқ, жобаланатын РТО-ны (РЭҚ) 
орналастыруға (қолданыстағы антенна-мачталы құрылыстардағы, ғимараттардың 
төбелеріндегі байланыс станциялары), іргелес аумақта электр магниттік жағдайға ықпал ететін 
өзгерістерден кейін (антенналар орналасқан орнының, сəулелену режимдерінің, антенна 
санының жəне орналасу биіктігінің өзгеруі) Кодекстің 62-бабының 8-тармағына сəйкес берілетін 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бар болғанда рұқсат етіледі. 

6. Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алуға қажетті мəліметтер мен 
материалдардың тізбесі осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген. 

7. СҚА-ның, ҚША-ның шекаралары, БҚА-ның өлшемдері есептелген мəліметтер мен 
материалдарды қарамағында РЭҚ болатын заңды немесе жеке тұлға немесе жобалаушы 
ұйымдар береді. 

8. Радиотехникалық бейіндегі объекті болып табылмайтын объектіде əртүрлі заңды жəне 
жеке тұлғаларға тиесілі шеңберлік жəне секторлық сəулеленудің бірнеше РЭҚ антенналары 
орналасқан жағдайда əрбір РЭҚ иесіне жеке санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды 
алады. 

9. Мамандандырылған РТО-ға тиесілі объектіде бір немесе түрлі иесі бар бірнеше РЭҚ 
орналасқан жағдайда осы мекенжай бойынша орналасқан барлық РЭҚ-ті ескере отырып, 
бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беріледі. 

Бұл ретте барлық шеңберлік жəне секторлық сəулеленудің таратқыш антенналары 
шығаратын жиынтық электр магниттік сəулеленудің есептеулері беріледі (жобалаушы 
негіздеген жағдайлары қоспағанда). РЭҚ иелері осындай есептеулерді жүргізуге қажетті де-
ректермен өзара алмасуды қамтамасыз етеді. 

10. Бағытталған сəулелену РЭҚ үшін жеке санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды 
ресімделеді. 

11. Бір антеннаға жүргізілген таратқыштардың жиынтық қуаты 1000 Ваттан (бұдан əрі – Вт) 
артық болатын көлденең жазықтықтағы шеңберлік жəне секторлық сəулеленудің РЭҚ таратушы 
антенналарын орналастыру (басты күлтесі тиісті жаққа бағытталғанда) тұрғын үй құрылысының, 
балалардың, оқу жəне емдеу-профилактикалық ұйымдардың аумағына дейін, СҚА мен ҚША 
өлшемдерін есептеу нəтижелері бойынша айқындалатын қашықтықта, бірақ кемінде: 

1) антеннаны жерден 100 м жоғары биіктікте орналастырған кезде – 100 м; 
2) антеннаны 50-ден 100 м дейінгі биіктікте орналастырған кезде – 200 м; 
3) антеннаны кемінде 50 м биіктікте орналастырған кезде – 300 м қашықтықта радио-

мачталарда жүргізіледі. 
12. Сəулелену қуаты 1000 Вт артық болатын шеңберлік жəне секторлық сəулеленудің РТО 

таратушы антенналарын орналастыру (басты күлтесі тиісті жаққа бағытталғанда) тұрғын үй 
құрылысының, балалардың, оқу жəне емдеу-профилактикалық ұйымдардың аумағына дейін, 
СҚА мен ҚША өлшемдерін есептеу нəтижесі бойынша айқындалатын қашықтықта, бірақ кемінде: 

1) антеннаны жерден 100 м жоғары биіктікте орналастырған кезде – 100 м; 
2) антеннаны 50-ден 100 м дейінгі биіктікте орналастырған кезде – 200 м; 
3) антеннаны кемінде 50 м биіктікте орналастырған кезде – 300 м қашықтықта радио-

мачталарда жүргізіледі. 
13. Сəулелену қуаты 100 Вт-тан артық, ауқымы 30 МегаГерцтен (бұдан əрі – МГц) жоғары 

болатын РТО, РЭҚ таратушы антенналарын тұрғын үйлердің, қоғамдық жəне əкімшілік 
ғимараттардың шатырларына орналастыруға жол берілмейді. 

14. Ауқымы 1,8 – 30 МГц радиоəуесқойлық радиостанциялардың, тиімді сəулелену қуаты 
100 Вт-тан артық 26,5 – 27,5 МГц жиіліктерінің азаматтық ауқым радиостанцияларының 
антенналарын орналастыру кезінде антенналарды орнату аймағына оның кез келген 
нүктесінен кемінде 5 м қашықтықта адамдардың кіруінің мүмкін болмауы қамтамасыз етіледі. 
Таратқыштарының қуаты 1 килоВаттан (бұдан əрі – кВт) артық болатын ауқымы 3 – 30 МГц 
таратушы антенналарды тұрғын үйлердің, қоғамдық жəне əкімшілік ғимараттардың шатырла-
рында орналастыруға жол берілмейді. 

15. Тұрғын үйлердің, қоғамдық жəне əкімшілік ғимараттардың шатырларының ортасында 
орналастырылатын көлденең жазықтықтағы 10 градустан артық ең көп сəулелену орнының 
бұрышы теріс жəне сəулелену қуаты 25 Вт-тан артық секторлық сəулеленудің РЭҚ антенна-
лары шатыр деңгейінен кемінде 5 м биіктікте орнатылады. 

16. Шеңберлік жəне секторлық сəулеленудің РЭҚ антенналарын, сондай-ақ спутниктік 
байланыс станцияларының антенналарын адамдардың болуына арналған ғимараттардың 
(өндірістік, тұрғын үй жəне қоғамдық ғимараттар) шатырында, мынадай шарттардың біреуі 
сақталған жағдайда, орналастыруға жол беріледі: 

1) жоғарғы қабаттың темір-бетон жабынының болуы; 
2) металл шатырдың болуы; 
3) техникалық қабаттың болуы. 
17. Шеңберлік сəулеленудің РЭҚ антенналарын терезелері, балкондары, лоджиялары бар 

тұрғын, қоғамдық жəне əкімшілік ғимараттардың қабырғаларына СҚА, ҚША жəне БҚА есептеу 
нəтижелеріне қарамастан орналастыруға жол берілмейді. 

18. Сəулелену қуаты 10 Вт-тан аспайтын бағытталған сəулелену антенналарын ғимарат-
тардың негізгі қабырғаларына (кірпіштен, темір-бетоннан жасалған) немесе адамдар болатын 
үй-жайлармен шектеспейтін негізгі емес қабырғаларға орналастыруға жол беріледі. Антеннадан 
терезеге, балкондарға, лоджияға дейінгі қашықтық кемінде 3 м құрайды. 

19. Сəулелену қуаттылығы 25 Вт аспайтын секторлық сəулеленудің РЭҚ антеннала-
рын ғимараттардың негізгі қабырғаларына (кірпіштен, темір-бетоннан жасалған) аталған 
ғимараттың терезелерінен, балкондарынан, лоджияларынан тікелей көрінбейтін жерде 
орналастыруға жол беріледі. 

20. Құрылыстар мен ғимараттардың ішінде арнайы ішкі (indoor) антенналарды ғана орна-
туға рұқсат етіледі. 

21. РТО (РЭҚ) жабдықтары бар контейнерлерді тұрғын үй, қоғамдық жəне жұмыс үй-
жайларының ішіне орнатуға рұқсат етілмейді. 

22. СҚА шекаралары жер бетінен 2 м биіктікте белгіленеді. СҚА өлшемі РТО-ның 
перспективадағы дамуын ескере отырып, антеннаның негізінен есептеледі. 

23. ҚША-ның сыртқы шекараларында бар құрылыстың биіктігіндегі ЭМӨ деңгейінің РШД-
ден артуына жол берілмейді. ҚША-ның сыртқы шекарасы қалыптасқан жəне перспективадағы 
құрылыс ғимаратының ең жоғары биіктігі бойынша, жер деңгейінен РЭҚ антенналарын ор-
нату биіктігінде перспективадағы құрылыс туралы мəліметтер жоқ болғанда айқындалады. 

24. СҚА жəне ҚША шекаралары ЭМӨ деңгейлеріне аспаптық өлшеулер жүргізілгеннен 
кейін нақтыланады. Жобаланған РТО үшін осындай нақтылауға негізделген қажеттілік 
кезінде санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының «Ұсыныс» д еген бағанына тиісті 
жазба жасалады. 

25. Бағытталмаған сəулелену антенналарымен жабдықталған таратушы радиостанциялар, 
телевизия станциялары, сондай-ақ айналма шолу радиолокациялық станциялар үшін СҚА 
жəне ҚША РТО-ның айналасына орналастыр ылады. 

26. Бағытталған əрекеттегі антенналармен жабдықталған таратушы станциялар үшін, 
сондай-ақ антенналары белгілі бір секторда сканерлейтін немесе бір бағытта тіркелген 
радиолокациялық станциялар үшін СҚА жəне ҚША электр магниттік энергияның сəулелену 
бағытында, бүйірлік жəне артқы күлтелерді, антенналардың сəулелену бағыттылығының тік 
жəне көлденең диаграммалары ескеріле отырып орнатылады. 

27. Антенналары белгілі бір бұрышта көкжиекке электр магниттік энергияны сəулелейтін 
жəне ЭМӨ деңгейі биіктікке байланысты өзгеретін таратушы станциялар үшін ҚША іргелес 
тұрғын үй құрылысы ғимаратының биіктігі шегінде тігінен сəуленің төменгі көлбеуі бойынша 
дифференциалды орнатылады. 

28. СҚА селитебті аумақ ретінде, тұраққа арналған алаңдарды жəне көліктің барлық 
түрлерінің аялдамаларын, автомобильге қызмет көрсететін объектілерді, май құю станци-
яларын, мұнай жəне мұнай өнімдерінің қоймаларын орналастыру үшін, өнеркəсіптік алаңды 
кеңейту үшін, ұжымдық немесе жеке саяжай жəне бау-бақша учаскелеріне пайдаланылмайды.

3. РТО-ны (РЭҚ) санитариялық-эпидемиологиялық бағалау критерийі
 29. Селитебті аумақтағы, демалыс орындарында, тұрғын, қоғамдық жəне өндірістік 

үй-жайлардың ішіндегі ЭМӨ РШД осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес 
қабылданады. 

30. Қызмет көрсететін персоналға РЭҚ тудыратын ЭМӨ əсерін гигиеналық бағалау электр 
өрісінің энергетикалық жүктемесі, магнит өрісі, осы Санитариялық қағидаларға 3-қосымшаға 
сəйкес электр ма гнит энергиясы ағынының тығыздығы бойынша жүзеге асырылады. 

31. РШД бірдей белгіленген бірнеше көздерден бір мезгілде сəулеленген кезде электр 
өрісінің (Е) жиынтық кернеулігі немесе энергия ағынының жиынтық тығыздығы (бұдан əрі – 
ЭАТ) РШД мəнінен аспауы тиіс:

Ежиынт = (Е1
2 + Е2

2 + … + Еn
2)0,5 <Ершд (1)

ППЭжиынт = ППЭ1 + ППЭ2 + … + ППЭn <ППЭршд (2)
Əртүрлі РШД белгіленген бірнеше көздерден бір мезгілде сəулеленген кезде электр 

өрісінің (бұдан əрі – Е) жиынтық кернеулігі жəне ЭАТ жиынтық кернеулігі 1,0-ден аспауы тиіс:
(Е1/Ершд1)2 + … (Еn/Ершдn)2+ЭАТ1/ЭАТршд1+ … ЭАТn/ЭАТршдn <1 (3)
мұндағы: 
Е1,2,…,n – (1) формулада – əрбір ЭМӨ көзі жеке түзетін электр өрісінің кернеулігі, метрге вольт 

(бұдан əрі – В/м); (3) формулада – (1) формула бойынша айқындалған əрбір нормаланған 
жиілік ауқымындағы электр өрісінің жиынтық кернеулігі, В/м; 

Ершд1,2,…,n – нормаланған ауқымдағы электр өрісінің шекті рұқсат етілетін кернеулігі, В/м; 
ЭАТ1,2,…,n – (2) формулада – əрбір ЭМӨ көзі жеке шығаратын энергия ағынының тығыздығы, 

шаршы сантиметрге микроватт (бұдан əрі – мкВт/см2); 
(3) формулада – (2) формула бойынша айқындалған əрбір нормаланған жиілік ауқымындағы 

энергия ағынының жиынтық тығыздығы, мкВт/см2;
ЭАТшред – нормаланған ауқымның энергия ағыны тығыздығының шекті рұқсат етілетін 

деңгейі, мкВт/см2. 32. РЭҚ тудыратын ЭМӨ деңгейлерін бақылау үшін есептеу жəне аспаптық 
əдістер пайдаланылады. 

33. Есептеу əдістері таратушы құралдардың типтерін, жұмыс жиіліктерін, режимдері мен 
қуаттарын, параметрлері мен антенналардың кеңістікте орналасуын, жер бедерін, қайта 
шағылысатын беттердің болуын ескере отырып, жобалық құжаттарды, РТО-ға халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қолданыстағы заңнамаға 
сəйкес берілген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыларды сараптау кезінде пай-
даланылады. 

Таратушы антенналардың БҚА шекарасы, қажет болғанда - тік жəне көлденең 
жазықтықтардағы ұзындығын жəне антенналардың орналасу орындарын көрсетіп, жиынтық 
сəулеленудің БҚА шекарасы (бағдарламалық қамтамасыз ету бар болғанда) есептеледі. ЭМӨ 
деңгейін СҚА биіктігінде (жерден 2 м) жəне ҚША (іргелес ғимарат терезесінің деңгейінде) 
шеңберлік бағытта (шеңберлік сəулелену антенналары үшін) немесе азимутальды бағытта 
(секторлық жəне бағытталған антенналар үшін) есептеуге рұқсат етіледі. 

34. Аспаптық əдістер РЭҚ тудыратын ЭМӨ-нің деңгейін бақылау үшін пайдаланылады. 
Бақылаудың аспаптық əдістерін пайдалану кезінде сəулелендіруші құралдардың ең көп 
қуатының жəне режимдерінің тұрақтылығы қамтамасыз етіледі. 

35. ЭМӨ деңгейін бақылаудың аспаптық əдісі кезінде мемлекеттік тексеруден өткен жəне 
тиісті куəлігі (сертификат) бар өлшеу құралдары пайдаланылады. 

36. РЭҚ-тың ЭМӨ деңгейін аспаптық бақылау: 
1) қолданыстағы жəне РТО-ны пайдалануға беретін СҚА, ҚША шекараларын нақтылау 

қажет болғанда; 
2) ЭМӨ деңгейіне əсер ететін (антенналар бағдарының өзгеруі, таратқыштар қуатының 

көбеюі) РЭҚ жұмыс жағдайы мен режимін өзгерткен кезде; 
3) РЭҚ-қа іргелес аумақтарда жағдайлық жоспарды өзгерткен кезде; 
4) Кодекстің 21-бабының 3, 4-тармақтарына сəйкес РТО операторларына немесе селитебтік 

аумаққа халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі тексеру жүргізген кезде; 

5) ЭМӨ деңгейін төмендету бойынша іс-шаралар өткізілгеннен кейін жүргізіледі.
 4. РЭҚ тудыратын электр магниттік өрістердің адамға қолайсыз əсерінің алдын алу 

жөніндегі іс-шаралар
 37. Жұмыскерлерді ЭМӨ-нің қолайсыз əсерінен қорғауды қамтамасыз ету ұйымдастыру, 

инженерлік-техникалық жəне профилактикалық іс-шараларды жүргізу жолымен жүзеге асы-
рылады. 

38. Ұйымдастыру іс-шаралары: 
1) жұмыстың ұтымды режимдерін таңдауды; 
2) ЭМӨ-нің əсер ету жағдайларында персоналдың болу ұзақтығын шектеуді; 
3) ЭМӨ көздерінен қашықтықта, нормативтік талаптарды сақтауды қамтамасыз ететін 

жұмыс орындарын ұйымдастыруды көздейді. 
39. Инженерлік-техникалық іс-шараларға ЭМӨ көздерін ұтымды орналастыру жəне 

ұжымдық жəне жеке қорғаныш құралдарын қолдану, оның ішінде ЭМӨ көздерін немесе жұмыс 
орындарын оқшалау кіреді. 

40. РТО орналастырудың барлық жағдайларында оның иесі қоғамдық жəне өндірістік 
ғимараттарды жобалау, салу, реконструкциялау жəне пайдалану сатысында ЭМӨ-ден 
қорғаудың əртүрлі əдістерін (белсенді емес жəне белсенді) қолдану мүмкіндігін қарастырады. 

41. Радиожиіліктердің ЭМӨ шағылдыратын экрандары металл табақтардан, торлардан, 
өткізгіш үлдірлерден, микросымдары бар арқаулардан, синтетикалық талшықтар негізіндегі 
металл арқаулардан немесе электр өткізгіштігі жоғары кез келген басқа да материалдардан 
жасалады. Экрандар жерге тұйықталады. 

42. РЭҚ-тың ЭМӨ көздерінің əсерімен кəсіби байланысы бар адамдар Кодекстің 155-бабының 
4-тармағына сəйкес міндетті медициналық тексеріп-қараулардан өтеді. 

43. РЭҚ-тың антенна жабдығына қызмет көрсетуге тікелей байланысты емес адамдардың 
таратушы антенналар орналасқан жерлерге кіруіне шектеу қойылады. 

44. Халық үшін ЭМӨ деңгейі РШД-ден асатын жəне РТО-ға қызмет көрсетуге тікелей бай-
ланысты емес адамдардың кіруі мүмкін аумақтар (шатырлардың учаскелері) қоршалады жəне 
ескерту белгілерімен белгіленеді. Осы учаскелерде қандай да бір жұмыс жүргізу кезінде РТО 
таратқыштары ажыратылады. 

45. Қолданыстағы объектілер осы Санитариялық қағидалардың талаптарымен сəйкестікке 
келтірілед і. 

«Радиотехникалық объектілерге қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық та-
лаптар» санитариялық қағидаларына 1-қо сымша 

 Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алуға қажетті мəліметтер мен 
материалдардың тізбесі 

1. Жалпы мəліметтер
1 РТО (РЭҚ) атауы  

2 РТО-ны (РЭҚ) орналастыру мекенжайы  
3 РТО (РЭҚ) иесі  
4 Ведомстволық тиесілігі бар болған жағдайда
5 РТО (РЭҚ) иесінің мекенжайы  
6 РТО (РЭҚ) иесінің БИН (ЖСН)  
7 РТО (РЭС) иесінің телефоны  
8 Жабдықтың пайдалануға берілген жылы  
9 РТО (РЭҚ) тағайындалуы  
10 РТО (РЭҚ) орналастыру (дислокация) орны  
11 Іргелес құрылыстың ең жоғарғы биіктігі (қабаттылығы)  
12 РТО (РЭҚ) орналасатын ғимараттың тағайындалуы егер таратушы антенналар 

ғимаратта болса
13 Ғимарат шатырының түрі (тегіс немесе еңіс/градуспен 

еңіс/, шатырдың қапталған материалын көрсету)
- « -

14 РЭҚ антеннасы орналасатын ғимаратта техникалық 
қабаттың бар болуы

- « -

15 Үстіңгі жабынның түрі - « -
16 Ғимараттың төбесінде немесе радиомачтада басқа да 

таратушы құралдардың бар болуы (операторларды жəне 
РЭҚ-ты санамалау)

 

  2. Антеннаның (антенналардың) техникалық сипаттамасы
1 Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты Вт-пен  
2 Таратуға арналған жұмыс жиілілігі (жиіліктердің ауқымы)  
3 Антеннаны күшейту коэффициенті (дБ/рет)  
4 Антенналық-фидер трактінде қуаттың таратуға арналған 

шығыны (дБ/рет) (егер деректер болмаса, онда фидердің 
ұзындығын көрсету керек (таратқыштан антеннаға дейін ка-
бельдер), м жəне фидердегі қуаттың шығыны, (дБ/метр)

 

5 Антеннаның тік өлшемі немесе диаметрі  
6 Негізгі күлте орнының бұрышы градуспен, (яғни, антеннаның 

тік жазықтықтағы ең көп сəулелену бағытының бұрышы)
 

7 Сəулеленудің ең көп азимуты (айналма жұмыс істейтін антен-
на үшін 0-3600)

 

8 РТО-ның сəулеленуге арналған жұмыс режимі (тұрақты, 
қайталама-қысқа мерзімді, импульстік)

 

9 Антеннаны орналастыру орны жəне түрі (мысалы, «АБК» 
төбесінде, «техникалық қабаттың қабырғасындағы тіреуіште» 
жəне т.б.)

 

10 Антенна ілгішінің биіктігі метрмен, м: 
- жер деңгейінен (əрбір антеннаның фазалық орталығының 
орналасу биіктігі көрсетіледі) 
- шатыр деңгейінен (антенна орналасқан шатырдан неме-
се жақын орналасқан неғұрлым биік ғимараттың шатыры 
деңгейінен көрсетіледі)

 

Спутниктік байланыс станциялары үшін қосымша:
11 Антенна айнасын ашу коэффициенті  
12 Жердің жасанды серігі, тұрғын нүктесі  
13 РТО (РЭҚ) орналасқан орнының географиялық координат-

тары
ендігі жəне бойлығы

Радиолокаторлар үшін қосымша:
14 Таратқыштың импульстік қуаты, Вт немесе кВт  
15 Импульстердің қайталану жиілігі, Гц  
16 Импульстің ұзақтығы, сек.  
17 Антеннаның айналу жылдамдығы, айн/мин. айналатын жəне 

сканерлейтін антен-
налар үшін

18 Айналу кезеңі, сек.  
19 Сканерлеу секторы, ғ сканерлейтін антен-

налар үшін
 Ескертпе: 
1. 2-бөлімнің деректерін таратушы антенналардың (таратқыштар) əрқайсысы үшін 

көрсету керек; 
2. Кейбір РЭҚ əсерін бағалау үшін қажетті қосымша деректерді енгізу көзделеді; 
3. Антенналардың тік жəне көлденең жазықтықтағы сəулелену диаграммалары. Ескертпе: 

диаграммалардың орнына диаграммаларды сипаттайтын есептеу формулаларына нұсқаулар 
(сілтемелер) беріледі; бірқалыпты айналма сəулелену антенналары үшін көлденең 
жазықтықтағы сəулелену диаграммасы талап етілмейді. 

4. Іргелес аумақтың жағдайлық жоспары. 
Ескертпе: антенналардың орналасу орнын, құрылыстың қабаттылығын, СҚА мен ҚША 

(қажеттілігіне қарай) жəне көшелерге, магистральдарға немесе басқа белгілі бағдарларға 
байланыстылығын көрсете отырып 1:500 – 1:2000 масштабында. Интернет-сайттардың спут-
ник карталарын жəне дұрыс карта-схемасын негіз ретінде қолдануға рұқсат етіледі. Белгілі 
бағдарлар болмағанда жоспарда РТО (РЭҚ) тұрған жерінің географиялық координаттары 
көрсетіледі. 

5. Антенналарды тік жазықтықта орналастыру схемасы. 
6. РТО (РЭҚ) орналастырудың фотоматериалдары (ұсынылады). 
7. Іргелес аумақтағы электр магниттік өрістің деңгейлерін бөлуді есептеу материалдары 

(таратушы антенналардан БҚА шекарасын); 
Ескертпе: есептеу материалдарына мыналар кіреді: есептеу тəртібі мен формулаларының 

сипаттамасы, есептеулері мен графиктері бар тікелей кестелер (БҚА, СҚА, ҚША өлшемдері), 
қолданылатын автоматтандырылған есептеу бағдарламаларына сілтеме (бар болған кез-
де), есептеулер нəтижелері жəне көзделген қорғау (қауіпсіздік) шаралары бойынша іргелес 
аумақтағы электр магниттік жағдай туралы қор ытындылар, есептеу жүргізген ұйым маманының 
деректері мен қолы.

«Радиотехникалық объектілерге қойылатын санитариял ық- эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларына 2-қосымша 

 Селитебті аумақтағы, демалыс орындарындағы, тұрғын, қоғамдық жəне өндірістік 
үй-жайлардың ішіндегі электр магниттік өрістің рұқсат етілетін шекті деңгейлері

Жиіліктер диапазоны 30 - 
300 
кГц

0,3 - 3 
МГц

3 - 30 
МГц

30 - 
300 
МГц 

0,3 - 300 ГГц

Нормаланатын па-
раметр

Электр өрісінің кернеулігі, Е 
(Вольт/метр. В/м)

Энергия ағынының тығыздығы, 
ЭАТ (шаршы сантиметрге ми-

кроВатт, мкВт/см2)
Рұқсат етілетін шекті 

деңгейлер
25 15 10 3 10 25*

 Ескертпе:
* - айналатын жəне сканерлейтін антенналардан сəулелену жағдайлары үш ін.

«Радиотехникалық объектілерге қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларына 3-қ осымша 

 Электр өрісінің, магнит өрісінің, электр магниттік энергия ағыны тығыздығының 
энерге тикалық жүктемесі

 30 кГц – 300 МегаГерц жиіліктер ауқымындағы энергетикалық жүктеме мынадай форму-
лалар бойынша есептеледі:

ЭНЕ = Е2*Т; ЭНН = Н2* Т (1)
 мұндағы: Е – электр өрісінің кернеуі, Вольт/метр (бұдан əрі – В/м); Н – магнит өрісінің 

кернеуі, Ампер/метр (бұдан əрі – А/м); Т – жұмыс ауысымы кезіндегі əсер ету уақыты, сағат. 
0,03 – 3 МГц жəне 30 - 50 МГц жиіліктер ауқымындағы электр жəне магнит өрісінің бір 

уақыттағы əсерін мынадай жағдайда рұқсат етілген деп санау керек:
(ЭНЕ / ЭНЕрш) + (ЭНн / ЭННрш) < 1 (2)
 мұндағы: ЭЖЕшр, ЭЖНшр – энергетикалық жүктеменің рұқсат етілетін шекті мəндері 

(қосымшаның кестесі бойынша қабылданады). 
300 МГц - 300 ГигаГерц (бұдан əрі – ГГц) жиіліктер ауқымындағы энергетикалық жүктеме 

мынадай формула бойынша есептеледі:
ЭЖЭАТ = ЭАТ · Т (3)
 мұндағы: ЭАТ – өріс энергиясы ағынының үстіңгі қабатының тығыздығы, шаршы санти-

метрге микроВатт (бұдан əрі – Ватт/см2); Т – жұмыс ауысымы ішіндегі əсер ету уақыты, сағат. 
Жұмыс орындарындағы Е, Н жəне ЭАТ рұқсат етілетін шекті мəндерді рұқсат етілетін 

энергетикалық жүктемеге жəне əсер ету уақытына қарай мынадай формула бойынша 
айқындау қажет:

Ерш = (ЭЖЕрш / Т)0,5; Нрш = (ЭЖНрш /Т)0,5; АЭТрш = К·ЭЖэатрш/Т (4)
 мұндағы: Ерш, Нрш, ЭАТрш – электр В/м, магнит А/м өрістерінің жəне энергия ағыны 

тығыздығының мкВт/см2 рұқсат етілетін шекті мəндері; ЭЖЕрш, ЭЖНрш, ЭЖэатрш – энергетикалық 
жүктеменің рұқсат етілетін шекті мəндері (1-кесте бойынша қабылданады); К – биологиялық 
тиімділіктің бəсеңдеу коэффициенті, мынаған тең: 10 – айналатын жəне сканерлейтін антен-
налардан сəулелену үшін жəне 1 – қалған жағдайларда. 

Ескертпе: егер алынған мəндер 1-кестеде көрсетілген Ерш, Нрш, ЭАТрш ең жоғарғы 
мəндерінен асатын болса, рұқсат етілетін шекті мəн ретінде соңғылар қабылданады. 

ЭМС қарқындылығына байланысты рұқсат етілетін əсер ету уақыты мынадай формула-
лар бойынша айқындалады:

Т=ЭЖЕрш /Е2; ЭЖнрш/ Н2; ЭЖэатрш/ЭАТ (5)
мұндағы: Ерш, Нрш, ЭАТрш – электр, В/м, магнит, А/м жəне энергия ағыны тығыздығының 

мкВт/см 2 рұқсат етілетін шекті мəндері; ЭЖЕрш, ЭЖнрш ЭЖэатрш – энергетикалық жүктеменің 
рұқсат етілетін шекті мəндері (кесте бойынша қабылданады).

 Жұмыс орындарында 30 кГц – 300 ГГц жиіліктер диапазонында кəсіби əсер ету 
кезінде электр магниттік өрістердің рұқсат етілетін шекті деңгейлері

Параметр Жиіліктер диапазонындағы шекті мəндер (МГц)
0,03 - 3 3 - 30 30 - 50 50 - 300 300 - 300000

Рұқсат етілетін шекті мəн ЭЖЕрш, 
(В/м)2 сағ.

20000 7000 800 800 -

Рұқсат етілетін шекті мəн ЭЖнрш, (А/м)2 
·сағ.

200 - 0,72 - -

Рұқсат етілетін шекті мəн ЭЖэатрш, 
(мкВт/см2)·сағ.

- - - - 200

Ең жоғарғы РШД Ерш, В/м 500 300 80 80 -
Ең жоғарғы РШД Нрш, А/м 50 - 3 - -
Ең жоғарғы РШД ЭАТ, мкВт/см2 - - - - 1000

Ескертпе: 
1) кестеде көрсетілген диапазондарда жиіліктің төменгі шегі болмайды жəне жоғарғы 

шегі кіреді. 
2) электр магниттік сəулеленуге кəсіби байланысы жоқ адамдардың болуы мүмкін жұмыс 

орындарында РШД мəндер кестесінде көрсетілген 0,5 мөлшерінде қабылданады.
 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 6 ма-

мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10951 
болып енгізілді.

(Жалғасы 21-бетте) 

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 24 ақпан             №126               Астана қаласы

Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке алу және 
жүргізу қағидаларын бекіту туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 155-бабының 10-тармағына сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке алу жəне жүргізу 
қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

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

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін; 

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. М.ҚҰСАЙЫНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жəне
əлеуметтік даму министрі ___________ Т.Дүйсенова
2015 жылғы 3 наурыз

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушысының 
2015 жылғы 24 ақпандағы №126 бұйрығымен бекітілген

Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке алу жəне жүргізу қағидалары
 

1. Жалпы ережелер
 1. Осы Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке алу жəне жүргізу қағидалары 

(бұдан əрі - Қағидалар) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 155-бабының 10-тармағына сəйкес əзірленді.

2. Қағидалар жеке медициналық кітапшаларды берудің, есепке алудың жəне жүргізудің 
бірыңғай тəртібін айқындайды.

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) жеке медициналық кітапша – жұмысқа жіберу туралы белгі қойылып, міндетті 

медициналық тексеріп-қараулардың нəтижелері енгізілетін, халықтың декреттелген тобының 
өкіліне берілетін жеке құжат;

2) халықтың декреттелген тобы – айналасындағы адамдарға инфекциялық жəне паразиттік 
ауруларды жұқтыру қаупі барынша жоғары қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін адамдар.

4. Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес жеке медициналық кітапшаны халықтың декрет-
телген тобының өкілі оларды нысан  бойынша өткізетін жеке жəне заңды тұлғалардан сатып 
алуды жүзеге асырады.

  2. Жеке медициналық кітапшаны беру, есепке алу жəне жүргізу тəртібі
 5. Денсаулық сақтау субъектісінің жауапты маманы (бұдан əрі – маман) жеке медициналық 

кітапшаны халықтың декреттелген тобының өкіліне м едициналық тексеріп-қарау жəне 
зертханалық зерттеулер нəтижелері бойынша береді.

6. Жеке медициналық кітапшаны есепке алу осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша медициналық тексеріп-қарауды жүзеге асырған денсаулық сақтау субъектісінің жеке 
медициналық кітапшаны есепке алу журналында жүргізіледі.

7. Декреттелген топ адамдарының жеке медициналық кітапшалары жұмыс орнында 
сақталады.

8. Жеке медициналық кітапшаны маман мемлекеттік немесе орыс тілдерінде толтырады.
9. Жеке медициналық кітапшадағы иесінің фотосуреті медициналық тексеріп-қарауды 

жүзеге асырған денсаулық сақтау субъектісінің мөрімен бекітіледі.
10. Жеке медициналық кітапшаның «Паспорт деректері» деген 1-бөліміне жеке 

медициналық кітапша иесінің жеке куəлігі немесе паспорты бойынша деректері, оның жеке 
қолы, жеке медициналық кітап шаның сериясы мен нөмірі енгізіледі.

11. Жеке медициналық кітапшаның «Жеке медициналық кітапша иесі туралы мəліметтер» 
деген 2-бөліміне жеке медициналық кітапша иесінің кəсібі жəне лауазымы, жұмыс орны, туған 
күні, айы, жыл ы, тұрғылықты мекенжайы туралы мəліметтер енгізіледі.

12. Жеке медициналық кітапшаның «Бұрын ауырған инфекциялық аурулары» деген 
3-бөліміне маман бұрын ауырған инфекциялық ауруларын енгізеді.

13. «Медициналық тексеріп-қарау нəтижесі, терапевт» деген 4-бөлімге жеке медициналық 
кітапшаның иесін медициналық тексеріп-қарау нəтижелері бойынша дəрігердің қорытындысы 
енгізіліп, дəрігердің қолы жəне тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (бұдан əрі – Т.А.Ə.) көрсетілген 
мөрімен бекітіледі.

14. «Туберкулезге тексеру нəтижесі» деген 5-бөлімге жеке медициналық кітапша иесін 
рентгенологиялық зерттеу нəтижесі енгізіліп, рентген суреті жəне медициналық тексеріп-
қарауды жүргізген медициналық ұйым дəрігерінің немесе денсаулық сақтау саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген жағдайы жəне тəртібінде жеке 
медициналық  практикамен айналысатын жеке тұлғаның Т.А.Ə. көрсетіліп, оның қолымен жəне 
мөрімен бекітілетін қорытындысы қоса салынады.

15. «Жыныстық ауруларға тексеріп-қарау жəне зертханалық зерттеудің нəтижесі» деген 
6-бөлім мен «Гинекологиялық тексеріп-қарау нəтижесі» деген 7-бөлімге жеке медициналық 
кітапша иесін зертханалық зерттеу нəтижелері жəне медициналық тексеріп-қарауды жүргізген 
мемлекеттік (жеке) медициналық ұйымның тиісті дəрігерінің немесе денсаулық сақтау 
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген тəртіпте жəне шарттарда 
жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғаның Т.А.Ə. көрсетіліп, оның қолымен 
жəне мөрімен бекітілетін қорытындысы енгізіледі.

16. «Патогенді стафилококты тасымалдауды зерттеу нəтижесі» деген 8-бөлімге, «Гельминт 
жұмыртқаларына зерттеу нəтижесі» деген 9-бөлімге, «Бактериологиялық зерттеу нəтижесі» 
деген 10-бөлімге жəне «Вирус гепатиттердің маркерлеріне, АИТВ зерттеу нəтижесі» деген 
11-бөлімге халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметті 
жүзеге асыратын ұйымның немесе мемлекеттік (жеке) медициналық ұйым маманының, 
жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғаның Т.А.Ə. көрсетіле отырып жəне 
зертханалық зерттеу жүргізген ұйымның (аккредитациадан өткен зертхананың) мөрі қойылып, 
жеке медициналық кітапша иесінің зертханалық зерттеулер нəтижелері енгізіледі.

17. «Қазақстан Республикасының хал ықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерін жəне гигиеналық нормативтерді 
білуін аттестаттау туралы белгі» деген 12-бөлімг е оқыту жəне аттестаттау туралы тиісті белгі 
енгізіліп, Т.А.Ə. көрсетіле отырып басшының қолымен жəне оқыту мен аттестаттауды өткізген 
ұйымның мөрімен бекітіледі.

 18. «Жұмыс істеуге рұқсат беру» деген 13-бөлімде күні көрсетілген жұмысқа рұқсат беру 
мерзімі, маманның Т.А.Ə. мен қолы жəне денсаулық сақтау субъектісінің мөрі көрсетіледі.

19. Дұрыс емес немесе нақты емес мəліметтердің жазылғаны анықталған жағдайда 
түзетулерді тиісті жазбаны енгізген мама н жүргізеді.

Жеке медициналық кітапшадағы түз етілген мəліметтер маманның қолымен жəне денсаулық 
сақтау субъектісінің мөрімен куəландырылады. 

Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке алу жəне жүргізу қағидаларына 
1-қосымша

 Нысан 
Халықтың декреттелген тобына арналған жеке медициналық кітапша

 
1. Паспорт деректері
Паспортные данные 

Фотосурет
Орны
Место

фотографии

 
М.О.
М.П.
 
1) Тегі _________________________________________________________
Фамилия
2) Аты _________________________________________________________
Имя
3) Əкесінің аты (бар болса)________________________________________
Отчество (при наличии)
4) ____________________ № __________________
сериясы/серия нөмірі/номер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 ақпан                №173               Астана қаласы

«Радиотехникалық объектілерге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидаларын бекіту туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған «Радиотехникалық объек тілерге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн мерзімде баспасөз басы-

лымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануға жіберілуін; 
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интер-

нет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 

Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін. 
4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 

Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау жəне  Инвестициялар жəне 
əлеуметтік даму министрі  даму министрі 
___________ Т.Дүйсенова  ______________ Ə.Исекешев 
2015 жылғы 7 сəуір  2015 жылғы 6 сəуір

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы 
№ 173 бұйрығымен бекітілген

«Радиотехникалық объектілерге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары 

1. Жалпы ережелер 
1. «Радиотехникалық объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидалары (бұдан əрі – Санитариялық қағидалар) «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес əзірленген, радиотехникалық объектілерді (бұдан 
əрі – РТО) күтіп-ұстауға жəне пайдалануға, оларды орналастыруға, жұмыс жағдайларына, 
электр магниттік өрістердің (бұдан əрі – ЭМӨ) деңгейлерін бақылауға, РТО тудыратын ЭМӨ-
нің адамға қолайсыз əсерінің алдын алу жөніндегі іс-шараларға қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптарды айқындайды жəне қызметі РТО-ны орналастыруға жəне 
пайдалануға байланысты жеке жəне заңды тұлғаларға арналған. 

2. Осы Санитариялық қағидалардың талаптары радиобайланыстың, радио хабарларын 
таратудың, радиолокацияның, радиобасудың стационарлық РТО тудыратын радиожиілік 
ауқымындағы (30 килоГерц (бұдан əрі – кГц) 300 ГегаГерц (бұдан əрі – ГГЦ) ЭМӨ-нің адам 
денсаулығына қолайсыз əсерінің алдын алуға бағытталған. Басқа мақсаттарда қолданылатын 
радиоэлектрондық құралдарға Санитариялық қағидалардың талаптары егер басқа нормативтік 
құжаттарда өзгеше айқындалмаса, ЭМӨ əсерінің рұқсат ет ілетін деңгейлерінің нормативтік 
мəндерінің саласында пайдаланылады. 

3. Санитариялық қағидалардың талаптары тұрақты немесе уақытша тұрақтарда пайдалану 
кезінде көлік құралдарына орнатылған РТО  қоспағанда, жылжымалы жəне ұтқыр радиобай-
ланыс құралдарына, абоненттік терминалдарға қолданылмайды. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 ақпан             №174            Астана қаласы

«Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға және құрылыстарға 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидаларын бекіту туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға жəне құрылыстарға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

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

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық – құқықтық жүйесінде ресми жариялануға 
жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жəне
əлеуметтік даму министрі ___________ Т.ДҮЙСЕНОВА
2015 жылғы 4 сəуір

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
 2015 жылғы 28 ақпандағы №174 бұйрығымен бекіткен

«Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға жəне құрылыстарға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы «Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға жəне құрылыстарға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары (бұдан əрі – Санитариялық 
қағидалар) Қазақстан Республикасы 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес əзірленді, 
өндірістік мақсаттағы ғимараттарды, үй-жайларды жəне құрылыстарды жобалауға, салуға, 
реконструкциялауға жəне пайдалануға, оларда жұмыс істейтін адамдардың жұмыс орында-
рына, еңбек жағдайларына, тұрмыстық қызмет көрсетілуіне, медициналық қамтамасыз ету 
мен тамақтануына қойылатын талаптарды айқындайды.

2. Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға жəне құрылыстарға қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар мыналарды:

1) өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға қойылатын талаптарды;
2) өндірістік ғимараттар мен құрылыстарға қойылатын талаптарды;
3) өндірістік объектілердегі технологиялық процестерге жəне жабдықтарға қойылатын 

талаптарды;
4) өндірістік объектілерді жылытуға, жарықтандыруға, ауасын желдетуге жəне баптауға 

қойылатын талаптарды;
5) сумен жабдықтауға, су бұруға жəне өнеркəсіп қалдықтарын кəдеге жаратуға  қойылатын 

талаптарды қамтиды.
3. Санитариялық қағидалар жерасты құрылыстарын жəне кен қазбаларын, сондай-ақ жұмыс 

мерзімі бес жылға дейін құрылыс кезеңінде тұрғызылатын уақытша өндірістік ғимараттарға 
жəне құрылыстарға қолданылмайды.

4. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылды:
1) аэрация – құрамындағы органикалық заттарды жылдам тотықтыру үшін əртүрлі 

орталардың ауамен жасанды қанығуы;
2) ауамен себезгілеу – үй-жайға салқын ауаның, газдың, будың, шаңның түсуінің алдын 

алуға арналған жергілікті желдеткіш;
3) зиянды заттар – ауадағы рұқсат етілген шекті шоғырланудан (бұдан əрі-РШШ) асатын, 

адамның организміне теріс əсер ететін заттар;
4) зиянды өндірістік фактор – қызметкерге əсері ауруға немесе еңбек қабілетін төмендетуге 

жəне (немесе) ұрпағының денсаулығына теріс əсер етуге алып келуі мүмкін өндірістік фактор;
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(Жалғасы. Басы 20-бетте) 
5) өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар – технологиялық жабдықты пайда-

ланатын жəне адамдардың еңбегі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ететін өнеркəсіптік 
жəне ауыл шаруашылығы өндірістері орналастырылған өндірістік объектілер;

6) объектінің қауіптілік сыныбы – қуатына, пайдалану жағдайына, қоршаған ортаға 
бөлінетін ластайтын заттардың сипатына жəне мөлшеріне, қоршаған ортаға жəне адамның 
денсаулығына қолайсыз əсер ететін шуға, дірілге, иондамайтын сəулеленуге байланысты 
белгіленетін объектінің санаты;

7) өңдірістік объект (одан əрі – объект) – адамның денсаулығы мен өмір сүру ортасына 
əсер ету көздері болып табылатын процестерді, жабдықтарды жəне технологияларды пай-
далану арқылы жүзеге асырылатын өнім шығарумен, жұмысты орындаумен жəне қызметтер 
көрсетумен байланысты шаруашылық қызметінің объектісі;

8) өндірістік бақылау – бұл заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлердің атқарып отырған 
санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтердің сақталуын бақылау, санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) шараларды орындауды қамтамасыз ету бойынша 
атқаратын қызметтеріне сай жүргізілетін санитариялық қағидаларды сақтау жəне санитариялық 
– эпидемияға қарсы (профилактикалық) шараларды орындау.

9) рециркуляция – температураны жəне қоспалардағы компоненттердің шоғырлануын 
реттеу мақсатында технологиялық процеске газдар, сұйық жəне қатты заттар ағымының көп 
мəрте, толық немесе ішінара қайтуы;

10) шлам – сарқынды суларды тазарту процесінде алынған, құрамында 60-70 пайызға 
(одан əрі – %) дейін минералды бөлшектер мен органикалық материал бар лайлы шөгінді;

11) шлам үйіндісі – шламды жинау жəне сақтау орны;
12) экрандалған үй-жайлар – радиоаппаратураны пайдалану, монтаждау, жөндеу 

жəне сынау кезінде, əртүрлі жоғары вольтты қондырғылар мен генераторлар тудыратын 
электромагниттік өрістерді (бұдан əрі – ЭМӨ) орналастыру кезінде қызмет көрсететін пер-
соналды электромагниттік өрістің əсерінен қорғау, қабылдаушы құрылғылар мен арнайы 
өлшеу, есептеу жəне басқа да аппаратураны сыртқы ЭМӨ əсерлерінен қорғау мақсатында 
жабдықталған үй-жайлар.

2. Өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

5. Объектілер сəулет-құрылыс саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы мен 
осы Санитариялық қағидалардың талаптарына сəйкес жобаланады.

Құрылыс пен реконструкцияланатын объектінің жобасына, Кодекстің 62-бабының 
8-тармағына сəйкес, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органы ведоствосының аумақтық бөлімшесінің санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытындысының болуы міндетті.

6. Объектілердің құрылыс жобаларында:
1) өндірістік процестердің негізгі сипаттамалары, пайдаланылатын материалдар мен 

жабдық, ықтимал шығарындылар, ластайтын заттардың төгінділері, өндіріс жəне тұтыну 
қалдықтарының болжамды пайда болу көлемдері;

2) зиянды өндірістік қалдықтардың əсерін болдырмайтын санитариялық-гигиеналық, 
ұйымдастыру іс-шаралары жəне техникалық құралдар кешенін;

3) өндірістік процестердегі қайталама жəне айналымды сумен жабдықтау;
4) өндірістік сарқынды суларды елді мекеннің су бұру жүйесіне шығаруға мүмкіндік беретін 

өндірістік сарқынды суларды жергілікті тазалау;
5) санитариялық–қорғаныш аймағын (одан əрі – СҚА) құру көзделеді.
7. Жаңа объектілерді салуға жəне қолданыстағы объектілерді кеңейтуге арналған алаңдар 

климаттық жағдайларды, жер бедерінің сипаттамаларын, ауа ортасының қазіргі жағдайын жəне 
қазіргі бар фондық ластануды ескере отырып; қалдығы аз жəне қалдықсыз технологиялар-
ды енгізу көздерінен, сондай-ақ тұрғын, рекреациялық, курорттық аймақ, халықтың демалыс 
аймағының атмосфералық ауасындағы шығарындыларды болдырмау (азайту) бойынша ар-
найы іс-шараларды ескере отырып таңдалады.

8. Өндіріс нысандарын орналастыру елді мекеннің өндіріске жəне санитариялық-қорғаныш 
аймағына бөлінген жерлер көрсетілген негізгі бас жоспарын есепке ала отырып жүргізіледі.

9. Жаңа объектілерді рекреациялық аумақтарда, сумен жабдықтау көздерін санитариялық 
қорғау аймақтарында, суды қорғау жəне су қоймасы маңындағы аймақтарда, курорттардың 
қорғау аймақтарында орналастыру Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітілетін 
«Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз 
сумен жабдықтауға, суды мəдени-тұрмыстық пайдалану орындарына жəне су объектілерінің 
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

10. Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітілетін қалалық жəне ауылдық елді 
мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтеріне сəйкес, жекеле-
ген ғимараттар мен құрылыстар объект алаңында желдету жəне ауа баптау жүйелерінің 
ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған ауа жинау орындарында сыртқы ауадағы зиянды 
заттар жұмыс аймағына арналған РШШ 30 пайызынан аспайтындай етіп орналастырылады.

11. Объектінің аумағында мынадай функционалдық аймақтар:
1) өндірістік;
2) əкімшілік-шаруашылық;
3) көлік-қоймалық;
4) қосалқы объектілер бөлінеді.
12. Зиянды заттарды пайдаланатын объектілер, əкімшілік-шаруашылық жəне қосалқы 

аймақтар өндірістік жəне көлік-қоймалық аймақтардан ені шекаралас өндірістік ғимараттардан 
туындайтын циркуляциялық аймақтың енінен кем емес ажыраулармен бөлінеді.

13. Зиянды заттарды пайдаланғанда технологиялық жабдықтарға арналған ғимараттар мен 
ашық алаңдардың ұзын біліктері желдің басым бағытына параллель болуы тиіс.

14. Жолдан жəне құрылыстан бос объектілердің аумақтарын абаттандыру мен көгалдандыру 
Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітілетін «Өнеркəсіптік объектілердің санитарлық-
қорғау аймақтарын белгілеуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларына сəйкес жүргізіледі.

15. Өнеркəсіптік объектінің санитарлық-қорғау аймағының аумағында Кодекстің 
144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін «Өнеркəсіптік объектілердің санитарлық-қорғау 
аймақтарын белгілеуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидаларымен қарастырылған объектілерді салуға жол берілмейді. 

16. Ашық алаңдар мен құрылғыларды, агрегаттар мен жабдықтарды, химиялық зиянды 
заттар, физикалық факторлардың көзі болып табылатын технологиялық қондырғыларды 
орналастыруға жұмыс орнында Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін 
адамға əсер ететін физикалық факторларға жəне қалалық жəне ауылдық елді мекендердегі 
атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтері сақталған жағдайда рұқсат етіледі.

17. Газ жəне шаң тазартқыш жəне жергілікті тазарту құрылғыларын, рұқсат берілген 
өнеркəсіп жəне тұрмыстық қалдықтарды жинайтын жəне уақытша сақтайтын орындарды, 
сондай-ақ қалдықтарды залалсыздандыру мен кəдеге жарату құрылғыларын қосқанда өндіріс 
объектісінің ауданы негізгі жəне қосалқы ғимараттарды орналастыру үшін жеткілікті болуы тиіс.

3. Өндірістік ғимараттарға, үй-жайларға жəне құрылыстарға, 
жұмыс істейтін адамдардың еңбек жағдайларына, тұрмыстық қызмет көрсетілуіне, 

медициналық қамтамасыз ету мен тамақтануына қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар

18. Əрбір тұрақты жəне тұрақты емес жұмыс орнының ауданы кемінде 2,2 м2 (бос алаңдары-
ның көлемі арнайы талаптарда жазылатын кабиналар мен объектілерді қоспағанда) құрауы 
тиіс. Осы норматив жабдықтар, қызмет көрсету аймақтары, өтетін жолдар, жүретін жерлер, 
аралық жинау орындары мен өндірісті кейіннен кеңейтуге арналған резервтегі алаңдар алып 
жатқан аудандарға қолданылмайды.

19. Жұмыс орнында негізгі жəне қосалқы жабдықтарды орналастыру тұрақты немесе 
уақытша жұмыс орындарын (профилактикалық тексеру, технологиялық жабдықты жөндеу 
жəне реттеу кезеңінде) құру жəне оның жұмыс істеуі үшін көлемдері бойынша жеткілікті өтетін 
орындарды мен бос алаңдарды, сондай-ақ жұмыскерлердің қызмет көрсету аймағында еркін 
қозғалуын қамтамасыз етеді.

20. Монтаждауға (демонтаждауға), жабдықтарға қызмет көрсетуге жəне жөндеуге бай-
ланысты еңбек операцияларын орындау кезінде жұмысшылардың күйі мен қалпына қарай 
жұмыс аймағының мынадай ең аз өлшемдері (жабдықтан жұмыс аймағының шекарасына 
дейін) қабылдануы тиіс, метрмен:

 1) түрегеп тұрып 15о-қа дейін еңкейіп – 0,7 (0,6) м;
 2) түрегеп тұрып 30о-қа дейін еңкейіп – 0,8 (0,6) м;
 3) түрегеп тұрып 60о-қа дейін еңкейіп – 0,9 (0,6) м;
 4) түрегеп тұрып 90о-қа дейін еңкейіп – 1,2 (0,9) м;
 5) жүресінен отырып – 1,1 (0,8) м;
 6) өтетін жолдар – 0,7 м.
Жұмысшылардың қолдары немесе дене корпусының бір бөлігі жабдықтың ірі көлемдері 

шегінде болған жағдайларда (шығып тұратын элементтерінің үстінде), жұмыс аймақтарының 
көлемдерін жақша ішінде келтірілген мəндерге дейін азайтуға жол беріледі.

21. Объектіде еңбек процесін ұйымдастыру еңбек процесін жетілдіру жəне шаршағыштық 
пен жарақат алудың алдын алу бойынша іс-шараларды көздейді:

1) еңбекті көп қажет ететін технологиялық операцияларды механикаландыру жəне авто-
маттандыру, қызмет түрлерін алмастыруды пайдалану, өндірістік операцияларды кезектестіру, 
еңбек пен демалыстың тиімді режимін енгізу;

2) қарапайым еңбек іс-əрекеттерінің қайталану санын шектеу, жұмыс ауысымы ішінде 
адамның динамикалық еңбекке қабілетіне сəйкес конвейер қозғалысының қарқынын өзгерту.

22. Үй-жайлар көлемі микроклимат бойынша, бірақ кемінде 15 текше метр (бұдан əрі – 
м3) нормативтер талаптарын қамтамасыз ету қажеттігіне сүйене отырып, есептеу жолымен 
анықталады.

23. Ғимарат ішіндегі жекелеген үй-жайлардың өзара орналасуы, егер бұл технологиялық 
процесті ұйымдастыруға қайшы болмаса, шикізаттың, аралық жəне дайын өнімдер мен 
бұйымдар дың қайтарымды немесе қарама-қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық 
ағынға сəйкес бөлінеді.

24. Егер бұл табиғи ауа алмасу мен жарықтандыруды бұзбаған жағдайда, өндірістік 
ғимараттардың сыртқы қабырғаларына жапсарлас құрылыстар салуға жол беріледі.

25. Бу, газ жəне шаң түріндегі зиянды заттарды бөлмейтін ыстық технологиялық проце-
стермен сипатталатын объектілерді орналастыру үшін бір қабатты ғимараттар немесе табиғи 
басқарылатын ауа алмасуды (аэрацияны) қамтамасыз ететін қабырғалар мен шатырдың 
конструктивті элементтері бар көп қабатты ғимараттардың жоғарғы қабаттары көзделуі тиіс.

26. Зиянды заттар бөлінетін болған жағдайда, механикалық ішке тарту жəне сыртқа та-
рату желдеткіш жүйесі, сондай-ақ технологиялық процестерді ескере отырып жергілікті жел-
дету жүйелері көзделеді.

27. Өндірістік объектілерде ауаға қауіптілігі 1 жəне 2-сыныпты зиянды заттардың бөлінуі 
мүмкін жұмыс зонасына технологиялық жабдықтарды оқшауланған үй-жайларға немесе осы 
жабдықты пультті немесе операторлық аймақтардан басқаратын аймақтарда орналастыру 
көзделеді.

28. Қауіптілігі 1 жəне 2-сыныпты зиянды заттармен жұмыс жүргізілетін бір ғимаратта бірнеше 
өндірістерді орналастырған кезде, улы заттардың көп компонентті қоспасының түзілуіне жəне 
олардың көрші өндірістік үй-жайларға таралуына кедергі жасайтын құрылыс шешімдерін 
қолдана отырып, əрқайсысын оқшаулау қамтамасыз етіледі.

29. Терезесі жəне жарықтандыру шамы жоқ ғимараттарды салуға, табиғи жарығы жеткіліксіз 
жертөледе жəне цоколды қабатта тұрақты жұмыс орындары бар өндірістік үй-жайларды 
орналастыруға жол беріледі.

Бұл ретте мыналар:
1) жасанды жарықтандыру;
2) ультракүлгін сəулеленуге арналған құрылғы;
3) жұмысшылардың қысқа уақытқа демалуына арналған бөлмені жасанды жарығы бар (жасан-

ды жарық коэффициенті кемінде 0,5 %) жұмыс орнынан 100 м алыс емес арақашықтықта орнату;
4) осы Санитариялық қағидалардың талаптарына сəйкес тұрақты қолданыстағы мəжбүр-

ленген желдеткішпен қамтамасыз ету көзделуі тиіс.
30. Технологиялық жəне энергетикалық жабдықты ашық алаңда орналастырған кезде 

жабдықты пультпен басқаруға жəне жұмысшылардың демалысына арналған үй-жайлар 
көзделуі тиіс.

31. Өндірістік ғимараттарда ішке тарту желдеткіш камераларына арналған алаңдар бөлінеді. 
Ішке тарту камераларынан кіретін жер үй-жайдан, дəлізден, тамбурдан немесе сырттан болуы 
тиіс. Ішке тарту камераларында бөгде заттар болмауы тиіс.

Ішке тарту желдеткіш камерасына сыртқы ауаны жинау жерден 2 м төмен емес биіктікте 
жүргізіледі.

32. Басқару пульттерінің үй-жайларында, санитариялық-тұрмыстық қондырғыларда жəне 
жаяу жүретін туннельдерде зиянды сұйықтықтар мен газдарды тасымалдауға арналған 
құбырларды, сондай-ақ транзиттік бу құбырларын салуға жол берілмейді.

33. Жылытылатын өндірістік үй-жайлардың сыртқы қоршаулары қабырғалар мен төбенің 
ішкі беттерінде конденсаттың түзілу мүмкіндігін болдырмауы тиіс. Ылғалды режимі бар үй-
жайлар үшін бұл талаптан бас тартуға жол беріледі.

34. Ашылатын терезелермен немесе жарық шамдарымен жабдықталған ғимараттар мен 
құрылыстарда еденнен немесе жұмыс алаңынан басқарылатын, ашық ойықтың мөлшерін 
реттейтін механизмдер, сондай-ақ терезелерді, шамдар мен жарықтандыру арматурасын 
тазалауға арналған, осы тəрізді жұмыстарды ыңғайлы жəне қауіпсіз орындауды қамтамасыз 
ететін алаңдар мен механизмдер көзделуі тиіс.

35. Үй-жайларды жəне жабдықтарды түспен безендіру шағылудың барынша аз коэффи-
циентін (0,4-тен артық емес) ескере отырып орындалады.

36. Жаңа жəне қайта жаңартылатын ғимараттар мен құрылыстарда сыртқы қоршаулар 
арқылы, сондай-ақ технологиялық көздерден жұмыс аймағына жылу мен суықтың артығымен 
түсуін азайтуға бағытталған іс-шаралар көзделеді.

37. Жылытылатын үй-жайларда түрегеп тұрып жұмыс істейтін тұрақты жұмыс орындарын-
да еденге төсеуге арналған материалдың жылуды сіңіру коэффициенті сағатқа көбейтілген 
жəне градусқа көбейтілген шаршы метрге 6 килокалориядан (ккал/м2-сағ.град) артық болма-
уы тиіс немесе ағаш қалқандармен не жылудан оқшаулайтын кілемшелермен жабылуы тиіс.

38. Агрессивті сұйықтықтардың (қышқылдардың, сілтілердің) жəне сынап, еріткіштер, 
биологиялық активті заттар сияқты зиянды заттардың ықтимал əсер ететін орындарында 
еденге көрсетілген заттардың əсеріне төзімді, оларды сіңіруді болдырмайтын, тазалауға жəне 
зарарсыздандыруға болатын материал төсеу көзделуі тиіс. Көрсетілген заттарды шығару үшін 
өндірістік кəріз (канализация) жүйесіне ағызу алдында оларды алдын ала бейтараптандырып, 
суды шығаратын шоғырлы құрылғыларына ағызу тетіктері қарастырылуы тиіс. 

39. Əсері күшті улы заттарды, прекурсорларды, пестицидтерді бастырма астында, ашық 
аспан астында сақтауға жол берілмейді. Əсері күшті улы заттарды, химиялық заттарды, пре-
курсорларды, пестицидтерді сақтауға арналған бөлмелерде табиғи жəне механикалық сорып-
шығару желдеткіші болуы тиіс. 

40. Персоналдың жұмыс орнын жарықтандыру Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес 
бекітетін адамға əсер ететін физикалық факторларға қойылатын гигиеналық нормативтеріне 
сай көзделеді. 

41. Сақтауға, буып-түюге жəне бөліп-құюуға арналған қоймалардың қабырғасын, еденін, 
төбесін жəне ішкі конструкцияларын əрлеу үшін конструкцияны əсерлі улы заттардың химиялық 
əсерінен сақтайтын, шаң мен буды бетінде жинақтамайтын немесе бойына сіңірмейтін, оңай 
тазаланатын жəне жуылатын материалдар қолданылуы тиіс. 

42. Əсері күшті улы заттарды, химиялық заттарды, прекурсорларды, пестицидтерді 
сақтайтын қоймалар залалсыздандыру құралдарымен, жеке қорғану құралдарымен, алғашқы 
көмек көрсететін дəрі қораппен камтамасыз етіледі.

43. Арнайы киім-кешекпен жəне ЖҚҚ қамтамасыз етілмеген, сондай-ақ, егер ЖҚҚ 
зақымдалған, жарамсыз болса жұмысшылар жұмыс істеуге жіберілмейді.

44. Пестицидтерді арнаулы салынған типтік немесе соған бейімделген жайларда, қойма-
ларда сақтауға рұқсат етіледі. Пестицидтерді жертамдарда, жерқоймаларда, жертөлелерде 
жəне жанғыш заттардың қоймасында сақтауға жол берілмейді. Қойма аймағы автокөліктердің 
кіріп-шығуына, айналуына, бос ыдыстарды салбыратып жинақтау үшін жəне бос ыдыстарды 
залалсыздандыру үшін жеткілікті алаңы қоршалады. 

45. Пестицидтерді қоймаларда сақтауға Кодекстің 62-бабының 8-тармағына сəйкес 
халық  тың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган 
ведомствосының аумақтың бөлімшесінің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысын 
алғаннан кейін рұқсат беріледі. 

46. Қойма жайы сақталатын өнімнің көлемі мен тоннажын есепке ала отырып жобаланады. 
Пестицидтер қоймасын жоспарлау келесі функционалды бөлімшелерінің болуын қарастырады: 
пестицидтерді сақтайтын жалпы бөлімше, тұтандырғыш-жарылғыш қауіпі бар пестицидтерді 
сақтайтын бөлімше, өте қауіпті пестицидтерді сақтайтын бөлімше (1 сынып қауіптілігі), 
жеке қорғану құралдарын, су, сабын, сүлгі жəне дəрі қобдишасын сақтайтын бөлімшесі. 
Шаруашылықта əсері күшті улы заттарды қолдану жағдайында, қойманың құрылысы кезінде 
қосымша үй-жай қарастырылуы қажет. 

47. Жайды стеллаждар, табиғи (терезелер, желкөздер) немесе мəжбүрленген желдеткіш-
термен жабдықтау қажет. Қоймада қолжуғыш, ірі базистік қоймаларда – душ қондырғысын 
орнату қажет. Қойма құлыппен жабылуы керек.

48. Қойма үй-жайын пестицидтерді тағам өнімдерімен, жемшөппен жəне басқа да матери-
алдармен немесе шаруашылық заттарымен бірге сақтауға пайдалануға рұқсат етілмейді.   

49. Пестицидтерді минералды тыңайтқыштармен бірге сақтауға жол берілмейді. 
50. Қойма ішінде пестицидтерді орналастыру тəртібі олардың уыттылығы мен жанғыштығы, 

препараттық үлгісі, химиялық үйлесімділігі жəне температуралық сақтау режимі бойынша 
жіктелуіне байланысты жүргізіледі. Магний хлораты жəне кальций хлорат-хлориді басқа 
химиялық заттардан толық оқшаулықта сақталады. 

51. Құрамына су кіретін (формалин, карбатион, амин тұзы 2,4-Д жəне барлық майлы эмуль-
сия концентраттары) препараттарды қыс уақытында жылытылатын үй-жайларда сақтайды. 

52. Тұлғалардың қойма ішінде болу уақыты тек пестицидтерді қабылдап алу, түсіру жəне 
есепке алу кезінде ғана рұқсат етіледі. 

53. Пестицидтерді, ҚƏЕҰЗ, химиялық заттарды, прекурсорларды сақтау қоймасы тазалықта 
ұсталады. 

54. Пестицидтер техникалық жағдайларға сəйкес жақсы жабылатын мықты ыдыста та-
сымалданады жəне босатылады. Ыдыста өшпейтін бояумен жазылған заттаңбаның болуы 
көзделеді. Заттаңбада:

1) жеткізуші тауарлық белгісі немесе кəсіпорынның атауы;
2) препараттың атауы мен ондағы əсер ететін заттың номиналды пайызы;
3) препарат жатқызылатын пестицидтер тобы;

4) брутто жəне нетто салмағы;
5) партия нөмірі;
6) пестицидтің шығу мерзімі;
7) стандарты мен техникалық жағдайының нөмірі;
8) «өртқауіпті» немесе «жарылысқауіпті» белгілері (препаратта өртқауіпті немесе 

жарылысқауіпті қасиеттері болған жағдайда) көрсетіледі.
55. Əр тауарлық бірлікке пайдаланылуы, қолданылуы жəне препаратты сақтау жағдайы 

бойынша қысқаша нұсқаулық жапсырылады. 
56. Қоймада тез бұзылатын пестицидтер болған жағдайда, олардың сақталу мерзіміне 

қарамастан, қолданар алдында заттың жарамдылық пайызын анықтап, шығын мөлшеріне 
түзетулер жасауға талдау жасалады. 

57. Пайдаланылмаған пестицидтер ыдысымен бірге қоймаға қайта тапсырылады.
58. Пестицидтерді қоймадан зауыт орауышынсыз немесе орауыш бүтіндігі бұзылған кезде 

босатуға жол берілмейді.
59. Қоймаға келіп түсетін жəне босатылатын пестицидтер тігілген жəне нөмірленген кіріс-

шығыс кітабына жазылады.
60. Жыл сайын жыл соңында қоймада пестицидтердің қалдықтарына акт толтырыла оты-

рып, инвентаризация жүргізіледі.
61. Пестицидтер, ҚƏЕҰЗ, химиялық заттар, прекурсорлар Кодекстің 144-бабының 6-тарма-

ғына сəйкес бекітетін «Жолаушылар мен жүкті тасымалдайтын көлік құралдарына қойы латын 
сани тариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сəйкес тасымал-
данады.

62. Ауыл шаруашылығында пайдалануға тыйым салынған немесе жарамсыз болған 
пестицид тердің қалдықтарын толық жойылғанға дейін қоймада сақталынады.

63. Радиожиілікті диапазондағы электромагниттік өрістер (одан əрі – ЭМӨ) көздерімен 
жұмыс істейтін өндірістік үй-жайларды ағымды желілерде орналастыруды қоса алғанда 
жалпы үй-жайларда, сондай-ақ жеке үй-жайларда да орналастыруға жол беріледі. Егер 
персоналдың қондырғыда жұмыс істеуге жəне оған қызмет көрсетуге байланысты емес жұмыс 
орындарындағы ЭМӨ-нің деңгейлері Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін 
«Радиотехникалық объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларына сəйкес рұқсат етілген шекті мəннен аспаса, ЭМӨ көздерін жалпы 
үй-жайларда орналастыру көзделеді. Көрсетілген жағдайды қамтамасыз ету мүмкін болмаған 
жағдайда, ЭМӨ қондырғылары жеке үй-жайларда орналастырылады.

64. ЭМӨ көздерімен жұмыс істеуге арналған экрандалған үй-жайларда жұмыс аудандары 
мен көлемдері өңделетін бұйымның көлемдеріне қарай белгіленеді.

65. Экрандалған үй-жайлардың қабырғалары, төбесі мен едені сіңіретін материалдар-
мен қапталады.

66. Экрандалған үй-жайларда табиғи жарықтың, ультракүлгін жеткіліксіздігін, ауаның газды 
жəне ионды құрамының өзгеруінің орнын толтыру бойынша шаралар көзделеді.

67. Электромагниттік энергия құрылыс конструкциялары арқылы көрші үй-жайларға өткен 
жағдайда əртүрлі экрандалған материалдардан (қалқалар, металл табақтар, торлар) жасалған 
құрылыс материалдары жəне конструкциялары қолданылады.

68. Персоналдың жұмыс орнында лазерлі сəулелену деңгейі Кодекстің 144-бабының 
6-тармағына сəйкес бекітетін адамға əсер ететін физикалық факторларға қойылатын 
гигиеналық нормативтеріне сəйкес мəнді шектеу деңгейінде қарастырылады. 

69. Шу көздері орналасқан жаңа жəне қайта жаңартылатын объектілерде үй-жай ішінде, 
жұмыс орындарында, сондай-ақ тұрғын үйлер қоршап тұрған аумақта шуды төмендетуге 
бағытталған сəулет-құрылыс іс-шаралары көзделуі тиіс.

70. Шу параметрлерін гигиеналық нормативтермен белгіленген мəнді шектеу деңгейіне 
дейін жеткізу мүмкін болмаған жағдайда:

1) стационарлық жабдық үшін дыбыстан оқшаулау кабиналарын жасау, процесті 
қашықтықтан басқаруды көздеу;

2) қол аспабы үшін басқа жұмысшыларға шудың əсерін болдырмайтын жұмыс орындарын 
орналастыруды көздеу қажет.

71. Жұмысшыларға шудың, дірілдің, ультра жəне инфрадыбыстың əсеріне байланысты 
жұмыс орындарының маңында мерзімдік демалуға жəне профилактикалық рəсімдер жүргізуге 
арналған үй-жайлар қарастыру қажет.

72. Персоналдың жұмыс орнындағы шудың, дірілдің, ультра жəне инфрадыбыстың деңгейі 
Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін адамға əсер ететін физикалық фактор-
ларға қойылатын гигиеналық нормативтерге сəйкес көзделеді. 

73. Плазмалы технологияларға арналған үй-жайларда:
1) бір жұмысшыға кемінде 10 м2 жəне үй-жайдың биіктігі еденнің ең төменгі нүктесінен 

кемінде 3,5 м есебінен жабдық қойылмаған алаңның болуы көзделеді;
2) қабырғалары мен төбесі ультракүлгін сəулені жұтатын, жанбайтын перфорацияланған 

материалдан қорғаныш жабыны бар, дыбыс сіңіретін қаптаумен жабылады. Жабдықтың өзінде 
дыбыс сіңіретін қорғанышы болмағанда, қаптау биіктігі кемінде 2,7 м болуы тиіс.

74. Өндірістік ғимараттарға жəне құрылыстарға кіреберістерінде аяқ киімді тазалауға 
арналған металл торлар мен басқа да құрылғылар қарастыру қажет.

75. Адамдар тұрақты болатын өндірістік объектілерде табиғи жəне жасанды жарықтандыру 
көзделеді. 

76. Жасанды жарықтандыру жұмысшы жəне апаттық болып көзделеді. Орташа дəлдіктегі 
жұмысты атқарған кезде жұмыс орнындағы құрамдастырылған жарықтандыру кемінде 500 люкс 
(бұдан əрі – лк), аз дəлдіктегі жəне дөрекі істелетін жұмыс кезінде кемінде 200 лк болуы тиіс.

77. Персоналдың жұмыс орнындағы жарықтандыру көрсеткіші Кодекстің 144-бабының 
6-тармағына сəйкес, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік орган бекіткен «Адамға əсер ететін физикалық факторларға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық нормативтерге сəйкес көзделеді. 

78. Жұмыстар бинокулярлық стереоскопиялық микроскоптарды қолдана отырып орында-
латын жағдайларда, микроскоптан тыс монтаждау үстелінің жұмыс аймағын жарықтандыру 
осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшаның 1-кестесіне сəйкес белгіленеді. 

79. Көзбен шолып бақылайтын экрандары бар көзге күш түсіретін жұмыстар үшін 
жарықтандыру деңгейлері осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшаның 2-кестесі бойын-
ша қабылдануы тиіс.

80. Шамшырақтардың жарық-техникалық сипаттамалары, олардың жұмыс аймағына 
қатысты орналасуы мен орнатылуы жұмысшыларға тікелей жəне шағылысқан жарқылдың 
зиянды əсерін болдырмауды қамтамасыз етуі тиіс.

81. Шамшырақтардың конструктивті орындалуы жұмыс жəне қызмет көрсету кезінде өрт 
жəне электр қауіпсіздігін, өндірістік ортаның (өрт жəне жарылыс қауіпті, шаң, химиялық активті) 
нақты жағдайларында сипаттамалардың беріктігін, ұзақтығын жəне тұрақтылығын, қызмет 
көрсетуге ыңғайлылығын қамтамасыз етуі тиіс.

82. Өндірістік үй-жайларда жарық шамдарды уақтылы тазалау жəне күйген шамдарды, 
істен шыққан шамдарды айырбастау жүргізу қажет.

83. Өндірістік объектілерде шамшырақтарды тазалауға жəне жөндеуге арналған 
құралдармен жабдықталған шеберханалар, жарық пен жарық-техникалық жабдықтың газды 
разрядты көздерін сақтау қоймалары көзделеді.

84. Құрамында сыныбы бар бар қондырғылар мен шамдарды, газбен қуаттандырылатын 
шамдары бар жарықтандыру қондырғыларын жинап сақтау үшін арнайы бөлінген орын 
қарастырылады. Сынаппен толтырылған, істен шыққан жарамсыз шамдарды кəдеге жарату 
арнайы ұжымдар орындайды. 

85. Өндірістік үй-жайлардың жарықтандыру қондырғыларының құрамында ультракүлгін 
жеткіліксіздігінің алдын алу үшін профилактикалық ультракүлгін сəулелену қондырғылары 
көзделуі тиіс. Ұзақ əсер ететін профилактикалық ультракүлгін сəулелену қондырғылары 
өндірістік ультракүлгін сəулелену көздері бар үй-жайларда көзделмейді.

86. Жұмыс істейтін адамдарға қызмет көрсетуге арналған үй-жайлар осы Санитариялық 
қағидаларға сəйкес белгіленеді. Тамақтану бөлмелерін тұрмыстық тоңазытқышпен, ыдыс жу-
атын раковиналармен жабдықтайды.

87. Бірінші жəне екінші қауіпсіздік сыныбы заттармен, сондай-ақ патогенді микроорганизм-
дермен ластанған киімді арнайы киім сақтайтын гардеробтарда сақтау қажет. Жұмысшыларға 
таза киімді таратуға арнайы тарату бөлмесі қараластырылады. Ластанған арнайы киімді 
қабылдау (жинау) жəне уақытша сақтау үшін жекеленген арнайы бөлме гардеробтың жаны-
нан қарастырылуы қажет. 

88. Киімдер жуылған мерзімде жұмысшыларға арнайы киімдердің ауысымды жиынтықтары 
беріледі.

89. Жуынатын бөлмелер гардеробпен жапсарлас тұрған немесе гардеробтарда, арнайы 
бөлінген орын- жайларға орналастырылады.

90. Киімдердің ластануына, сондай-ақ 1-ші жəне 2-ші қауіпсіздік сыныбындағы заттармен 
ластануымен жүргізілетін өндірістік процестер кезінде себезгі бөлмелері гардеробпен қатар, 
санитариялық өткізгіш ретінде орналастырылады.

91. Гардеробтардың қабырғалары мен қалқалары 2 м. дейін, себезгі, жуынатын 
бөлмелерінің, əжетханалардың, əйелдердің жеке гигиенасына арналған бөлмелердің, қол, 
аяқ ванналары бөлмелерінің едендері, қабырғалары жəне жабдықтарының беті тегіс, ылғалға 
төзімді, жуатын жəне дезинфекциялық заттарды пайдалана отырып ыстық сумен тез жуылатын 
материалдармен қапталуы тиіс. Аталған үй-жайлардың қабырғалары мен жеңіл қабырғалары 
2 м. жоғары, ал төбесін ылғалға төзімді жабындымен жабу көзделеді. 

92. Еден, қабырғалар, гардеробтар жабдықтары, душ бөлмесі, сонымен қатар аяқ ван-
наларын əр ауысымнан кейін ылғалды тазарту қажет. Себезгінің кіре берісінде сандалиді 
əр пайдаланған сайын залалсыздандыратын жəне формалин ерітіндісі үшін кіші ванналары 
көзделген. Эпидермофитиямен ауырған аурулар үшін күнделікті аяқ киімін залалсыздандырып 
кептіру үшін арнаулы үй-жай жабдықталады. 

93. Себезгі бөлмелері қондырғыларын жеңіл тазарту, жуу жəне дезинфекциялау құралдарын 
пайдалана отырып ыстық сумен едендерді жуу, қабырғалар мен төбені жуу жəне себезгі 
кабиналарындағы пайдаланылған судың ағуын қарастырады. 

94. Əжетханалардың тамбуры электр сүлгілері бар қолжуғыштарымен қамтамасыз етіледі.
95. Темекі шегуге арналған орындар Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес 

бекітетін «Темекі шегу үшін арнайы жабдықталған орындарға қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары талаптарына сəйкес жабдықталады. 

96. Суық немесе жылу бөлу арқылы жүргізілетін жəне жұмыс орындарындағы 
микроклиматтық жағдайлардың нашарлауынан тудыратын өндірістік процестер кезінде 
жұмыс істеушілердің қысқа мерзімді демалысы мен олардың жылулығының бірқалыптылығын 
сақтайтын бөлмелерді жобалау қажет.

97. Жұмыскерлердің жылынуға арналған бөлмелерінде ауа температурасы мен оның 
жылдамдығын тиісінше +22-+25 градус Цельсий (бұдан əрі - ОС) жəне секундына <=0.2 метр 
(бұдан əрі – м/с) деңгейінде сай ұстау көзделеді. 

98. Терінің (бет, саусақтар, табан) шоғырланған температурасын дереу қалпына 
келтіру үшін жергілікті шуақты жəне конвекциялық жылытатын қосымша аспаптар мен 
құрылғылар қарастырылады. Бұл ретте жұмыскердің денесінің сыртқы қабатымен жанасатын 
құрылғылардың бетіндегі температураны 38–40 град.С деңгейінде ұстау көзделеді.

99. Ауа температурасы + 10 0С немесе + 26 0С жоғары болған жағдайда жұмысшыларды 
тиісінше ыстық шаймен немесе суытылған ауыз сумен қамтамасыз етеді. 

100. Ауыз су режимін сақтау мақсатында жұмысшыларды ауыз сумен, ауысымда адам 
басына кемінде 1,0 – 2,0 литр есебінен қамтамасыз етеді.

101. Салқындатқыш құрылғыларын (жартылай себезгілер, радиациялық салқындатудың 
кабиналары немесе қабаттары) жылулық сəулелендірудің жəне жұмыс орындарындағы жұмыс 
жағдайының немесе демалатын бөлмелердің қарқындылығына байланысты қарастырылуы тиіс.

102. Шаң мен зиянды заттардың бөлінуіне байланысты технологиялық процестер кезінде, 
гардеробтарда шаңнан тазартатын жəне оның кедергісін бақылайтын фильтрі бар респиратор 
қондырғылары, қабылдауға арналған үстелдер, респираторларды жөндеп беру үшін жууға 
арналған құрылғылар, жартылай бетперделерді жууға, залалсыздандыруға жəне кептіруге 
арналған қондырғылармен, өзін-өзі сақтағыштар мен респираторларды сақтайтын ұяшықтар 
мен шкафтар көзделеді.

103. 1 в, 2 в, 2 г 3 б тобындағы кəсіпорындарындағы өндірістік процестер кезінде арнайы 
киімді шаңнан тазартатын, зарарсыздандыратын, кептіретін, жуатын, химиялық тазартатын 
автономды вентиляция жүйесі құрылғысы бар жекеленген үй-жай қарастырылады. Оның 
құрамы мен ауданы арнайы киімнің шаңын қағу, тазалау жəне залалсыздандыру кезеңділігі 
мен тəсілімен айқындалады.

104. Арнайы киімдер мен арнайы аяқ киімдерді кептіруге арналған гардероб үй-жайлары 
механикалық жалпыалмастырғыш кіру-сору желдеткіштермен (жылдың суық мезгілінде кірген 
ауаны жылытып) жабдықталады. 

105. Гардероб үй-жайларында қосымша жабдықтаулар ретінде:
1) залалсыздандыратын қабыршақты дəрі-дəрмектерді (жұмыс ауысымына дейінгі жəне 

ауысымнан кейінгі шағын жарақаттарды өңдеу үшін) сонымен қатар, табан терісінің тершеңдігі 
жəне қышыма қотыр ауруларының профилактикасы үшін дəрі-дəрмектер сақтайтын дəрі-
дəрмек шкафтары;

2) қорғау пасталары мен жуу құралдарына арналған арнайы мөлшерлегіш құрылғылар.
106. Арнайы киімдер мен аяқ киімдерді кептіруге арналған үй-жайлар құрылғылары, олардың 

өткізгіш қабілеттілігі мен қолданылатын кептіру əдісі арнайы киімдер мен аяқ киімдердің жұмыс 
ауысымының басталуына дейін толық кептіруді қамтамасыз етуді қарастырады. 

107. Арнайы киімді шаңнан қағу үшін арнайы қондырғылар қолданылады (қысымды ауаны 
қолданатын механикалық, аэродинамикалық шаңдату жəне т.б. қондырғылар). Арнайы киімді 
шаңнан тазалау кезеңділігі арнайы киімнің ластану деңгейіне байланысты болады (ауысымдық, 
кезеңдік, эпизодиялық). Қондырғыларда киімді шаңнан тазалау тиімділігі 30 – 40 сек (бұдан 
əрі – сек) ішінде кем дегенде 90 пайызды құрауы керек. 

108. Арнайы киімді жуу орталықтандырылған кір жуатын орындарда жүргізіледі. 
109. Жуу, химиялық тазалау тəсілі (тəртібі), оларды жүзеге асыру үшін жабдықтар тізімі 

ластану затының саны мен құрамына, ластану түрі мен технологиялық процесіне байланыс-
ты анықталады.

110. Кір жуатын орындардың ауданы мен жабдықтары айына екі реттен кем емес 
қолданылатын арнайы киімдер жинағын жууды есепке ала отырып анықтау қажет. Кір жуатын 
орындар арнайы киімдердің үдемелі кірлену кезінде арнайы киімдерді жиі жууды қарастырады. 
Қыстық арнайы киімді химиялық тазартуға береді.

111. Тұрмыстық ғимаратта арнайы киімді жəне аяқ киімді жөндеу үшін бөлмелер қарастыруға 
рұқсат етіледі.

112. Тізімдік құрамы 50-ден 300-ге дейін адам бар объектілерде медициналық пункт, 
300-ден астам адам бар объектілерде фельдшерлік немесе дəрігерлік денсаулық сақтау 
пункттері, сондай-ақ Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін «Денсаулық 
сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Санитариялық 
қағидаларға сəйкес сауықтыру кешендері көзделеді. 

113. Медициналық пункттің, фельдшерлік жəне дəрігерлік денсаулық сақтау пункттерінің 
үй-жайлар құрамы мен ауданданы осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаның 1, 2, 3 – 
кестелеріне сəйкес қабылданады.

114. Денсаулық сақтау пункттерін, медициналық пункттерді тері мен көзге түскен агрессивті 
өндірістік заттардан бейтараптандыратын (зақымдалған жерді сумен шайғаннан кейін) инак-
тиватор жинағымен қамтамасыз етеді. 

115. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың құрамы осы Санитариялық қағидаларға 2 – 
қосымшаның 4 – кестесіне сəйкес анықталады.

116. Жекелеген санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың ауданы, жабдықтар мен 
рəсімдердің жиыны əр нақты жағдайда объектінің қуатын, еңбек процестерінің сипатын, зиян-
ды өндірістік факторлардың болуын ескере отырып шешіледі.

117. Жұмыс орнына тікелей жақын орналасқан, жұмысшыларды сауықтыруға қажетті емдеу-
сауықтыру кешенінің үй-жайлары магнитті жəне электромагнитті өрістерден салыстырмалы 
қорғайтын экрандармен жəне дыбыс оқшаулағыштармен, сондай-ақ цехтағы ластанған ауаның 
түсуін болдырмайтын тұмшаланған есіктермен жабдықталады.

118. Психофизиологиялық жеңілдету бөлмелері айқын дене жəне жүйкеге күш түсіретін 
еңбекпен сипатталатын (гигиеналық сыныптама бойынша 3 топтан жоғары) объектілерде 
көзделеді.

119. Жұмыс орнынан психофизиологиялық жеңілдету бөлмелеріне дейінгі арақашықтық 75 
м-ден артық болмауы, ал объект алаңындағы жұмыс орнынан – 150 м-ден артық болмауы тиіс.

120. Психологиялық жеңілдету бөлмелерінің пайдалы ауданы бір орынға сағатына 4 
адам есебінен (ауысымына 4 сағат жұмыста) отыратын орынның болуымен анықталады. 
Бір отыратын орынға кемінде 2 м2 бөлінеді, бұл ретте жалпы аудан кемінде 20 м2 болуы тиіс.

121. Психологиялық жеңілдету бөлмесі 68 м2 нұсқаушы-əдістемешіге арналған қосалқы үй-
жайды жəне киім ауыстыруға арналған кіреберісті қамтиды, оның өлшемі бір адамға кемінде 
0,5 м2 есебінен болатын, отыратын орынның санына байланысты болады. Бөлмелер шулы 
цехтарға тікелей жақын орналасқан кезде кіретін жер дыбыс оқшаулағыштары бар екі есікті 
тамбур тəрізді болуы көзделеді.

122. Психофизиологиялық жеңілдету бөлмесін жарықтандыруға табиғи, сонымен бірге 
қыздыру шамдарын немесе басқа да жарықтандыруды (10-нан 200 люкске дейін) реттеу 
құрылғысы бар рұқсат етілген жарық көздері көзделеді. Шудың фондық деңгейі 60 децибелден 
(бұдан əрі – дБА) аспауы тиіс. Ауаның температурасы плюс 18 – 22 оС шегінде ұсталуы тиіс. 
Желдету ауа баптағыштардың көмегімен жүзеге асырылады. 

123. Психофизиологиялық жеңілдету үй-жайлары демалу үшін шынтақшасы бар 
жұмсақ орындықтармен жабдықталады. «Түрегеп тұрып» жұмыс істейтін мамандықтардың 
жұмысшылары үшін əр креслоға аяққа арналған жұмсақ тіреулер көзделеді.

124. Бір сарынды еңбек жəне (немесе) гипокинезиясы бар объектілерде жұмыс үй-
жайларынан 150 м алыс емес орналасқан тренажер залдары көзделеді. Залға кіретін жер шу 
мен шаңнан оқшаулауды қамтамасыз ететін тамбур арқылы болуы тиіс.

125. Тренажер залының ауданы биіктігі 4 м-ден төмен емес, жалпы ауданы кемінде 40 м2, 
бір адамға кемінде 4 м2 есебінен белгіленеді.

126. Тренажер залының ауасында зиянды заттар, қоспалар, иістер болмауы тиіс. Көміртегі 
диоксиді (СО2) 0,1 %-тен аспауы, шаңдану текше метрге 6 милиграммнан (мг/м3) артық болма-
уы, кремний 2%-дан аспауы, микроорганизмдер 1 м3-ге 4000 микробтан аспауы, статикалық 
электр өрісінің кернеуі сантиметріне 150 Ваттан (В/см) артық болмауы тиіс.

127. Қажетті ауа режимі табиғи (фрамуг, терезе), жасанды желдету жəне ауаны баптау 
көмегімен қамтамасыз етіледі. Барлық фрамугалар қимасының ауданы еденнің ауданына 1:50 
қатынасында болуы тиіс. Мəжбүрлі желдету кезіндегі ауаны ішке тарту қарқындылығы сыртқа 
таратудан 10 – 15 %-ға жоғары болуы тиіс.

128. Ауаның температурасы орталықтандырылған жылыту жəне ауа баптау арқылы плюс 
15 – 22 оС шегінде қамтамасыз етілуі тиіс. Орталықтандырылған жылыту радиаторларын 
терезенің астындағы қуыстарға орналастырады жəне алмалы-салмалы ағаш торлармен жа-
бады. Жылытуды желдетумен біріктіру қарастырылады.

129. Табиғи жарықтандыруға арналған жарық коэффициенті 1:4 – 1:5 болып белгіленеді, 

жасанды жарықтандыру қыздыру шамдарында кемінде 100 лк жəне люминисцентті шамдарда 
кемінде 200 лк болуы тиіс. Терезелер сəндік торлармен жабылады.

130. Тренажер залының жанына киім ауыстыратын, себезгі жəне дəретхана орналастыры-
лады. Себезгі қондырғылары мен қол жууға арналған раковиналар саны осы Санитариялық 
қағидаларға 2-қосымшаның 4-кестесіне сəйкес жобаланады.

131. Діріл ауруының алдын алу бойынша кабинеттер жұмысшылардың қолына дірілдің 
берілуімен сипатталатын технологиялық процестері жəне операциялары бар цехтар үшін 
көзделеді. Кабинеттің құрамына: физиотерапиялық емшаралар, емдік дене шынықтыру, 
психологиялық жəне эмоциялық жеңілдету үй-жайлары кіреді.

132. Физиотерапиялық емшараға арналған үй-жайдың ауданы бір қол ваннасына 1,5 м2 
есебінен (немесе құрғақ ауамен жылыту қондырғысына 2,3 м2) белгіленеді, бірақ кемінде 
35 м2 болуы тиіс. Ванналардың саны 3 жұмысшыға 1 ванна жəне адам ең көп ауысымда 10 
жұмысшыға 1 қондырғы есебінен анықталады.

133. Емдік дене шынықтыруға арналған үй-жайдың ауданы залды пайдаланатын бір 
жұмысшыға (тренажерлер мен спорт снарядтарын қолданатын) 1,6 м2, бірақ кемінде 20 м2 
есебінен анықталады.

134. Медицина персоналына арналған ауданы кемінде 8 м2 үй-жай бөлінеді.
135. Əйелдердің жеке гигиенасы бөлмесінде (бұдан əрі – ƏЖГ) кабиналар 100 жұмысшы 

əйелге 1 кабина есебінен, жоғары шаңданатын кəсіпорында – 50 əйелге 1 кабина жəне тамбуры 
болуы тиіс. Тамбурда ыстық жəне суық су араластырғышы бар раковина, қызмет көрсететін 
персоналға арналған үстел, қолға арналған электрлі кептіргіш, сабын салғыш көзделеді.

136. Жеке кабиналар ыстық жəне суық су араластырғыш келтірілген себезгімен жəне 
унитазбен, пайдаланылған гигиеналық пакетке арналған қақпағы бар бөшкемен жəне киім 
ілгіштермен жабдықталады.

137. ƏЖГ бөлмесінің қабырғалары мен жеке кабиналар арасындағы қалқалар оларды 
жеңіл тазалауға, жуу жəне дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жууға мүмкіндік 
беретін материалдардан болуы тиіс. 

138. ƏЖГ бөлмесіне арналған үй-жайдан жұмыс орнына дейінгі арақашықтық 150 м-ден 
артық болмауы тиіс. ƏЖГ дəретханалармен біріктіруге жол берілмейді.

139. Жүктілік кезінде əйелдердің еңбегі мен демалуын тиімді ұйымдастыру үшін 
мамандандырылған емдеу-сауықтыру кешендері (бұдан əрі – МК) бала туатын жастағы 
жұмысшы əйелдер саны 500 жəне одан көп объектілерде көзделуі тиіс.

140. Мамандандырылған кешендер құрамына өндірістік (цех, учаске) жəне қосалқы (дема-
лыс бөлмесі, жеке гигиена бөлмесі, дəретхана) оқшауланған үй-жайларда орналастырылады.

141. МК-ні табиғи жарығы мен табиғи ауа алмасуы жоқ ғимараттарға, жертөле, цоколды үй-
жайлар мен 2-қабаттан жоғары (лифт болмағанда) орналастыруға жол берілмейді.

142. Демалыс бөлмесінің ауданы ауысымдағы бір жұмыс істейтін əйелге 2,0 м2 есебінен, 
бірақ кемінде 18 м2 белгіленеді. 30 м2-ден артық демалыс бөлмелері демалыс аймағына 
жəне гимнастикалық жаттығулар аймағына, дəрігерлік бақылау жəне сабақ өтетін аймақтарға 
бөлінеді.

143. Жүкті жұмысшы əйелдерді жұмысқа орналастыруға арналған МК үй-жайындағы 
еңбектің сипатына қойылатын гигиеналық талаптар оңтайлы жағдайдың 1-сыныбын 
қанағаттандыруы тиіс.

144. Еңбекпен сауықтыру орталығы (учаскелері) (бұдан əрі – орталық) жұмысшылар 
саны 5000 жəне одан көп адам болатын объектінің құрылымында көзделеді. Орталықтардың 
құрамында емдеу-диагностикалық жəне техникалық бөлімдер болуы тиіс.

145. Орталықтың емдеу-диагностикалық бөлімінің үй-жайлары болжанатын өндірістің 
сипатына сəйкес жабдықталады.

146. Орталықтың техникалық бөліміне еңбекпен оңалту цехтары (учаскелері), диспетчерлік, 
көлік қызметі жəне өнімнің сапасын бақылау қызметінің үй-жайы, конструкторлық-технологиялық 
жəне жоспарлау-экономикалық бюро, стандартты емес жабдықтар мен құралдарды дайындауға 
арналған тəжірибелік-жөндеу учаскелері кіреді. 

147. Өндірістік объектілердегі асханалар үй-жайлары жəне тамақ өнімдерін өндіру жəне 
азық-түліктік шикізаттарды сақтау Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін 
«Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларына сəйкес көзделеді.

148. Өндірістік үй-жайларда тағамды сақтауға жəне ішуге жол берілмейді. 
4. Өндірістік объектілердегі технологиялық процестерге, жабдықтарға жəне 

жұмыс орындарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
149. Технологиялық процестер мен жабдықтарды əзірлеу жəне пайдалану кезінде мы-

налар көзделеді:
1) бастапқы жəне соңғы өнімде зиянды заттар қоспаларының болуын шектеу, соңғы 

өнімдерді шаңданбайтын түрлерде шығару;
2) жұмыс істейтін адамдардың зиянды өндірістік факторлармен жанасуын болдырмайтын 

өндірістік технологияларды қолдану;
3) жабдықтың конструкциясына жұмыс аймағына қауіпті жəне зиянды өндірістік фактор-

лардың түсуінің (таралуының) алдын алатын шешімдер мен қорғаныш құралдарын қолдану;
4) жіті бағытталған əсері бар заттармен жұмыс аймағының ластану жағдайына автоматты 

бақылау, дабыл жəне технологиялық процесті басқару жүйелерін орнату;
5) тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру жəне автоматтандыру;
6) технологиялық жəне желдету шығарындыларын уақтылы жою, зарарсыздандыру, өндіріс 

қалдықтарын кəдеге жарату жəне көму;
7) зиянды заттар мен факторлардан ұжымдық жəне жеке қорғаныш құралдары;
8) жұмыс орындарындағы қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлардың деңгейін бақылау;
9) нормативтік-техникалық құжаттамаға қауіпсіздік талаптарын енгізу;
10) олардың атқарған қызметтеріне сəйкес өндірістік бақылауды жүзеге асыру;
11) барлық технологиялық процестердің өзгеруіне (өндірістік қуаттылығын арттыру, 

процестер мен өндірістің интенсификациясы жəне бекіткен жобадан ауытқуы), халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қолданыстағы заңнамаға 
сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу қажет.

150. Технологиялық процестерде Кодекстің 7-1 бабына сəйкес Қазақстан Республикасында 
қолдануға рұқсат етілген химиялық заттар пайдаланылады.

151. Ылғал бөлу көзі болып табылатын өндірістік жабдық тұмшаланады жəне төгуге 
арналған автоматты құрылғымен жабдықталады.

152. Еңбек жағдайы технологиялық процестің, оның өзгертулері, əр түрлі жұмыстарды 
орындаудағы нақты жағдайы, жабдықтарды жөндеу, сауықтыру іс-шараларын енгізу 
ерекшеліктерін ескере отырып бақыланады. Өндірістік факторлардың өлшемі қолданыстағы 
əдістеме бойынша орындалады. 

Өндірістік объектілерде өндірістік (ведомстволық) бақылау жүргізіледі. Өндірістік 
(ведомстволық) бақылау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасымен 
белгіленген тəртібінде аккредиттелген өндірістік немесе тəуелсіз зертханалармен жүзеге 
асырылады. Ведомстволық бақылау қорытындысы тиісті аймақтың халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесіне ұсынылады.

153. Объектідегі жұмыс аймағы ауасындағы негізгі зиянды заттардың болуына өндірістік 
(ведомстволық) бақылау жасау, Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін қалалық 
жəне ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтерге 
сəйкес жүзеге асырылады.

Жұмыс аймағы ауасындағы негізгі зиянды заттардың болуына өндірістік (ведомстволық) 
бақылау жасау, жұмыс аймағы зертханалық өндірістік бақылауға жататын негізгі зиянды зат-
тар тізіміне сəйкес жүргізілу қажет жəне технологиялық процестің жеке сатысындағы жұмыс 
аймағы ауасынан бөлінетін заттарға сүйене отырып толықтырылады. 

154. Инфра жəне ультрадыбыс, жалпы жəне жергілікті діріл, иондалған жəне иондалмаған 
сəулелену көздері болып табылатын жұмыс орындарындағы жабдықтардың жанында 
Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін адамға əсер ететін физикалық факторға, 
радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жəне радиациялық-қауіпті объектілерге қойылатын 
гигиеналық нормативтерге сəйкес РЕШШ деңгейін асыруға жол берілмейді.

155. Иондаушы сəулеленудің нормаланатын параметрлері осы санитариялық қағидалардың 
3-қосымшада келтірілген негізгі дозалық шектер болып табылады.

Иондаушы сəулеленудің нормаланатын параметрлеріне мыналар жатады:
1) тікелей иондаушы сəулелену көздерімен тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін 

адамдарға арналған рұқсат етілген эквивалентті жəне тиімді дозалар (А санаты);
2) иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс істемейтін, бірақ объектілердің қызметіне 

негізделген жұмыс орнының немесе тұратын жерінің орналасу жағдайы бойынша иондаушы 
сəулеленудің əсеріне ұшырайтын адамдарға арналған шекті эквивалентті жəне тиімді доза-
лар (Б санаты).

Дозалық шектер радиоактивті заттармен жəне басқа да иондаушы сəулелену көздерімен 
жұмыс кезіндегі қолданыстағы радиациялық қауіпсіздік нормаларына сəйкес келуі тиіс.

156. Жұмыс орындарындағы өндірістік көздердің ультракүлгін сəулеленудің (бұдан əрі – 
УК) рұқсат етілген деңгейлері: ұзын толқынды УК-А-400-315 нм, орта толқынды УК-В-315-280 
нм, қысқа толқынды УК-С-280-200 нм облыстары үшін сəулеленудің спектрлік құрамын ескере 
отырып қабылдануы тиіс жəне Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін адамға 
əсер ететін физикалық факторға қойылатын гигиеналық нормативтерге сəйкес болуы қажет.

Сəулелену қарқындылығының гигиеналық нормативтері жұмысшыларға оның əсер ету 
ұзақтығын ескере отырып белгіленген. Сонымен бірге, сəулеленуден қорғайтын арнайы киімді 
киюді, бас киімді жəне көзді қорғайтын құралдарды пайдалануы міндетті болып табылады .

157. Осы Санитариялық қағидалардың 160-тармағының талаптары 2000 оС жоғары 
температурадағы көздер тудыратын (электрлік доғалар, плазма, балқытылған металл, кварц 
əйнегі), полиграфияда, химиялық жəне ағаш өңдеу өндірістерінде, ауыл шаруашылығында, 
кино жəне телетүсірілімдерде, дефектоскопияда, денсаулық сақтау ұйымдары мен өндірістің 
басқа да салаларында пайдаланылатын люминисцентті көздер тудыратын сəулеленуге 
қолданылады.

Көрсетілген нормативтер қызмет көрсететін персонал болмағанда ортаны зарарсыздандыру 
үшін қолданылатын лазерлер тудыратын, сондай-ақ емдік жəне профилактикалық мақсатта 
қолданылатын УК-ге қолданылмайды.

158. Тері бетінің қорғалмаған учаскелері (бет, мойын, қол саусақтары) 0,2 м2 артық емес 
болғанда, жұмыс ауысымының сəулелену əсерінің жалпы ұзақтығы 50 % жəне бір реттік 
сəулелену ұзақтығы 5 минут жəне одан артық болғанда жұмысшыларға УК-нің рұқсат етілген 
қарқындылығы: УК-А аймағы үшін шаршы метрге 10,0 Ваттан (бұдан əрі – Вт/м2); УК-В аймағы 
үшін 0,01 Вт/м2 аспауы тиіс.

159. Терінің барлық беті қорғалған кезде жұмысшылардың сəулеленуінің рұқсат етілген 
қарқындылығы УК-В аймағында: жұмыс ауысымы бойы əсердің ұзақтығы УК-С аймағында 1 
Вт/м2 аспауы тиіс.

160. Жабық өндірістік үй-жайлар микроклиматының тиімді жəне рұқсат етілген параметр-
лерін дұрыс есептеу үшін метеорологиялық жағдайды сипаттайтын (ауаның температурасы, 
салыстырмалы ылғалдылық, ауаның қозғалу жылдамдығы, жылумен сəулелену қарқындылығы) 
көрсеткіштерге, сонымен бірге энергетикалық шығындар туралы деректерге сүйену қажет.

5. Өндірістік объектілерді жылытуға, ауасын желдетуге жəне баптауға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

161. Басқару пульттері үй-жайларын, краншылардың кабиналарын жəне басқа да 
оқшауланған үй-жайларды қоса алғанда өндірістік ғимараттардағы, үй-жайлардағы жəне 
құрылыстардағы жылыту, желдету жəне ауа баптау жүйелері тұрақты жəне уақытша жұмыс 
орындарының жұмыс аймағындағы еңбек ету уақытында Кодекстің 144-бабының 6-тармағына 
сəйкес бекітетін адамға əсер ететін физикалық факторларға жəне қалалық жəне ауылдық елді 
мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтерге сəйкес температура, 
ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы, зиянды заттардың болуы, иондау көрсеткіштері 
бойынша ауа ортасының нормативтік параметрлерін қамтамасыз ету қажеттілігін есепке ала 
отырып жабдықталады.

162. Өндірістік жəне қосалқы үй-жайлар табиғи, механикалық жалпы алмасатын ішке 
тарту-сыртқа тарату желдеткішімен жабдықталады. Жаңа жабдықталған, қайта жаңартылған, 
күрделі жөнделген желдеткіш қондырғылары олардың тиімділігін анықтайтын құрал-саймандық 
қабылдау сынағынан өтуі тиіс.

163. Механикалық желдету нормаланған микроклиматтық параметрлер мен жұмыс 
аймағының ауасындағы зиянды заттардың болуы табиғи желдетумен қамтамасыз етілмейтін 
үй-жайлар мен жекелеген учаскелер үшін, сондай-ақ табиғи желдетілмейтін үй-жайлар 
мен аймақтар үшін көзделеді. Ауаны ішке тартуды немесе шығаруды ішінара қолданатын 
біріктірілген - механикалық желдетуді пайдалануға жол беріледі.

164. Ауаның шығыны үй-жайдың көлемінде зиянды заттардың, жылу мен ылғалдың əркелкі 
таралуын ескерген есептеулермен анықталады.

165. Жұмыс аймағының ауасына бірнеше зиянды заттардың бір уақытта бөлінуі кезінде 
жалпы алмасу желдетуді есептегенде ауаның шығынын барынша көп қажет ететін зиянды 
зат бойынша анықталуы тиіс.

166. Бірқатар заттардың организмге бір бағытта əсер етуі туралы деректер бар болғанда 
жалпы алмасу желдетуді есептеу əрбір затты бөлек Кодекстің 144-бабының 6-тармағына 
сəйкес бекітетін қалалық жəне ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын 
гигиеналық нормативтерге сəйкес оның РЕШШ-не дейін ерітуге қажетті ауа шығынын қосу 
жолымен жүргізіледі.

167. Өндірістік объектілердегі табиғи немесе механикалық желдету осы Санитариялық 
қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес бір жұмысшыға сыртқы ауаның келуін қамтамасыз етуі тиіс.

168. Желдету жəне ауаны баптау жүйелерінің қабылдағыш саңылаулары жəне табиғи 
ауа келетін желдеткішке арналған саңылаулар арқылы ғимараттар мен құрылыстардың ішіне 
түсетін ауадағы зиянды заттардың шоғырлануы Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес 
бекітетін қалалық жəне ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық 
нормативтерге сəйкес жұмыс аймағының ауасы үшін рұқсат етілген шекті деңгейлерден (бұдан 
əрі - РЕШД) 30 % аспауы тиіс.

169. Бір ғимаратта қауіптілік сыныптары əртүрлі зиянды заттар бөлетін өндірістерді не-
месе көршілес үй-жайларды біріктірген кезде барынша уытты зиянды заттар бар үй-жай үшін 
ұйымдастырылған ішке тартудан сыртқа тарату басым болуы көзделуі тиіс.

170. Көп қабатты өндірістік ғимараттарда алаңдар жабынының монтаждық ойықтары 
оқшаулайтын жаппамен жабдықталуы тиіс, ал ауа алмасу əр қабат үшін жеке есептелуі тиіс.

171. Жылдың салқын мезгілінде (желдетудің теріс дисбалансы) сыртқа таратудың орнын 
толтыру үшін сыртқы ауаның ұйымдастырылмаған ішке тартуына биіктігі 6 м жəне одан аласа 
үй-жайларда сағатына бір рет ауа алмасудан артық емес, ал биіктігі 6 м жоғары үй-жайларда 
еден ауданының əр 1 м2-не сағатына 6 текше метр (бұдан əрі – м3/сағ) көлемде жол беріледі.

172. Егер көршілес үй-жайларда жағымсыз иісі бар заттар болмаса жəне санитариялық 
талаптарға сəйкес жұмыс аймағының ауасындағы рұқсат етілген шекті шоғырлану Кодекстің 
144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін қалалық жəне ауылдық елді мекендердегі 
атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтерге сəйкес 30%-дан аспаса, одан 
ұйымдастырылмаған ауаның келуіне жол беріледі.

173. Ішке тартылатын ауаны беру үй-жайдың таза жəне аз ластанған аймақтарына ауа 
неғұрлым ластанған аймақтар арқылы келмейтіндей етіп көзделеді.

174. Зиянды заттарды (газдарды, шаңды, жылуды) бөлетін көздер технологиялық 
жабдықтың ішіне орнатылған не көзге мейлінше жақын орналастырылған жергілікті сорғысы 
бар жергілікті сыртқа тарату желдеткіші құрылғысымен жабдықталуы тиіс.

175. Үй-жайға бөлінетін немесе жергілікті сорғымен шығарылатын зиянды заттардың, жылу 
мен ылғалдың мөлшері технологиялық бөлімнің деректері бойынша қабылданады. Қажетті 
мəліметтер болмаған жағдайда ұқсас объектілердегі табиғи зерттеулердің немесе есептеулер 
жолымен алынған деректердің нəтижелері пайдаланылады.

176. Санитариялық талаптарға сəйкес технологиялық жабдықтан қауіптілігі 1 жəне 2-сынып-
ты зиянды заттарды шығаратын жергілікті сорғылар осы жабдықпен жергілікті сыртқа тарату 
желдеткіші жұмыс істемеген кезде ол жұмыс істемейтіндей етіп блокталады.

177. Егер сыртқа тарату желдеткіші ажыратылған кезде өндірістік процесті тоқтату 
мүмкін болмаса немесе жабдықты (процесті) тоқтатқан кезде жұмыс аймағының ауасы үшін 
РЕШШ асатын шоғырланудағы зиянды заттар үй-жайдың ауасына бөлінуін жалғастырса, 
жұмыс режимін автоматты ауыстырып қосатын резервті желдеткіштері бар жергілікті сорғы 
құрылғысы көзделеді.

178. Желдетуге, ауамен жылытуға жəне ауаны баптауға арналған ауаның рециркуляциясын 
санитариялық талаптарға сəйкес ауасында ауру қоздырғыш бактериялары, вирустары немесе 
грибоктары бар, сондай-ақ айқын білінетін жағымсыз иісі бар немесе Кодекстің 144-бабының 
6-тармағына сəйкес бекітетін қалалық жəне ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға 
қойылатын гигиеналық нормативтерге сəйкес қауіптілігі 1 жəне 2-сыныпты зиянды заттары 
бар үй-жайларға қарастыруға жол берілмейді.

179. Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін қалалық жəне ауылдық елді 
мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтерге сəйкес қауіптілігі 
3 жəне 4-сыныпты бір зиянды заттан артық бөлмейтін үй-жайларға ауаның рециркуляция-
сына жол беріледі.

180. Егер технологиялық жабдықтың қыздырылған беттерімен жəне ауамен жылытудың ауа 
қыздырғыштарымен жанасуы кезінде жанатын зиянды заттарды бөлу болмаса, желдеткішпен 
бірікпеген ауамен жылытуда рециркуляцияны қарастыруға жол беріледі.

181. Жылыту, желдету жəне ауа баптау қондырғылары тұрақты жұмыс орындары мен 
қосалқы үй-жайлардың қызмет көрсететін аймақтарында рұқсат етілген деңгейлерден аса-
тын шу жəне діріл шығармайды.

182. Желдету жүйелерін бақылау барысында келесі құжаттар ұсынылады:
1) белгіленген тəртіп бойынша бекіткен желдету жобасы, сонымен қатар жобадан 

шегінулер тізбесі;
2) жасырын жұмыстарды қарау жəне қабылдау актілері;
3) техникалық сынаулар мен желдету жүйелерін реттеу хаттамалары;
4) желдету жүйелерінің төлқұжаты;
5) желдету жабдықтарын жоспарлы-алдын ала жөндеу кестесі, оны жөндеу жəне пай-

далану журналы. 
183. Өндірістік жəне қосалқы үй-жайлар жылыту жүйесімен жабдықталады.
Кодекстің 62-бабының 8-тармағына сəйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің ав-
тономды жылумен жабдықтау (қазандықтар) көздерін салуға жəне пайдалануға санитариялық-
эпидемиологиялық қорытындысы болған жағдайда оларды қолдануға жол беріледі.

184. Жылыту бойынша талаптары негізгі үй-жайларға қойылатын талаптардан өзгеше 
ғимараттардың жылытылатын үй-жайларының жалпы көлемінің 5 %-ынан артық емес алаңы 
бар бір немесе бірнеше үй-жайларды жергілікті жылу аспаптарымен жылытуға жол беріледі.

185. Ғимараттар мен құрылыстарды жылыту үшін зиянды факторлар мен жағымсыз иістерді 
туғызбайтын жүйелер, аспаптар жəне жылу тасымалдаушылар көзделеді.

186. Шаң бөлетін өндірістік үй-жайлардағы қыздыратын аспаптардың беттері жеңіл 

тазалауға жол беретін тегіс болуы тиіс. Инфрақызыл газды сəулеленуі бар сəулемен жылытуды 
жану өнімдерін газ жанарғыларының тікелей сыртына шығара отырып қарастыруға жол беріледі.

187. Құрылыс конструкцияларының ішіне орнатылған қыздыру элементтері жəне тіреулері 
бар сумен жылыту жүйелеріндегі жылытылатын беттегі орташа температура мынадан: тұрақты 
жұмыс орны бар еден үшін плюс 26 оС; адамдар уақытша болатын еден үшін плюс 31 оС; 
төбелер үшін: үй-жайдың биіктігі 2,5-тен 2,8-ге дейін болса плюс 28 оС; 2,8-ден 3,0-ге дейін 
болса плюс 30 оС; 3,0-ден 3,5-ке дейін болса плюс 33 оС; 3,5-тен 4,0-ге дейін болса плюс 36 
оС; 4,0-ден 6,0-ге дейін болса плюс 38 оС аспауы тиіс.

188. Жылу көздерінің температурасы төмен жылыту жүйелеріндегі радиациялық кернеу 
жұмыс орындарында еденнен 1,5 – 2,0 м биіктікте шаршы метрге 35 Ваттан (Вт/м2) немесе 27 
килокалорий/сағаттан (ккал/м сағ) аспауы тиіс.

189. Жылу бөлетін жабдық өтетін жолдарды желдету мүмкіндігін ескере отырып орна-
ласады. Ішке тартылатын аэрациялық ағыстың таралуы үшін үй-жайдың көлемі бойынша 
жабдықтар арасындағы қашықтық ағыстың мөлшері бойынша оның өлшемінен артық болуы тиіс.

190. Жоғары жылу бөлетін цехтар мен учаскелерді табиғи желдеткішпен (аэрациямен) 
жабдықтаған кезде шатырда қашықтықтан басқарылатын механикаландырылған фрамугамен 
жабдықталған сөнбейтін шахталар немесе аэрациялық шамдар көзделеді. Табиғи желдету 
кезінде желдетілетін үй-жайларға ішке тартылатын ауаны беру жылдың жылы мезгілінде 
еденнен 1,8 м артық емес, ал жылдың суық мезгілінде желдеткіш ойықтарының түбіне дейін 
4 м төмен емес деңгейде көзделуі тиіс. Осы мақсатта өндірістік объектілерде терезелерде 
ашылатын ойықтар, аэрациялық қақпалар, көрсетілген деңгейлерде ауаны беруге арналған 
көтерілетін ысырылмалы қабырғалар көзделеді. Ашылатын ойықтардың ауданы шыныланған 
жердің жалпы ауданынан кемінде 20 % болуы тиіс.

191. Жалпы ішке тарту қондырғысына шаң мен жеңіл конденсацияланатын буларды, сондай-
ақ араластырған кезде зиянды немесе өрт қауіпті қоспалар немесе көрсетілген қасиеттері бар 
жаңа химиялық қосылыстар түзетін заттарды шығаратын жергілікті сорғыларды біріктіруге жол 
берілмейді. Жергілікті сорғылардың мұндай жүйелерін жалпы алмасу ішке тарту желдеткіш 
жүйелерімен біріктіруге жол берілмейді.

192. Қозғалатын крандардың кабиналарында қоршаған өндірістік үй-жайдың ауасын, егер 
оның құрамындағы зиянды заттар жұмыс аймағы үшін РЕШШ-ден аспаса, ал микроклиматтың 
параметрлері нормаланған көрсеткіштерге сəйкес келетін болса қосымша өңдеусіз қолдануға 
жол беріледі. Олай болмаған жағдайда, крандардың кабиналарын ауа баптағыштармен 
жабдықтау керек.

193. Сыртқы жəне рециркуляциялық ауаның рұқсат етілген шоғырланудан 30%-ға асатын 
шаңдануы кезінде немесе бұл өндірістің технологиясы бойынша қажет болғанда ауа баптау 
жүйелерінде; ауамен себезгілеу жүйелерінде; ауаны жұмысшылардың тыныс алу аймағына 
– басты немесе бетті қорғайтын шлемге, бетпердеге, қалқандарға ауаны берген кезде ауаны 
тазалау көзделуі тиіс.

194. Бір ішке тарту жəне сыртқа тарату қондырғылары бар табиғи желдетусіз өндірістік үй-
жайлардың жалпы алмасу желдеткіш жүйелері сыртқа тарату жүйесінің резервтік желдеткішімен 
жабдықталады. Талап етілетін ауа алмасудың кемінде 50 % түсетін ашылатын ойықтары 
бар көршілес үй-жайлармен біріктірілген, көрсетілген үй-жайлар үшін резервтік желдеткіш 
жобаламауға жол беріледі.

195. Үй-жайлардағы жыл бойына жəне тəулік бойына жұмыс жасауға арналған, сондай-
ақ табиғи желдетілмейтін үй-жайлардағы ауа баптау жүйелері талап етілетін ауа алмасудың 
кемінде 50 %-ын жəне жылдың суық мезгілінде белгіленген температураны қамтамасыз ететін 
резервті ауа баптағышпен көзделеді.

196. Тамбурлары жоқ, ауысымына кемінде 40 мин немесе бес реттен жиі ашылатын 
қақпалар мен ойықтар жанында; сыртқы ауаның есепті температурасы минус 15 оС жəне одан 
төмен болатын аудандардағы үй-жайлардың сыртқы қабырғаларындағы үнемі ашық тұратын 
ойықтары жанында ауа немесе ауа-жылу перделері көзделеді.

197. Ауа жəне ауа-жылу перделері қақпаларды, есіктерді жəне технологиялық ойықтарды 
ашқан кезде үй-жайға түсетін ауа қоспасының температурасы: жеңіл дене жұмысында плюс 
14 оС-тен; орташа ауырлықтағы жұмыста 12 оС-тен; ауыр жұмыста 8 оС-тен төмен болмайтын-
дай етіп есептеледі. Қақпалардың (6 м дейін арақашықтықта), есіктердің жəне технологиялық 
ойықтардың маңында жұмыс орындары болмаған кезде, егер бұл технологиялық талаптарға 
қайшы келмесе, осы аймақтағы ауаның температурасын плюс 5 оС-қа дейін төмендетуге 
жол беріледі.

198. Апаттық желдеткішті қосу жəне ауаны шығару үшін ойықтарды ашу үй-жайдың ішінен, 
сонымен бірге сыртынан да қол жетерлік жерлерден қашықтықтан басқарылады.

199. Мерзімдік жұмысқа немесе адамдардың орын ауыстыруына арналған туннелдерде, 
сондай-ақ техникалық қабаттардың үй-жайларында есепті ауа алмасуы бар мерзімдік жұмыс 
істейтін желдеткіш көзделеді.

200. Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін қалалық жəне ауылдық елді 
мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтерге сəйкес жергілікті 
сорғы жүйелерінен жəне құрамында зиянды заттар бар өндірістік үй-жайлардың жалпы алма-
су желдеткішінен атмосфералық ауаға шығарылатын ауа санитариялық талаптарға сəйкес 
атмосфералық ауада тазартылады жəне сейіледі.

201. Өндірістік объектілерде жылыту, желдету жəне ауа баптау жүйелері мен желдеткіш 
шығарындыларын тазалау қондырғыларын жөндеу, реттеу жəне бақылау бойынша шебер-
ханалар көзделеді.

6. Сумен жабдықтауға, су бұруға жəне өндірістік объектілердегі өнеркəсіп 
қалдықтарын кəдеге жаратуға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

202. Орталықтандырылған жəне орталықтандырылмаған жер асты жəне жер беті шаруа-
шылық-ауыз сумен жабдықтау көздерін санитариялық-эпидемиологиялық қорғау Кодекстің 
144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су 
жинау орындарына, шаруашылық ауыз сумен жабдықтауға, суды мəдени-тұрмыстық пайдалану 
орындарына жəне су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

203. Шаруашылық-ауыз су құбырлары желілерін ішуге жарамайтын сападағы суды беретін 
су құбырлары желілерімен біріктіруге жол берілмейді. Техникалық суды ішу мақсатында 
пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын техникалық су құбырлары құрылыстарының арнайы 
боялуын қарастыру қажет.

204. Кəсіпорындардың өндірістік жəне қосалқы ғимараттарындағы шаруашылық-ауыз судың 
қажеттілігіне суды шығындау нормалары шаруашылық-ауыз су су құбырлар жүйелері көзделеді.

205. Себезгілердің, қол жəне аяқ ванналарының, қол жуғыштардың, сондай-ақ желдеткіштің 
ішке тарту жүйелерінің барлық түрлеріне, шаңды басу үшін суды шашу жолымен үй-жайдың ауа-
сын салқындатуға арналған судың сапасы Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін 
«Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық ауыз 
сумен жабдықтауға, суды мəдени-тұрмыстық пайдалану орындарына жəне су объектілерінің 
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидала-
рына сəйкес ауыз суға қойылатын талаптарға сай болады.

206. Өндірістік су құбырларының техникалық суын унитаздың жуғыш багына жалғауға 
жол беріледі.

207. Кодекстің 62-бабының 8-тармағына сəйкес геотермалды суларды (олар бар болғанда) 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган 
ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы 
бар болғанда себезгі жəне жуынатын бөлмелерде ыстық сумен жабдықтау мақсатында 
пайдалануға жол беріледі.

208. Техникалық су құбырының шаруашылық-ауыз сумен қосылып берілуі, өндірістік 
құрылымдарға жəне технологиялық процестерге тазартылғанға дейінгі ағынды сулардың 
ағысының жарылуынсыз берілуіне болмайды.

209. Ашық субетімен салқындатқышын қосатын қайта салқындатылған сумен жабдықтау 
жүйесіндегі суларды қолданған жағдайда арнайы ингредиенттердің құрамы шекті рұқсат 
етілген тастандылар (ары қарай ШРЕТ) мөлшерімен регламенттеледі. Канцерогенді заттар 
үшін ШРЕТ жұмысшылар мен халықтың денсаулығына əсер етуі мүмкін қауіп есепке алына 
отырып белгіленеді. 

210. Ішкі су құбыры мен су бұру құрылғылары, сондай-ақ сыртқы сумен жабдықтау жəне 
су бұру жүйелері өндірістік жəне шаруашылық-ауыз су қажеттілігіне су беру жəне сарқынды 
суларды бұру үшін барлық өндірістік жəне қосалқы ғимараттарда жəне өнеркəсіптік алаңдарда 
қарастырылады.

211. Сумен жабдықтаудың айналым жүйесіне сарқынды суларды жіберу тек өнеркəсіптің 
өндірістік кəрізіне жіберу алдын ала тазартудан өткізілгеннен кейін су қоймасына жəне 
басқа жерлерге Кодекстің 62-бабының 8-тармағына сəйкес халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшелерінің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар болғанда рұқсат беріледі. 

212. Тоған-жинауыштың, өнеркəсіптік сарқынды сулардың жинау орнының жəне шлам сақтау 
орнының құрылғысы белгілі бір пайдалану мерзіміне, оларды одан əрі жою жəне топырақтың 
құнарлылығын қалпына келтіру тəсілдерін көрсете отырып, халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшелерінің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар болғанда анықталады 
жəне жер асты мен қабат аралық жер асты суының жəне онымен гидравликалық байланысқан 
жер беті су объектілерінің ластану мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 

213. Елді мекенде орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі мен су бұру жүйелері 
болмағанда жергілікті жүйелер көзделеді.

214. Себезгілердің, қол жуғыштардың жəне санитариялық тораптардың сарқынды суларын 
шаруашылық-тұрмыстық су бұру желісіне шығару көзделуі тиіс.

215. Газдар бөлетін өндірістік сарқынды суларды ағызған жағдайда газдың өндірістік 
бөлмелерге кіруіне қарсы шаралар қарастырылады.

216. Зиянды булар жəне газдар (меркаптан, күкірт сутегі, цианды сутек, күшəла сутегі) 
түзілмесе жəне бөлінбесе немесе сарқынды суларды тазартудың барлық процестері 
тұмшаланған жəне жергілікті сыртқа тарату желдеткіші құрылғысы бар болғанда өндірістік 
ғимараттарда сарқынды суларды тазарту құрылғыларын орналастыруға жол беріледі.

217. Өндірістік объектілерде өндірістік сарқынды суларды тазарту қондырғылары жəне 
өндірістік бақылауды беткей су нысандарына тазартылған сарқынды сулардың жинақталған 
орнынан төмен, сондай-ақ грунт жəне пластаралық жер асты сулардың ластану жағдайын 
бақылауды ұйымдастыру қажет.

218. Қалдықтарды зарарсыздандыру бойынша құрылысты салуға арналған алаңды 
таңдағанда ауыл шаруашылығы үшін бағалы емес құнсыз жерлер пайдаланылады.

219. Кəдеге жаратылмайтын қалдықтарды көмуге жəне жинауға арналған полигондар елді 
мекеннің жəне өндірістік алаңның шегінен тыс жерде орналастырылады.

220. Полигондарда өндірістік қалдықтар туралы ақпаратты қамтитын құжаттамалар тол-
тырылады:

1) өнеркəсіптік қалдықтардың болжанатын көлемінің мөлшері мен сапасы (қауіптілік сыны-
бы бойынша), олардың физикалық-химиялық, токсикологиялық жəне радиациялық қасиеттері 
жөнінде деректер;

2) өнеркəсіптік қалдықтардың қоршаған ортаға ықтимал салдарлары əсерінің сипаттамасы;
3) өнеркəсіптік қалдықтарды зарарсыздандыру, кəдеге жарату, көму мəселелерінің 

технологиялық шешімі;
4) топырақты зиянды заттардан қорғау жəне бұзылған жəне ластанған топырақты қайта 

құнарландыру бойынша іс-шаралар.
221. Қалдықсыз технологияны енгізудің техникалық мүмкіндігі болмаған жағдайда, уытты 

жəне радиоактивті өндірістік қалдықтарды залалсыздандыру, кəдеге жарату, көму бойынша 
іс-шаралар кешені көзделеді.

222. Уытты қалдықтарды жинау, жинақтау, ыдысқа салу, тасымалдау, залалсызданды-
ру жəне көму тəсілдері мен тəртібі химиялық заттардың қауіптілік сыныбын ескере отырып, 
Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін «Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын 
жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларға сəйкес 
жүзеге асырылады.

223. Өндірістік қалдықтар объектіде немесе мамандандырылған ұйымдарда жойылады, 
көміледі немесе кəдеге жаратылады.

224. Өндірістік қалдықтар өнеркəсіп аумағында қауіпті сыныпқа сəйкес, қоршаған ортаның 
ластануын болдырмайтын жəне жұмысшылар мен халықтың денсаулығына əсерінсіз жағдайда 
сақталуы тиіс. 

225. Құрамында уытты заттар бар қатты қалдықтарды сақтау Кодекстің 144-бабының 
6-тармағына сəйкес бекітетін «Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, 
қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларға сəйкес көзделеді.

226. Өндірістік қалдықтарды көму өнеркəсіптің өндірістік алаңшасынан жəне елді-мекен 
жайлардан алшақ жерде жүргізіледі. Көму үшін өндірістік қалдықтар полигоны мен арнайы 
жабдықталған қондырғылар (күлүйіндісі, шлам-, шлакжинауыштар, қалдық қоймасы, үйінді жəне 
жобалық шешімдер бойынша қоршаған орта мен халықты нормативті қорғауды қамтамасыз 
ететін тағы басқа қондырғылар) қолданылады.

«Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға жəне құрылыстарға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына

1-қосымша
Микроскоп шегінен тыс монтаж үстелінің жұмыс 

аймағының жарықтандырылуы
1-кесте

р/с 
№

Ажырату объек-
тісінің өлшемі, 
бұрыштық ми-

нуттар

Жұмыс ауысымы уақытына 
шаққандағы дəл көзбен көру 
жұмысының уақыты пайызбен

Жарық-
тандыру, 

люкс (бұдан 
əрі - лк)

Жұмыс бетінің 
жарықтығы, кд/м2

1 2 3 4 5
1 1,5-тен кем 60-тан артық 60-тан 30-ға дейін 

30-дан кем
4000 
3000 
2000

300-ден 500-ге дейін

2 1,5-тен 3,0-ге 
дейін

60-тан артық 
60-тан 30-ға дейін 30-дан кем

2000 
1500 
1000

150-ден 300-ге дейін

3 3,5-тен 5,0-ге 
дейін

60-тан артық 
60-тан 30-ға дейін 30-дан кем

1000 
750 
500

750-ден 150-ге дейін

Көзбен шолып бақылау экрандары бар 
жұмыс орындарының жарықтандырылуы

2-кесте

р/с
№

Экран түрі Жарықтандыру, лк
Жұмыс 

үстелінде
Экранның шағылысу коэффициенті 

кезінде экран бетінде
0,2 – 0,4 0,4 – 0,6 0,6 – 0,8

1 2 3 4 5 6
1 Телевизиялық: белгінің жарықтығы 

0,5-тен 150 кд/м2 дейінгі аралықты 
қоса алғанда 150-ден 500 кд/м2 
дейінгі аралықты қоса алғанда

  200   
  400

  200 – 300     
300 – 500

  100 – 200    
  200 – 300

  75 – 100  
    150 – 

200

2 Қайырмалы контрасты бар 
дисплейлі құрылғылар: белгінің 
жарықтығы 0,5-тен 150 кд/м2 
дейінгі аралықты қоса алғанда

   300        200 – 400         100 – 200     75 – 150

150-ден 500 кд/м2 дейінгі 
аралықты қоса алғанда

400 200 – 400 100 – 200 75 – 150

3 Тура контрасты бар дисплейлі 
құрылғылар

300 100 – 150 50 – 75 50

«Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға жəне құрылыстарға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 

2-қосымша
Медициналық пункттің ауданы

1-кесте

р/с № Жұмысшылар саны Ауданы, шаршы метр (бұдан əрі – м2)
1 2 3
1 50-ден 150-ге дейін 12 м2

2 151-ден 300-ге дейін 18 м2

Ескертпе: Мүгедектердің еңбегін пайдалану мүмкіндігі көзделетін кəсіпорындарда 
медициналық пункттің ауданын 3 м дейін ұлғайтуға жол беріледі.

Фельдшерлік денсаулық сақтау пункті үй-жайларының құрамы мен аудандары
2-кесте

р/с № Фельдшерлік денсаулық сақтау пункті үй-жайлары Ауданы, м2

1 2 3
1 Вестибюль-күту бөлмесі жəне тіркеу орны 18 (10)*
2 Фельдшерлік денсаулық сақтау пункті үй-жайлары ауданы, м2

(Соңы 22-бетте) 
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3 Науқастар уақытша болатын бөлме 9 (9)
4 Емшара кабинеттері 24 (12) (2 үй-жай)
5 Науқастарды қабылдауға арналған кабинет 12 (10)
6 физиотерапия кабинеті 18
7 тіс дəрігері кабинеті 12
8 гинеколог кабинеті 12
9 Дəрілік нысандар жəне медициналық жабдық қоймасы 6 (6)

10 Тамбурда қол жуғышы бар дəретхана 1 унитазға (1 унитазға)
*Жақшада оңтайлы ғимараттар көрсеткіштері берілген.
1-ескертпе: тіс дəрігері кабинетін жергілікті денсаулық сақтау органдарымен келісім бой-

ынша қарастыру қажет.
2-ескертпе: Гинеколог кабинетін жұмыс істейтін əйелдердің тізімдік саны 1200 адамнан 

кем болмағанда қарастыру керек. Бір гинеколог кабинеті қызмет көрсететіндер саны – 2400 
адамнан артық емес. Фельдшерлік денсаулық сақтау пунктінің құрамында гинеколог кабинеті 
бар болғанда əйелдердің жеке гигиенасы үй-жайын қарастыру керек.

Жалпы зауыттық дəрігерлік денсаулық сақтау пункттері үй-жайларының құрамы 
мен аудандары

3-кесте

р/с 
№

Дəрігерлік денсаулық сақтау пункттерінің 
үй-жайлары

Ауданы, м2

жарақат емдеу пункттері 
санаттары

жарақат 
емдеу 

пункттері 
санаттары

I II

1 2 3 4 5
1 Күту жəне тіркеу орны бар вестибюль 24 18 15
2 Таңып-байлау бөлмесі - таза жəне іріңді 36 (2 үй-жай) 36 (2 үй-жай) 16
3 Науқастарды қабылдау кабинеттері 48 (4 үй-жай) 24 (3 үй-жай) 12
4 Физиотерапия бөлмесі 24 18 12
5 Тіс дəрігері кабинеті 24 (2 үй-жай) 12 12
6 Емшара кабинеті 18 12 -
7 Науқастардың уақытша болу бөлмесі 12 9 9
8 Денсаулық сақтау пункті меңгерушісінің 

кабинеті
9 9 -

9 Гинеколог кабинеті1) 12 9 -
10 Дүңгіршегі бар дəрілік нысандар қоймасы 9 9 6
11 Автоклав пен таңып-байлау материалда-

рына арналған үй-жай
9 9 9

12 Медициналық жабдық қоймасы 6 6 6
13 Тамбурда қол жуғышы бар дəретхана 1 унитазға
14 Себезгі 1 себезгі торына
Ескертпе: Дене күші əлсіреген адамдардың жəне мүгедектердің еңбегін пайдалану 

мүмкіндігі көзделген кəсіпорындарда дəрігерлік денсаулық сақтау пунктінің үй-жайлары 
құрамы жұмыс істейтін адамдардың мүгедектігін, ауру тобын жəне еңбекке қабілеттілікті 
жоғалту дəрежесін есепке ала отырып, жергілікті денсаулық сақтау органдарының келісімімен 
толықтырылуы мүмкін.

Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар құрамы
4-кесте

р/с 
№

Өнді-
рістік 

процес-
тер 
тобы

Процестердің 
санитариялық сипат-

тамасы

Адамдардың 
есептік саны

Гардероб 
түрі, бір 
адамға 
бөлімше 
саны

Киімді арнайы 
өңдеу

1 се-
безгі 
торы-
на

1 
кран-
ға

1 2 3 4 5 6 7
1 1

 
 
1-а
1-б
 
 
1-в

Қауіптілігі 3 жəне 4-сы-
ныпты заттар тудыратын 
дененің жəне арнайы 
киімнің: тек қолдың; ар-
найы жуу құралдарын 
қолданбастан кететін 
дененің жəне арнайы 
киімдердің; жуу құралдарын 
қолдана отырып денелер 
мен арнайы киімдердің ла-
стану процестері;

 
 
25
15
 
 
5

 
 
7
10
 
 
20

      

жалпы, бір 
бөлімше 
жалпы, бір 
бөлімше
 
  
бөлек, бір 
бөлімшеден

 
 
 
 
 

арнайы киімді 
химиялық тазарту

2 2
 
 
 
2-а
 
 
2-б
 
 
2-в
 
 
2-г

Жылудың молдығы немесе 
қолайсыз метеорологиялық 
жағдай айларда өтетін про-
цестер: конвекциялық жылу 
мол болғанда
 
сəулелі жылу мол болғанда
 
киім мен аяқ киімнің 
ылғалдануы н тудыратын 
ылғалдың əсеріне бай-
ланысты
 
ауа температурасы +10С 
жəне одан төмен болғанда, 
ашық ауадағы жұмыстарды 
қоса алғанда

 
 
 
7
 
 
3
 
 
5
 
 
5

 
 
 
20
 
 
20
 
 
20
 
 
20

 
 
 
жалпы, екі 
бөлімше
 
жалпы, екі 
бөлімше
 
 
екі бөлек 
бөлімше
 
екі бөлек 
бөлімше

 
 
 
салқындатуға 
арналған үй-жай
салқындатуға 
арналған үй-
жай, жартылай 
себезгілер ар-
найы киім мен аяқ 
киімді кептіру
жылытуға 
арналған үй-жай, 
арнайы киім мен 
аяқ киімді кептіру

3 3
 
 
 
 
 
3-а
 
 
3-б

Қауіптілігі 1 жəне 2-сынып-
ты заттармен, сондай-ақ 
ауыр иісі бар заттармен 
дененің жəне арнайы 
киімнің ластануын тудыра-
тын процестер:
 əдетте тек қолдардың 
ластануын тудыратын дене 
мен арнайы киімнің ласта-
нуын тудыратын процестер

 
 
 
 
 
7
 
 
3

 
 
 
 
 
10
 
 
10

 
 
 
 
 
жалпы, бір 
бөлімше
 
екі бөлек 
бөлімше

 
 
 
 
 
химиялық тазарту
 
арнайы киімді 
сақтау орнын 
жасанды желдету, 
дезодораци ялау

4 4 Өнім сапасына, ар-
найы киімді сақтауды 
ұйымдастыруға, сондай-
ақ жұмыс алдында ар-
найы киім мен денені 
өңдеуге қойылатын ерекше 
санитариялық-

- қолданыстағы 
нормативтік 
құқықтық актілерге 
сəйкес

эпиде мио логиялық немесе 
техноло гиялық талаптары 
бар өндірістік процестер

Ескертпе:
1) өндірістік процестердің түрлі топтарының белгілері үйлескен жағдайда гардероб, себезгі 

бөлмелері мен қол жуғыштар түрлері барынша жоғары талаптар бар топтар бойынша, ал ар-
найы тұрмыстық жəне құрылғылар жиынтық талаптар бойынша қарастырылуы тиіс;

2) 1-а тобы процестерінде тиісті негіздеме болғанда себезгі бөлмелерін қарастырмауға 
жол беріледі;

3) арнайы киім мен аяқ киімнің шаң болуын тудыратын кез келген процестерде оларды 
шаңнан тазартатын үй-жайлар мен құрылғылар қарастырылуы тиіс;

4) блок-контейнерлерден тұратын оңтайлы ғимараттарда себезгі торларының есептік са-
нын 40%-ға дейін азайтуға жол беріледі;

5) инфекцияланған жəне радиоактивті материалдармен, сондай-ақ қауіпті заттармен 
жұмыс кезінде тері арқылы түскенде санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар қолданыстағы 
НҚА-ға сəйкес жобалануы тиіс.

«Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға жəне құрылыстарға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 

3-қосымша

Иондаушы сəулеленудің нормаланатын параметрлері
р/с 
№

Сəулеленуге 
ұшырайтын 
адамдардың 

санаты

Үй-жайлар мен аумақтардың 
тағайындалуы

Сəулелену 
ұзақтығы 
сағат-жыл

Эквиваленттік 
дозаның жобалық 
қуаты сағатына 
микроЗиверт 

(мкЗв/сағ)
1 2 3 4 5
1 А санаты Сəулелену көздерімен 

(радиометриялық, өлшеп-орау, жуу) 
жұмыс кезінде персоналдың тұрақты 
болатын үй-жайлары

1700 6,0

2 Б санаты Персоналдың уақытша болатын 
үй-жайы

850 12,0

3 Халық Б Тобының персоналы бар 
объектінің үй-жайлары мен СҚА 
аумағы
Кез келген басқа үй-жайлар мен 
аумақтар

2000          
  

8800

1,2      
    

 0,06

Ескертпе: кестеде объектілерде бар техникалық сəулелену көздері дозасы қуатының 
мəндері келтірілген. Эквивалентті дозаның өлшенетін мəнінен тиімді мəндерге ауысуы 
əдістемелік нұсқауларға сəйкес жүзеге асырылады.

 «Өндірістік мақсаттағы ғимараттарғажəне құрылыстарға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 

4-қосымша

Өндірістік объектілердегі табиғи немесе механикалық желдету
р/с 
№

Табиғи желдетілетін үй-жай Табиғи желдетусіз
Шығыс Ішке тарту жүйелері

1 адамға сағатына текше мет-
рмен шығын (бұдан əрі – м3/сағ)

1 
адамға 
м3/сағ

жалпы 
саны

Жалпы ауа 
алмасу пай-
ызы (бұдан 
əрі - %), 

артық емес
1 2 3 4 5 6
1 30 (1 адамға шаққанда үй-

жай көлемі 20 текше метрден 
(бұдан əрі - м3) кем болғанда)

60 1 Ауа алмасудың 
сағатына 10 жəне 
одан аз жиілігі 
кезінде рециркуляци-
ясыз немесе рецир-
куляциямен

2 20 (1 адамға шаққанда үй-жай 
көлемі 20 м3 жəне одан артық 
болғанда)

60   
  90
 120

-   
  -  
  -

20    
 15  
  10

Жалпы ауа 
алмасудың сағатына 
10-нан аз еселігінде 
рециркуляциямен

Ескертпе: «табиғи желдетусіз» үй-жайды сыртқы қабырғасында ашылатын терезелері 
мен ойықтары жоқ үй-жайларды немесе терезелерінің жалпы ауданы 20 %-дан кем ашыла-
тын терезелері мен ойықтары бар, сондай-ақ үй-жайдың биіктігінен 5 есе асатын қашықтықта 
орналасқан, ашылатын терезелері бар үй-жайлар аймағы деп түсіну керек. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 5 ма-
мырдағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№10939 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 20-21-беттерде) 

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, 91, 96, 103, 

106-нөмірлерде)

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 138-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім

Білім коды жəне бейіні: 0800000 – Мұнай газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081605 3 – Техник

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

негізгі орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндер-
дің 

индексі

Циклдер жəне пəндердің ата-
улары

Бақылау 
нысаны

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

ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пəндер 1448 1,2
ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 

(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі)

408 2,3,4

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

180 1,2,3,4

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1264 560 704 1,2,3,4
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу
+ 40 40 3

ЖКП. 02 Сызу + 60 60 1
ЖКП. 03 Жалпы жəне арнайы элек-

тртехника
+ + 83 55 28 2

ЖКП. 04 Элементтер химиясы + + 102 62 40 2
ЖКП. 05 Органикалық химия + + + 230 150 80 2,3
ЖКП. 06 Физикалық жəне коллоидтық 

химия
+ + 224 140 84 2,3

ЖКП. 07 Аналитикалық химия + + + 309 31 278 2,3
ЖКП. 08 Жалпы химиялық технология + + 80 60 20 3
ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 

өнім сапасын басқару негіздері
+ 48 34 14 3

ЖКП. 10 Қолданбалы информатика + 48 48 2
ЖКП. 11 Менеджмент негіздері + 40 28 12 4
АП. 00 Арнайы пəндер 1302 440 790 72 3,4
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
+ 80 58 22 3

АП. 02 Талдаудың аспаптық əдістері 624 318 306
АП. 02.1 Талдаудың физика-химиялық 

əдістері
+ + + 320 164 156 3,4

АП. 02.2 Спектрлік талдау + + + 304 154 150 3,4
АП. 03 Бақылау-өлшеу аспаптары жəне 

автоматты бақылау құралдары
+ 60 30 30 4

АП. 04 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау

+ + 434 10 424 3,4

АП. 05 Зауыттық зертханалардың 
жұмысын ұйымдастыру

+ 32 24 8 3

АП. 06 Арнайы пəндер бойынша 
курстық жұмыс

+ 72 72 4

БҰАП. 
00

Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер*

42-
683*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

738

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 234
ӨО. 01 Зертханалық жұмыстар тех-

никасы
72

ӨО. 02 Бейорганикалық синтез бойын-
ша практикум

90

ӨО. 03 Органикалық синтез бойынша 
практикум

72

КП. 00 Кəсіптік практика 504
КП. 01 Өндірістік практикасы 504
АА. 00 Аралық аттестаттау 270
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау: 108
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау ** 96
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 тəртібЖ 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: 
1. Дипломдық жұмыс жəне АП (01, 02) арнайы пəндері бойынша кешенді емтихан.
2. ЖКП (06, 07), АП (02) жалпы кəсіптік жəне арнайы пəндері 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 тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке 
алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік 
оқытуды ескеру ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 139-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім 

Білім коды жəне бейіні: 0800000 – Мұнай газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081605 3 – Техник

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

жалпы орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндер-
дің 

индексі

Циклдер жəне пəндердің ата-
улары

Бақылау 
нысаны

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

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

493 1,2,3

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

180 1,2,3

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1255 560 695 1,2,3
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу
+ 40 40 2

ЖКП. 02 Сызу + 51 51 1
ЖКП. 03 Жалпы жəне арнайы электр-

техника
+ + 83 55 28 1

ЖКП. 04 Элементтер химиясы + + 102 62 40 1
ЖКП. 05 Органикалық химия + + + 230 150 80 1,2
ЖКП. 06 Физикалық жəне коллоидтық 

химия
+ + 224 140 84 1,2

ЖКП. 07 Аналитикалық химия + + + 309 31 278 1,2
ЖКП. 08 Жалпы химиялық технология + + 80 60 20 2
ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 

өнім сапасын басқару негіздері
+ 48 34 14 2

ЖКП. 10 Қолданбалы информатика + 48 48 1
ЖКП. 11 Менеджмент негіздері + 40 28 12 3
АП. 00 Арнайы пəндер 1296 440 784 72 2,3
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
+ 80 58 22 2

АП. 02 Талдаудың аспаптық əдістері 624 318 306
АП. 02.1 Талдаудың физика-химиялық 

əдістері
+ + + 320 164 156 2,3

АП. 02.2 Спектрлік талдау + + + 304 154 150 2,3
АП. 03 Бақылау-өлшеу аспаптары жəне 

автоматты бақылау құралдары
+ 60 30 30 3

АП. 04 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау

+ + 428 10 418 2,3

АП. 05 Зауыттық зертханалардың 
жұмысын ұйымдастыру

+ 32 24 8 2

АП. 06 Арнайы пəндер бойынша 
курстық жұмыс

+ 72 72

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер*

52-
690*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

720

ӨО 00 Өндірістік оқыту 216
ӨО. 01 Зертханалық жұмыстар тех-

никасы
72

ӨО. 02 Бейорганикалық синтез бойын-
ша практикум

72

ӨО. 03 Органикалық синтез бойынша 
практикум

72

КП. 00 Кəсіптік практика 504
КП. 01 Өндірістік практика 504
АА. 00 Аралық аттестаттау 216
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау: 108/ 

72
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау** 96/60
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: 
1. Дипломдық жұмыс жəне АП (01, 02) арнайы пəндері бойынша кешенді емтихан.
2. ЖКП (06, 07), АП (02) жалпы кəсіптік жəне арнайы пəндері 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 тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке 
алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік 
оқытуды ескеру ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы  № 384 бұйрығына 140-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім
Білім коды мен бейіні:  0800000 – Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы:   0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі:   081603 2 – Аппаратшы (барлық аталымдар)

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

негізгі орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндер-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пəндер 1448 1,2,3
ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 

(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі)

240 2,3

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 502 395 107 1,2,3
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу
+ 32 32 3

ЖКП. 02 Сызу + + 57 57 1
ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері + 48 40 8 2
ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника
+ 48 38 10 2

ЖКП. 05 Аналитикалық химия негіздері + 48 48 2

ЖКП. 06 Химия өнеркəсібінің процестері 
мен аппараттары

+ + + 85 85 1,2

ЖКП. 07 Химиялық аппараттардың 
конструкциялық материалдары

+ 48 48 2

ЖКП. 08 Химиялық өндірістің 
технологиялық процестерін ав-
томаттандыру негіздері

+ 40 40 2

ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 
өнім сапасын басқару негіздері

+ 40 40 3

ЖКП. 10 Өндіріс экономикасының 
негіздері

+ 32 32 3

ЖКП. 11 Қолданбалы информатика + 24 24 2
АП. 00 Арнайы пəндер 288 278 10 2,3
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
+ + + 64 54 10 2

АП. 02 Химиялық өндіріс технологиясы + + + 192 192 2,3
АП. 03 Техникалық талдаудың негіздері + 32 32 3
БҰАП. 00 Білім беру ұйымы 

анықтайтын пəндер*
42-
239*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

1638

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 540
ӨО. 01 Танысу практикасы 36
ӨО. 02 Зертханалық жұмыс техникасы 72
ӨО. 03 Слесарлық практика 72
ӨО. 04 Химиялық өндірістің процестері 

мен аппараттары зертханасын-
да оқыту

108

ӨО. 05 Химиялық талдау əдістері 108
ӨО. 06 Кəсіпорынның химиялық зертха-

насында оқыту
90

ӨО. 07 Бақылау-өлшеу аспапта-
ры мен автоматика (БӨАжА) 
зертханасындағы оқыту

54

КП. 00 Кəсіптік практика 1098
КП. 01 Бастапқы кəсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы
324

КП. 02 Оқуды бітіру алдындағы 
өндірістік практика, соның ішінде 
дипломдық жұмысты орындау 
жəне/немесе кешенді емтиханға 
дайындық

774

АА. 00 Аралық аттестаттау 126
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау: 36
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау** 24
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: жалпы кəсіптік жəне арнайы пəндер (ЖКП. 
06, АП. 01, АП. 02) бойынша кешенді емтихан тапсыру немесе арнайы пəндерден бірі (АП. 
02) бойынша қортынды аттестаттау емтиханын тапсыра отырып дипломдық жұмысты қорғау.
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 тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке 
алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік 
оқытуды ескеру ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 141-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім 
Білім коды мен бейіні: 0800000 – Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081603 2 – Аппаратшы (барлық аталымдар)

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

жалпы орта білім базасында
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

234 1

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 380 272 108 1
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу
+ 24 24 1

ЖКП. 02 Сызу + + 42 42 1
ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері + 42 34 8 1
ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника
+ 42 32 10 1

ЖКП. 05 Аналитикалық химия + 42 42 1
ЖКП. 06 Химия өнеркəсібінің процестері 

мен аппараттары
+ + 42 42 1

ЖКП. 07 Химиялық аппараттардың 
конструкциялық материалдары

+ 42 42 1

ЖКП. 08 Химиялық өндірістің 
технологиялық процестерін ав-
томаттандыру негіздері

+ 32 32 1

ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 
өнім сапасын басқару негіздері

+ 24 24 1

ЖКП. 10 Өндіріс экономикасының 
негіздері

+ 24 24 1

ЖКП. 11 Қолданбалы информатика + 24 24 1
АП. 00 Арнайы пəндер 146 146 1
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
+ 42 42 1

АП. 02 Химиялық өндіріс технологиясы + + 56 56 1
АП. 03 Техникалық талдаудың негіздері + 48 48 1
БҰАП. 
00

Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер*

32-
163*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

558

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 144
ӨО. 01 Танысу практикасы 6
ӨО. 02 Зертханалық жұмыс техникасы 18
ӨО. 03 Слесарлық практика 18
ӨО. 04 Химиялық өндірістің процестері 

мен аппараттары зертханасын-
да оқыту

36

ӨО. 05 Химиялық талдау əдістері 24
ӨО. 06 Кəсіпорынның химиялық зертха-

насында оқыту
24

ӨО. 07 Бақылау-өлшеу аспапта-
ры мен автоматика (БӨАжА) 
зертханасындағы оқыту

18

КП. 00 Кəсіптік практика 414
КП. 01 Бастапқы кəсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы
144

КП. 02 Оқуды бітіру алдындағы 
өндірістік практика, соның ішінде 
дипломдық жұмысты орындау 
жəне/немесе кешенді емтиханға 
дайындық

270

АА. 00 Аралық аттестаттау 54
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау 36
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау** 24
ҚА. 02
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау жəне біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың 
қорытындысы

1440

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 4 15 5 1656
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: ЖКП (06), АП (01, 02) жалпы кəсіптік жəне ар-
найы пəндері бойынша кешенді емтихан тапсыру.
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 тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке 
алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік 
оқытуды ескеру ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 142-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім
Білім коды жəне бейіні: 0800000 – Мұнай газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081604 3 – Техник-технолог

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

негізгі орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндер-
дің 

индексі

Циклдер жəне пəндердің ата-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пəндер 1448 1,2,3
ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 

(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі)

369 2,3,4

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

180 1,2, 
3,4

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1232 734 468 30 1,2, 
3,4

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 
жүргізу

+ 36 36 3

ЖКП. 02 Сызу + + 104 104 1,2
ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері + + 107 77 30 2
ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника
+ + 62 42 20 2

ЖКП. 05 Технологияның физика-
химиялық негіздері

+ + + 124 82 42 2

ЖКП. 06 Аналитикалық химия + + 123 35 88 2
ЖКП. 07 Химия өнеркəсібінің процестері 

мен аппараттары
+ + + + 191 129 32 30 2,3

ЖКП. 08 Жалпы химиялық технология + + 84 74 10 3
ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 

өнім сапасын басқару негіздері
+ 48 42 6 3

ЖКП. 10 Қолданбалы информатика + 42 42 3
ЖКП. 11 Менеджмент негіздері + 36 36 4
ЖКП. 12 Химиялық өндірістің 

технологиялық процестерін ав-
томаттандыру негіздері

+ 60 50 10 3

ЖКП. 13 Химиялық аппараттардың 
конструкциялық материалдары

+ 45 45 2

ЖКП. 14 Бейорганикалық химия + + 170 122 48 2
АП. 00 Арнайы пəндер 469 289 130 50 3,4
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
+ 72 62 10 3

АП. 02 Химиялық-технологиялық 
процестерді моделдеу негіздері

+ 36 36 3

АП. 03 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау

+ 90 10 80 4

АП. 04 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
жоспарлау

+ + + 72 42 10 20 4

АП. 05 Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы

+ + + + 199 139 30 30 3,4

БҰАП. 
00

Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер*

46-
471*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

1728

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 414
ӨО. 01 Танысу практикасы 72
ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар тех-

никасы
72

ӨО. 03 Слесарлық практика 90
ӨО. 04 Арнайы технология бойынша 

практикум
72

ӨО. 05 Бейорганикалық синтез бойыша 
практикум

108

КП. 00 Кəсіптік практика 1314
КП. 01 Бастапқы кəсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы
288

КП. 02 Өндірістік технологиялық 
практика

504

КП. 03 Диплом алды практикасы, соның 
ішінде дипломдық жобаны 
орындау

522

АА. 00 Аралық аттестаттау 216
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау 72
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау** 60
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: дипломдық жобаны қорғау.
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 тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке 
алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік 
оқытуды ескеру ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 143-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 
техникалық жəне кəсіптік білім 
Білім коды жəне бейіні: 0800000 – Мұнай газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081604 3 – Техник-технолог

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

жалпы орта білім базасында

Циклдер 
жəне 
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дің 

индексі

Циклдер жəне пəндердің ата-
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Бақылау 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

449 1,2,3

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

180 1,2,3

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1232 734 468 30 1,2,3
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу
+ 36 36 2

ЖКП. 02 Сызу + + 104 104 1
ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері + + 107 77 30 1
ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника
+ + 62 42 20 1

ЖКП. 05 Технологияның физика-
химиялық негіздері

+ + + 124 82 42 1

ЖКП. 06 Аналитикалық химия + + 123 35 88 1
ЖКП. 07 Химия өнеркəсібінің процестері 

мен аппараттары
+ + + + 191 129 32 30 1,2

ЖКП. 08 Жалпы химиялық технология + + 84 74 10 2
ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 

өнім сапасын басқару негіздері
+ 48 42 6 2

ЖКП. 10 Қолданбалы информатика + 42 42 2
ЖКП. 11 Менеджмент негіздері + 36 36 3
ЖКП. 12 Химиялық өндірістің 

технологиялық процестерін ав-
томаттандыру негіздері

+ 60 50 10 2

ЖКП. 13 Химиялық аппаратардың 
құрылым материалдары

+ 45 45 1

ЖКП. 14 Бейорганикалық химия + + 170 122 48 1
АП. 00 Арнайы пəндер 469 289 130 50 2,3
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
+ 72 62 10 2

АП. 02 Химиялық-технологиялық 
процестерді моделдеу негіздері

+ 36 36 2

АП. 03 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау

+ 90 10 80 3

АП. 04 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
жоспарлау

+ + + 72 42 10 20 3

АП. 05 Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы

+ + + + 199 139 30 30 2,3

БҰАП. 
00

Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер*

46-
471*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

1710

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 396
ӨО. 01 Танысу практикасы 72
ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар тех-

никасы
72

ӨО. 03 Слесарлық практика 72
ӨО. 04 Арнайы технология бойынша 

практикум
72

ӨО. 05 Бейорганикалық синтез бойыша 
практикум

108

КП. 00 Кəсіптік практика 1314
КП. 01 Бастапқы кəсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы
288

КП. 02 Өндірістік технологиялық 
практика

504

КП. 03 Диплом алды практикасы, соның 
ішінде дипломдық жобаны 
орындау

522

АА. 00 Аралық аттестаттау 162
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: дипломдық жобаны қорғау.
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 тізіміжұмыс 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 ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 144-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім
Білім коды жəне бейіні: 0800000 – Мұнай газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081604 3 – Техник-технолог

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

негізгі орта білім базасында
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ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пəндер 1448 1,2,3

(Жалғасы 23-бетте) 
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ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 
(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі)

369 2,3,4

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

180 1,2, 
3,4

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1232 734 468 30 1, 2, 
3,4

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 
жүргізу

+ 36 36 3

ЖКП. 02 Сызу + + 104 104 1,2
ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері + + 107 77 30 2
ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника
+ + 62 42 20 2

ЖКП. 05 Технологияның физика-
химиялық негіздері

+ + + 124 82 42 2

ЖКП. 06 Аналитикалық химия + + 123 35 88 2
ЖКП. 07 Химия өнеркəсібінің процестері 

мен аппараттары
+ + + + 191 129 32 30 2,3

ЖКП. 08 Жалпы химиялық технология + + 84 74 10 3
ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 

өнім сапасын басқару негіздері
+ 48 42 6 3

ЖКП. 10 Қолданбалы информатика + 42 42 3
ЖКП. 11 Менеджмент негіздері + 36 36 4
ЖКП. 12 Химиялық өндірістің 

технологиялық процестерін ав-
томаттандыру негіздері

+ 60 50 10 3

ЖКП. 13 Химиялық аппараттардың 
конструкциялық материалдары

+ 45 45 2

ЖКП. 14 Органикалық химия + + 170 122 48 2
АП. 00 Арнайы пəндер 469 289 130 50 3,4
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
+ 72 62 10 3

АП. 02 Химиялық-технологиялық 
процестерді моделдеу негіздері

+ 36 36 3

АП. 03 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау

+ 90 10 80 4

АП. 04 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
жоспарлау

+ + + 72 42 10 20 4

АП. 05 Органикалық заттар жəне 
жоғары молекулалы 
қосылыстардың химиялық тех-
нологиясы

+ + + + 199 139 30 30 3,4

БҰАП. 
00

Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер*

46-
471*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

1728

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 414
ӨО. 01 Танысу практикасы 72
ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар тех-

никасы
72

ӨО. 03 Слесарлық практика 90
ӨО. 04 Арнайы технология бойынша 

практикум
72

ӨО. 05 Органикалық синтез бойыша 
практикум

108

КП. 00 Кəсіптік практика 1314
КП. 01 Бастапқы кəсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы
288

КП. 02 Өндірістік технологиялық 
практика

504

КП. 03 Диплом алды практикасы, соның 
ішінде дипломдық жобаны 
орындау

522

АА. 00 Аралық аттестаттау 216
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау: 72
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау** 60
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: дипломдық жобаны қорғау.
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 тізіміжұмыс 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 ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы №384 бұйрығына 145-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 
техникалық жəне кəсіптік білім 
Білім коды жəне бейіні: 0800000 – Мұнай газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081604 3 – Техник-технолог

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

жалпы орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндер-
дің 

индексі

Циклдер жəне пəндердің ата-
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ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 
(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі, 
Қазақстан тарихы)

449 1,2,3

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

180 1,2,3

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1232 734 468 30 1,2,3
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу
+ 36 36 2

ЖКП. 02 Сызу + + 104 104 1
ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері + + 107 77 30 1
ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника
+ + 62 42 20 1

ЖКП. 05 Технологияның физика-
химиялық негіздері

+ + + 124 82 42 1

ЖКП. 06 Аналитикалық химия + + 123 35 88 1
ЖКП. 07 Химия өнеркəсібінің процестері 

мен аппараттары
+ + + + 191 129 32 30 1,2

ЖКП. 08 Жалпы химиялық технология + + 84 74 10 2
ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 

өнім сапасын басқару негіздері
+ 48 42 6 2

ЖКП. 10 Қолданбалы информатика + 42 42 2
ЖКП. 11 Менеджмент негіздері + 36 36 3
ЖКП. 12 Химиялық өндірістің 

технологиялық процестерін авто-
маттандыру негіздері

+ 60 50 10 2

ЖКП. 13 Химиялық аппараттардың 
конструкциялық материалдары

+ 45 45 1

ЖКП. 14 Органикалық химия + + 170 122 48 1
АП. 00 Арнайы пəндер 469 289 130 50 2,3
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
+ 72 62 10 2

АП. 02 Химиялық-технологиялық 
процестерді моделдеу негіздері

+ 36 36 2

АП. 03 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау

+ 90 10 80 3

АП. 04 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
жоспарлау

+ + + 72 42 10 20 3

АП. 05 Органикалық заттар жəне 
жоғары молекулалы 
қосылыстардың химиялық тех-
нологиясы

+ + + + 199 139 30 30 2,3

БҰАП. 
00

Білім беру ұйымы анықтайтын 
пəндер*

46-
471*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

1710

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 396
ӨО. 01 Танысу практикасы 72
ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар тех-

никасы
72

ӨО. 03 Слесарлық практика 72
ӨО. 04 Арнайы технология бойынша 

практикум
72

ӨО. 05 Органикалық синтез бойыша 
практикум

108

КП. 00 Кəсіптік практика 1314
КП. 01 Бастапқы кəсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы
288

КП. 02 Өндірістік технологиялық прак-
тика

504

КП. 03 Диплом алды практикасы, соның 
ішінде дипломдық жобаны 
орындау

522

АА. 00 Аралық аттестаттау 162
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: дипломдық жобаны қорғау.
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 тізіміжұмыс 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 ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 146-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім
Білім коды жəне бейіні: 0800000 – Мұнай газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)

(Жалғасы. Басы 22-бетте) Біліктілігі: 081604 3 – Техник-технолог
Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай
негізгі орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндер-
дің 

индексі

Циклдер жəне пəндердің ата-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пəндер 1448 1,2,3
ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 

(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі)

354 2,3,4

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

180 1, 2, 
3,4

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1089 603 456 30 1,2, 
3,4

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 
жүргізу

+ 36 36 3

ЖКП. 02 Сызу + + 104 104 1,2
ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері + + 107 77 30 2
ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника
+ + 62 42 20 2

ЖКП. 05 Технологияның физика-
химиялық негіздері

+ + + 124 82 42 2

ЖКП. 06 Аналитикалық химия + + + 108 20 88 2
ЖКП. 07 Химия өнеркəсібінің процестері 

мен аппараттары
+ + + + 164 102 32 30 2,3

ЖКП. 08 Жалпы химиялық технология + + 70 60 10 3
ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 

өнім сапасын басқару негіздері
+ 48 42 6 3

ЖКП. 10 Қолданбалы информатика + 42 42 3
ЖКП. 11 Менеджмент негіздері + 36 36 4
ЖКП. 12 Химиялық өндірістің 

технологиялық процестерін ав-
томаттандыру негіздері

+ 48 38 10 3

ЖКП. 13 Бейорганикалық химия + + 80 62 18 2
ЖКП. 14 Органикалық химия + + 60 42 18 2
АП. 00 Арнайы пəндер 625 445 130 50 2,3,4
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
+ 72 62 10 3

АП. 02 Химиялық-технологиялық 
процестерді моделдеу негіздері

+ 36 36 3

АП. 03 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау

+ 90 10 80 4

АП. 04 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
жоспарлау

+ + + 72 42 10 20 4

АП. 05 Электрхимия негіздері + + 90 90 2
АП. 06 Электрхимиялық өндірістің тех-

нологиясы
+ + + + 161 101 30 30 3,4

АП. 07 Электрхимиялық өндірістің 
жабдықтары

+ 48 48 3

АП. 08 Коррозия жəне гальваностегия 
негіздері

+ + 56 56 3

БҰАП. 
00

Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер*

48-
476*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

1728

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 414
ӨО. 01 Танысу практикасы 72
ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар тех-

никасы
72

ӨО. 03 Слесарлық практика 90
ӨО. 04 Арнайы технология бойынша 

практикум
72

ӨО. 05 Бейорганикалық синтез бойыша 
практикум

108

КП. 00 Кəсіптік практика 1314
КП. 01 Бастапқы кəсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы
288

КП. 02 Өндірістік технологиялық 
практика

504

КП. 03 Диплом алды практикасы, соның 
ішінде дипломдық жобаны 
орындау

522

АА. 00 Аралық аттестаттау 216
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау: 72
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау** 60
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: дипломдық жобаны қорғау.
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 тізіміжұмыс 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 ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 147-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім 
Білім коды жəне бейіні: 0800000 – Мұнай газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081604 3 – Техник-технолог

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

жалпы орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндер-
дің 

индексі

Циклдер жəне пəндердің ата-
улары

Бақылау 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

434 1,2,3

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

180 1,2,3

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1089 603 456 30 1,2,3
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу
+ 36 0 36 2

ЖКП. 02 Сызу + + 104 0 104 1
ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері + + 107 77 30 1
ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника
+ + 62 42 20 1

ЖКП. 05 Технологияның физика-
химиялық негіздері

+ + + 124 82 42 1

ЖКП. 06 Аналитикалық химия + + + 108 20 88 1
ЖКП. 07 Химия өнеркəсібінің процестері 

мен аппараттары
+ + + + 164 102 32 30 1,2

ЖКП. 08 Жалпы химиялық технология + + 70 60 10 2
ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 

өнім сапасын басқару негіздері
+ 48 42 6 2

ЖКП. 10 Қолданбалы информатика + 42 0 42 2
ЖКП. 11 Менеджмент негіздері + 36 36 3
ЖКП. 12 Химиялық өндірістің 

технологиялық процестерін ав-
томаттандыру негіздері

+ 48 38 10 2

ЖКП. 13 Бейорганикалық химия + + 80 62 18 1
ЖКП. 14 Органикалық химия + + 60 42 18 1
АП. 00 Арнайы пəндер 625 445 130 50 1,2,3
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
+ 72 62 10 2

АП. 02 Химиялық-технологиялық 
процестерді моделдеу негіздері

+ 36 36 2

АП. 03 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау

+ 90 10 80 3

АП. 04 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
жоспарлау

+ + + 72 42 10 20 3

АП. 05 Электрхимия негіздері + + 90 90 1
АП. 06 Электрхимиялық өндірістің тех-

нологиясы
+ + + + 161 101 30 30 2,3

АП. 07 Электрхимиялық өндірістің 
жабдықтары

+ 48 48 3

АП. 08 Коррозия жəне гальваностегия 
негіздері

+ + 56 56 3

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер*

48-
476*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

1710

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 396
ӨО. 01 Танысу практикасы 72
ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар тех-

никасы
72

ӨО. 03 Слесарлық практика 72
ӨО. 04 Арнайы технология бойынша 

практикум
72

ӨО. 05 Бейорганикалық синтез бойыша 
практикум

108

КП. 00 Кəсіптік практика 1314
КП. 01 Бастапқы кəсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы
288

КП. 02 Өндірістік технологиялық 
практика

504

КП. 03 Диплом алды практикасы, 
соның ішінде дипломдық жоба-
ны орындау

522

АА. 00 Аралық аттестаттау 162
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 аттестаттау; 

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: дипломдық жобаны қорғау.
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 тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке 
алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік 
оқытуды ескеру ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 148-қосымша 

0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша) мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары
Пəндер циклы жəне кəсіптік практика бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұны 
(жоғары деңгей)

Циклдің 
белгіленуі

Пəннің, практиканың атауы 
жəне негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, 
іскерліктер мен дағдылар

Қалып-
тасатын 
құзырет 
коды

ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пəндер
ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер
ЖГП. 01 Кəсіптік қазақ (орыс) тілі

Кəсіби тілдің рөлі. Мамандық 
бойынша терминология. Кəсіби 
бағдардағы мəтіндердің оқу 
техникасы жəне аудармасы 
(сөздікпен). Мамандық бойынша 
бағытталған тақырыпқа диалог 
құру, əңгіме құрастыру.

Білімдер: кəсіби бағыттағы 
мəтінді оқуды жəне аудару 
(сөздікпен) үшін қажетті қазақ 
жəне орыс тілдері бойынша 
лексикалық жəне грамматикалық 
минимумы.
Іскерліктер: кəсіптік лексика-
ны сауатты қолдануды, өзінің 
кəсіптік қызметінде қазақ, орыс 
тілдерінен алған білімдерін пай-
далана алуды.

БҚ 1

ЖГП. 02 Кəсіптік шетел тілі
Мамандық бойынша іскерлік 
тілдердің негіздері: кəсіби 
лексика, фразеологиялық 
тіркестер жəне терминдер. 
Кəсіби бағыттағы мəтінді аудару 
(сөздікпен) техникасы. Кəсіби 
қарым-қатынас.

Білімдер: кəсіби қатынастар 
үшін мамандық бойынша 
лексика-грамматикалық ма-
териал.
Іскерліктер: кəсіби бағыттағы 
қатынасқа жəне мəтінді оқу, 
аудару (сөздікпен) үшін қажетті 
грамматикалық минимумдарды 
қолдануды.

БҚ 1

ЖГП. 03 Дене тəрбиесі
Маманды дайындаудағы дене 
тəрбиесінің ролі, оның са-
лауатты өмір салтындағы 
маңызы. Дене тəрбиесінің 
əлеуметтік-биологиялық жəне 
психофизиологиялық негіздері. 
Өзін-өзі жетілдірудің физикалық 
жəне спорттық негіздері: ақыл-
ой жəне физикалық жұмысқа 
қабілеттілігін қамтамасыз ететін 
дене тəрбиесінің құралдары.

Білімдер: салауатты өмір 
салтының негіздерін, ұйықтау 
тəртібін жəне физикалық 
жүктемені, дұрыс тамақтануды.
Іскерліктер: денсаулықты 
нығайту үшін, өмірлік жəне кəсіби 
табыстарға жету үшін дене 
тəрбиесі-спорттық қызметті пай-
далануды жəне дене тəрбиесін 
өзіндік жетілдіруді.

БҚ 7

ЖГП. 04 Қазақстан тарихы БҚ 2
ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу
Құжаттар, олардың қолданысы 
мен құжаттандыру əдістері. 
Құжаттама жүйесі, құжаттардың 
құрылысы. Іс қағаздарын 
жүргізуді ұйымдастыру жəне тех-
нологиясы. Істерді ұймдастыру 
жəне құру тəртібі.

Білімдер: құжаттардың 
қолданысын, құрамдас 
бөліктерін, рəсімдеу ережесін; 
құжаттарды құру əдістерін 
жəне қызметтерін; оргтехника 
құралдарының жалпы сипатта-
масын, оларды кəсіпорынның 
ұйымдастыру жəне басқару 
процестеріне еңгізуді жəне 
қолдануды.
Іскерліктер: іскерлік қағаздарды 
құру: өтініш, бұйрықтар, 
қызыметтік хаттар жəне 
т.б.; құжаттармен жұмысты 
ұйымдастыру, тіркеу, олардың 
есебін жүргізу, қазіргі заманға 
сай оргтехниканы пайдалануды.

БҚ 1
БҚ 4

ЖКП. 02 Сызу
БЖҚҚ-ға сай сызуларды 
графикалық рəсімдеу. Сызудың 
пішіні мен бағыты. Сызуға жазу-
ларды орындау. Компьютерлік 
бағдарламаларды қолданып 
сызбаларды орындау негіздері. 
Диаграммалар мен кестелерді 
құру. МС бойынша сызба əріпі. 
Масштабтары. Геометриялық 
құрулар. МС бойынша 
мəтіндік құжаттарды рəсімдеу. 
Формулаларды, кестелерді, 
суреттемелерді рəсімдеу 
ережесі. Техникалық сызу. 
Сызбадағы шартты графикалық 
белгілер. Мамандықтар бойынша 
сызбалар.

Білімдер: сызбаның 
сызықтарын, сызбаның əріптерін, 
сұлбадағы шартты белгілерді, 
графиктерді, диаграммаларды, 
мəтін құжаттарын орындаудың 
ережесі мен əдістерін.
Іскерліктер: геометриялық 
құруларды орындауды, мас-
штабын таңдауды, негізгі жəне 
қосымша жазуларды салу-
ды; түрлі əдістермен мəтіндік 
жəне графикалық құжаттарды 
рəсімдеуді; компьютерлік 
техниканы қолдана отырып, 
талдаулардың нəтижелерін 
графикалық рəсімдеуді.

КҚ 2.1.3
КҚ 2.1.7
КҚ 2.2.3
КҚ 2.2.7

ЖКП. 03 Жалпы жəне арнайы элек-
тртехника
Тұрақты жəне айналмалы 
тоқтардың электр тізбектері. 
Электромагнетизм; электрлік 
өлшем; тұрақты жəне айнал-
малы тоқтардың электр маши-
налары. Трансформаторлар. 
Электроника. Электронды аспап-
тар. Газдардағы электр тоғы. 
Жартылайөткізгіштік аспаптар. 
Спектрлік талдаудағы жарықтың 
электр көздері. Интегралды 
микросызбалар.

Білімдер: Ом заңын, Кирхгоф 
заңдарын, тұрақты жəне ай-
налмалы тоқтарды анықтауды, 
негізгі тізбек элементтерін, 
трансформаторлардың, тұрақты 
жəне айналмалы тоқтың 
машиналарының құрылысын 
жəне əрекет принципін; өлшеу 
аспаптарының жіктелуін жəне 
қызмет принципін.
Іскерліктер: өлшеу аспап-
тарын қолдануды, аспап-
тардан көрсеткіштер алуды; 
жабдықтардың жұмыс режимін 
ауыстыруды; тұрақты тоқ ма-
шинасын іске қосуды; электрлік 
сызбаның элементтерін сипатта-
уды жəне олардың аналитикалық 
көрсеткіштерге əсерін.

КҚ 2.1.3
КҚ 2.2.3

ЖКП. 04 Аналитикалық химия
Заттардың құрамын сапалық 
жəне сандық зерттеудің 
химиялық əдістері. Сапалы 
аналитикалық реакциялар-
ды орындаудың əдістері мен 
тəсілдері. Катиондар мен ани-
ондарды жіктеу, оларға тəн ре-
акциялар. Топтық реагенттердің 
əрекеті. Бөлшектік жəне 
жүйелі талдау. рН – ерітіндісі, 
буферлі жүйелер жəне 
олардың қолданылуы. Тотығу 
– тотықсыздану реакциялары. 
Сандық талдаудың əдістері: 
гравиметрлеу жəне титрметрлеу. 
Талдаудың мəліметтері бойынша 
есептеулер.

Білімдер: аналитикалық 
реакциялардың сипаттама-
сын; катиондар мен аниондарға 
сапалы реакцияларды; 
ерітінділердің концентрациясын 
білдіру əдістерін; масса əрекеті 
заңының, Оствальдтің сұйылту 
заңының математикалық 
өрнегін; аморфты жəне кристал-
ды тұнбаларды алу шартын; 
титрметрлік талдаудың əдістері 
мен мəнін; индикаторлардың 
түрлерін.
Іскерліктер: дайын əдіс бой-
ынша бөлшекті жəне жүйелі 
талдау жүргізуді; əр түрлі 
концентрациядағы ерітінділер 
дайындауды, өлшендіні 
есептеуді, ерітінділердің 
титрін белгілеуді; талдаудың 
гравиметрлік жəне титрметрлік 
əдістерімен сынамадағы 
заттардың пайыздық құрамын 
анықтауды; эксперименттің 
нəтижелерін өңдеуді.

КҚ 2.1.1
КҚ 2.1.2
КҚ 2.1.5
КҚ 2.1.7
КҚ 2.2.1
КҚ 2.2.2
КҚ 2.2.5
КҚ 2.2.7

ЖКП. 05 Жалпы химиялық технология
Химиялық өндірістің 
шикізаты мен энергетикасы. 
Технологиялық процестердің 
теориялық негіздері мен мəні 
жəне маңызды химиялық 
өнімдерді өндіру əдістері. 
Минералды қышқылдар, ам-
миак өндірісі. Минералды 
тыңайтқыштар, керамика, тұтқыр 
заттар өндірісі. Болат пен шой-
ын металлургиясы. Түсті метал-
дар өндірісі. Мұнай жəне мұнай 
өнімдерін қайта өндеу əдістері. 
Технологиялық процестердің 
сызбалары, жеке өндірістердің 
өзара байланысы. Шикізаттың, 
дайын өнімнің құрамы мен қасие-
ті, олардын МС-ға сəйкес келуі.

Білімдер: негізгі химиялық 
өндірістің шикізаты мен 
өнімдерінің сипаттамасын; қара 
жəне түсті металдар өндірісін; 
процестердің химизмін; өнімді 
қолдану аймағын.
Іскерліктер: принциптік 
технологиялық сызбалар-
ды оқуды; органикалық жəне 
бейорганикалық синтездің, шой-
ын, болат металлургиясының, 
түсті металдардың негізгі 
өнімдер өндірісіндегі 
процестердің жүру шарттарын 
түсіндіруді.

КҚ 2.1.2; 
КҚ 2.2.2

ЖКП. 06 Стандарттау, метрология жəне 
өнім сапасын басқару негіздері
Стандарттау мен метрологияның 
өнім сапасын арттырудағы 
рөлі. Стандарттаудың құқықтық 
негіздері, мақсаттары, міндеттері, 
принциптері, құралдары мен 
объектілері. Халықаралық жəне 
аймақтық стандарттау. ТМД-ғы 
Мемлекет аралық стандарттар. 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік стандарттау жүйесі.
Метрологияның құқықтық 
негіздері, мақсаттары, объетілері 
мен құралдары. Метрологияның 
негізгі түсінігі мен анықтаулары. 
Өлшеудің бірлігін қамтамасыз 
ететін метрологиялық қызметтер. 
Мемлекеттік метрологиялық 
бақылау мен қадағалау. Өнімнің 
сапасы, сапаның көрсеткіші жəне 
оларды бағалау əдістері; өнімді 
сынау жəне бақылау.

Білімдер: метрология, стандарт-
тау сертификаттау жəне өнімнің 
сапасын басқарудың негізгі 
түсініктерін, сапа көрсеткіштерін 
жəне оларды бағалау тəсілдерін.
Іскерліктер: кəсіптік қызыметте 
сапа жүйесінің негізгі 
принциптерін жəне құжаттарын 
қолдануды.

КҚ 2.1.4
КҚ 2.2.4

ЖКП. 07 Өндіріс экономикасының 
негіздері  Нарықтық экономика-
ның негізгі түсінігі мен принцип-
тері. Сұраныс жəне ұсыныс. 
Нарықтық жүйе, монополия 
жəне бəсекелестік. Кəсіпкерлікті 
дамыту жəне нарықтық жағдай 
субъектісі. Экономикалық 
шығындар жəне кəсіпорын 
қызыметінің нəтижелері. 
Еңбекті ұйымдастыру жəне 
еңбек төлемақы. Өзіндік құн, 
бағаның құрылуы жəне өндірістік-
шаруашылық қызметтің тиімділігі. 
Салықтар жəне салықсалу. 
Экономикалық даму мəселелері. 
Еңбекті халықаралық бөлу.

Білімдер: кəсіпорын 
жұмыстарын ұйымдастыру 
жəне құрылысы; əрекеттегі 
өндіріс жағдайындағы 
кəсіпорын учаскесіндегі ара-
лас мамандықтардың жұмысы; 
еңбекті ұйымдастыру жəне 
еңбекақы төлеуді формаларын; 
бағаның құрылуы мен кəсіпорын 
табыстарын алу механизімдерін.
Іскерліктер: еңбек өнімділігін 
жəне еңбекақыны есептеуді; 
өнімнің өзіндік құнын анықтауды 
(жұмыс, қызмет); ұйымның тиімді 
қызметін бағалауды.

БҚ 6

ЖКП. 08 Қолданбалы информатика
Файлдармен жұмыс істеу. 
Графика.Сызбалар мен 
сұлбаларды орындау кезінде 
жалпыкəсіптік жəне арнайы 
пəндер бойынша есептер шығару 
үшін бағдарламаларды қолдану.

Білімдер: технологтялық есеп-
тер шығару, сызбалар мен 
сұлбаларды рəсімдеу үшін 
қолданбалы бағдарламамен 
қамтамасыз етуді.
Іскерліктер: компьютерде үлгілік 
технологиялық жəне техникалық 
есептеулерді жүргізуде, сызба-
ларды рəсімдеуде.

БҚ 3
КҚ 2.1.7
КҚ 2.2.7

АП. 00 Арнайы пəндер
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
Еңбекті қорғау бойынша Қазақ-
стан Республикасының заңды-
лықтар негізі. Химиялық зертха-
на лардағы еңбекті қор ғау 
бойынша жұмысты ұйымдастыру. 
Өндірістік жарақат жəне еңбек 
тазалығы. Химиялық заттардың 
улылығы жəне қорғану шаралары. 
Қышқылдармен, сілтілермен, 
улы заттармен жұмыс істеген 
кез дегі қауіпсіздік техникасы. 
ере жесі. Сынаманы дайындау 
жəне бөлу кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары. Сұйылтылған газдар-
мен жəне қысым астында 
жұмыс істеген ыдыстарды 
пайда лану кезіндегі қауіпсіздік 
шара лары. Электрқауііпсіздік 
негіздері. Өртке қарсы қорғану 
негіздері. Экологияның ғылы ми 
негіздері. Табиғатты пайда ла-
нудың құқықтық жəне əлеумет тік 
мəселелері. Өндірістік кəсіпорын-
дармен қоршаған ортаны лас-
тау. Атмосфералық ауаны, су 
қоймаларын, топырақты қор ғау. 
Табиғат ресурстарының потен-
циалы, табиғатты пайдаланудың 
ұтымды əдістеріі мен принциптері. 
Ресурс жинақтау технологияларын 
құру негіздері. Экологиялық аудит.

Білімдер: аналитикалық 
бақылау зертханасын-
да еңбекті қорғау бойынша 
жұмысты ұйымдастыруды; 
нұсқаудың түрлерін; химиялық 
жəне спектрлік талдау 
зертханаларындағы зақымдану 
факторларын, жеке қорғану 
құралдарын; өрттің себептері 
мен өрт сөндіру амалдарын; 
жұмыс орнында зардап шек-
кен адамға алғашқы дəрігерге 
дейінгі көмек көрсету ережесін; 
экологияның міндеттерін; 
қоршаған орта сапасының 
белгілерін; ластанудың көздерін; 
газтəрізді өндірістік қалдықтарды 
тазарту əдістерін; өндірістік су-
мен қамтамасыз ету сызбасының 
түрлерін.
Іскерліктер: жеке қорғану 
құралдарын қолдануды, 
өндірістік жағдайлардың қауіпті 
дəрежесін бағалауды; зертхана 
бейіні бойынша аналитикалық 
тапсырмаларды жіктеуді.

БҚ 8

АП. 02 Бақылау-өлшеу аспаптары 
жəне автоматты бақылау 
құралдары
Аналитикалық бақулауды 
автоматтандыру. Негізгі 
түсініктер жəне анықтамалар. 
Аналитикалық бақылаудың 
автоматтандырылған жүйелері. 
Талдау нəтижелерінің қателіктері. 
Талданатын орта құрамын 
өлшеу əдістемесі. Автоматты 
талдағыштың сезгіштік элементі. 
Технологиялық газдар мен 
булардың құрамын тал-
дау əдістері. Технологиялық 
сұйықтықтардың, жүзгіндердің 
жəне эмульсиялардың құра-
мын талдау əдістері. Химиялық 
өндірісті аналити ка лық 
бақылаудың автоматтан-
ды рылған жүйлерінде 
қолда нылатын автоматты 
талдағыштар.

Білімдер: шикізаттың, жар-
тылай өнімдердің, өнімдердің 
сапа көрсеткішін аналитикалық 
бақылаудың қазіргі заманғы 
автоматтандырылған құралдары; 
жұмыс орны көрсеткіштерін 
бақылауды автоматтандыру.
Іскерліктер: аспаптардан 
көрсеткіш алу, ақпаратты талдау.

БҚ 10
КҚ 2.1.3
КҚ 2.2.3

АП. 03 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау
Өндірістегі техникалық 
талдаудың ролі. Шикізат, жар-
тылай өнім мен дайын өнімді 
талдаудың негізгі əдістері. 
Талдаудың түрлері:таңбалы, 
жеделді, бақылау жəне арби-
тражды. Стандарттық үлгілер.
Техникалық талдаудағы МС 
пен стандарттардың рөлі. 
Мұнай өнімдерін, органикалық 
синтез өнімдерін талдау. 
Суды талдау. Газдар мен 
газдық қосылыстарды талдау. 
Бейорганикалық қосылыстар 
жəне бейорганикалық син-
тез өнімдерін талдау. Қатты 
отынды талдау. Металдар мен 
құймаларды талдау. Қождарды, 
кендерді, кесектер мен силикат-
тарды өңдеу.

Білімдер: шикізаттың, жартылай 
өнім мен дайын өнімнің сапасын 
бақылау əдістерін; жабдықтар 
мен зертханалық аспаптардың 
құрылымын жəне əсер ету 
принципін.
Іскерліктер: МС-қа сəйкес сына-
маларды іріктеуді, стандарттық 
ерітінділер дайындауды, 
əдістемеге сəйкес əр түрлі 
əдістермен талдау жүргізуді; 
аспаптарды, құрылғыларды 
жинауды; талдау нəтижелеріне 
есептеулер жүргізуді.

КҚ 2.1.6
КҚ 2.2.6

АП. 04 Зауыттық зертханалардың 
жұмысын ұйымдастыру
Зауыттық зертханалардың 
жұмысын ұйымдастыру жəне 
оның қызметтері. Өндірістік 
бақылау бағдарламасы. 
Зауыттық зертхананың 
қызметтері, негізгі құжаттамасы, 
жұмыс көлемі. Өндірістік зертха-
наны ұйымдастыруға қойылатын 
талапта жəне оның жұмыс 
тиімділігіне əсер ететін фак-
торлар.

Білімдер: кəсіпорынды 
аналитикалық бақылау 
құрылымдары; зауыттық 
зертханалардың қызметтері, 
ОЗЗ, ТББ жəне т.б.; зертхана-
лар, зертханалар құрылымдары 
арасындағы өзара байланыс.
Іскерліктер: зертхана 
қызметтерін сипаттау.

БҚ 4

Біліктілігі 081601 2 – Спектрлік талдау зертханашысы
АП. 05 Спектрлік талдау

Жарық табиғаты туралы қазіргі 
кездегі түсінік. Спектрлердің 
жұтылуы мен шығарылуының 
пайда болуы. Жарықтың қайнар 
көзі, атомды-эмиссиондық 
талдаудың аспаптары жəне 
жарық қабылдағыштары. 
Спектрографтар, квантометрлер, 
стилоскоптар, стилометрлер. 
Сапалық жəне сандық эмиссион-
ды талдау əдістері. Сынаманы 
дайындау мен іріктеудің негізгі 
əдістері.

Білімдер: спектрлердің 
пайда болу теориясын, 
жарықтың қайнар көзін, 
спектрлік аспаптардың 
құрылымын, қабылдау-тіркеу 
құрылғыларының қызмет 
принципін, сандық жəне сапалық 
талдаудың негізгі əдістерін.
Іскерліктер: спектрграммалық 
шифрді ашуды, спектрлік 
сызықтар атласын қолдануды, 
спектрлік аспаптарда жұмыс 
істеу мен заттардың сапалық 
жəне сандық құрамына 
қорытынды жасауды.

КҚ 2.1.1 
– 2.1.7

АП. 06 Талдаудың физика-химиялық 
əдістері
Талдаудың фотометрлік, 
турбидиметрлік, нефелометрлік 
əдістерінің теориялық негіздері. 
Талдаудың люминесценттік 
əдісінің негіздері. Заттардың 
оптикалық белсенділігі, 
талдаудың поляриметрлік əдісі, 
рефрактометрлеу. Талдаудың 
электрхимиялық əдістерінің 
мəні, теориялық негіздері, 
практикалық қолданылуы. Негізгі 
жабдықтардың құрылымы, жұмыс 
принциптері. Өнімнің сапасын 
арттырудағы талдаудың физика-
химиялық əдістерінің рөлі.

Білімдер: заттарды талдаудың 
физика-химиялық əдістерінің 
мəнін, аспаптардың құрылымын 
жəне олардың əсер ету 
принципін.
Іскерліктер: аспаптағы 
заттардың сынамасының физика-
химиялық көрсеткіштеріне 
өлшеулер жүргізуді; зерттелетін 
сынамалардың құрамы мен сапа-
сы туралы қорытынды жасауды.

КҚ 2.1.1 
– 2.1.7

Біліктілігі 081602 2 – Химиялық талдау зертханашысы
АП. 05 Талдаудың аспаптық əдістері

Талдаудың фотометрлік, 
нефелометрлік əдістерінің 
теориялық негіздері. Талдаудың 
электрхимиялық əдістерінің 
практикада қолданылуы, 
мəні, теориялық негіздері. 
Хроматография. Спектрлік 
талдауың мəні. Спектрлік 
талдаудың негізгі əдістері мен 
аспаптары.

Білімдер: фотометрлік, 
нефелометрлік талдау 
əдістерінің, талдаудың 
электрхимиялық əдістерінің, 
хроматографияның, спектрлік 
талдаудың негізіндегі 
талдаудың мəнін жəне 
заңдарын; аспаптардың қызмет 
принципі мен құрылымын; 
спектрлердің пайда болу те-
ориясын, жарық көздерінің 
түрлерін, спектрлік аспаптардың 
құрылымын, қабылдау - тіркеу 
құрылғыларының қызмет 
принципін, аспаптарда жұмыс 
істеу əдістерін, талдаудың 
сапалық жəне сандық негізгі 
əдістерінің мəнін.
Іскерліктер: əр түрлі əдістермен 
заттардың сынамасының физика-
химиялық көрсеткіштеріне өлшеу 
жүргізуді; заттардың спектрінде 
бағдарлар болуды; спектрлік 
жолдың атласын қолдануды; 
нəтижелермен жұмыс істеуді.

КҚ 2.2.1 
– 2.2.7

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік практика

ӨО. 00 Өндірістік оқыту
ӨО. 01 Танысу практикасы

Кəсіпорынның жұмыс тəртібі. 
Кəсіпорынның негізгі жəне 
көмекші цехтары, олардың 
қолданысы жəне технологиялық 
процесі. Негізгі цехтардың 
шикізаты мен өнімдерінің сипат-
тамасы. Кəсіпорындағы негізгі 
зиянды жəне кауіпті факторлар. 
Кəсіпорынның технологиялық 
тізбегі (цехтардың өзара бай-
ланысы).

Іскерліктер: өндіріспен цех орын-
дарында қауіпсіз қозғалыс жəне 
жұмыс істеуді; технологиялық 
процесті талдау үшін химия 
ғылымдарының терең білімін 
қолдануды; техникалық 
құжаттамалармен жұмысты; 
өндірістің цехтары арасындағы 
байланыстарды.
Дағдылар: кəсіпорын жəне 
цех орындарында қауіпсіз 
тəртіпті, жұмыс орындарындағы 
қауіпсіздік техникасы мен өрт 
қауіпсіздігі ережелерін сақтауда, 
технологиялық процестің негізгі 
қауіпсіз ережесін еңгізуде, 
цехтің құжаттамаларын 
жүргізгендегі алғашқы дағдыны 
қалыптастыруда.

КҚ 2.1.1
КҚ 2.2.1

ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар тех-
никасы
Химиялық зертханалар-
ды ұйымдастыру. Зертхана 
жабдықтары. Қауіпсіздік тех-
никасы жəне өрт қауіпсіздік 
ережелері. Зерханалық 
жабдықтар, аспаптар, химиялық 
ыдыс, өлшеу ыдысы. Химиялық 
ыдыстарды жуу жəне кептіру. 
Жай аспаптарды жинақтау, газ-
ды алу жəне сақтау үшін аспап-
тар. Таразы жəне өлшеу. Еру. 
Ерітінділер жəне реактивтер. 
Берілген концентрация бой-
ынша ерітінділер дайындау. 
Қыздыру, салқындату, қатты 
қыздыру. Температураны өлшеу, 
қайнау жəне балқу темпера-
турасын анықтау. Сүзу жəне 
үйірткілеу. Суалту, булау жəне 
кристалдау. Кептіру. Ылғалды 
анықтау. Айдау, дистилляциялау. 
Тығыздықты анықтау. Ұшыру. 
Айырып алу. Зиянды жəне улы 
заттармен жұмыс істеу.

Іскерліктер: түрлі қолданыстағы 
ыдстарды айыра білуді жəне 
оларды пайдалануды, техно-
химиялық жəне аналитикалық 
таразыларда жұмыс істеуді; 
қыздыру, салқындату, суалту, 
қатты қыздыру, кристалдау,кептіру 
жəне басқа да процестерді 
жүргізуді; балқу жəне қайнау тем-
пературасын анықтау үшін аспап-
тарды пайдалануды,; қатты жəне 
сұйық заттардың тығыздығын 
анықтау үшін аспаптарды пайда-
лануды, анықтамалық кестелерді 
пайдалануды; жай зертханалық 
қондырғыларға жинақтау мен 
құрастыру жүргізуді.
Дағдылар: зертханалық 
жабдықтармен жəне химиялық 
ыдыстармен жұмыс істеуде; 
өлшем ыдыстарымен жұмыс 
істеуде; өлшеуірлерді толтыру-
да, тамшуырда жұмыс істегенде; 
өлшеу құтыларында ерітінділер 
дайындауда; электрқыздырғыш 
жəне басқа аспаптарды, кептіру 
шкафтарын, муфелді пештерді 
пайдалануда; сүзу процестерін 
жүргізгенде, тұнбаны сүзгіште 
шаюда; Комовскийдің сорғысында 
жұмыс істегенде; қайнау жəне 
балқу температурасын анықтауда; 
заттардың салыстырмалы 
тығыздығын жəне үлес салмағын 
анықтауда; немергіштер жəне аре-
ометрлермен жұмыс істегенде.

КҚ 2.1.5
КҚ 2.2.5

ӨО. 03 Кəсіпорын зертханаларын-
да оқыту
Химиялық зертханалар-
ды ұйымдастырумен танысу 
(спектрлік талдаудың зертхана-
сы). Зертханалық жабдықтарды, 
аспаптарды оқып-үйрену. 
Өндірістік əдістермен, талдау-
лар жүргізу əдістерімен таны-
су. Жұмыс орнында талдаулар 
жүргізудің негізгі əдістерін жəне 
қауіпсіз жұмыс істеу əдістерін 
оқып-үйрену.

Іскерліктер: іріктеме жүргізуді 
жəне талдауға сынаманы дай-
ындауды, шикізатқа, жартылай 
өнім мен дайын өнімге химиялық 
(спектрлік) талдау жүргізуді, тал-
даулар нəтижелерін рəсімдеуді.
Дағдылар: жұмыс орнын 
ұйымдастыруда жəне қауіпсіз 
жұмыс əдістерінде; зертханалық 
жабдықтарды, аспаптарды, 
құралдарды, химиялық ыды-
старды дұрыс пайдалануда; 
əдістермен жұмыста, жай талдау-
лар жүргізуде.

БҚ 1 – 10
КҚ 2.1.1 
– 2.1.7
КҚ 2.2.1 
– 2.2.7

Біліктілігі 081602 2 – Химиялық талдау зертханашысы
ӨО. 04 Заттардың синтезі бойынша 

практикум
Органикалық жəне 
бейорганикалық синтез зерт-
ханаларында жұмыс істеу 
ережелері мен жұмыс орнын 
ұйымдастыру. Ерітінділер. 
Ерітінділер дайындау. 
Адсорбция жəне адсорбенттер. 
Бейорганикалық заттарды тазар-
ту. Оксидтерді, гидроксидтерді 
жəне қышқылдарды алу. Шыққан 
қалдықтарды қайта калпына 
келтіру. Органикалық заттар-
ды тазарту мен бөлудің негізгі 
əдістері. Органикалық заттардың 
синтезі. Органикалық заттар-
ды сəйкестендіру. Органикалық 
жəне бейорганикалық 
заттардың синтезін жүргізу үшін 
құрылғыларды жинау ережесі.

Іскерліктер: синтез жəне зат-
тарды тазарту бойынша негізігі 
операцияларды орындауды; 
есептеулер жүргізуді, есеп беруді 
рəсімдеу мен анықтамалық 
əдебиеттерді қолдануды.
Дағдылар: жалпы жəне арнайы 
қолданыстағы ыдыстарды пайда-
лана білуде; бейорганикалық жəне 
органикалық заттарды белгілеуде 
жəне тазартуда; бейорганикалық 
заттар ерітінді лерінің концентраци-
ясын жəне тығыздығын анықтауда; 
ерітін ділерді дайындауда жəне 
суыл туда, бейорганикалық жəне 
органикалық заттардың синтезінде 
зертханалық қондыр-ғыларды 
жинауда, өндіріс қалдық тарынан 
бейорганикалық жəне органикалық 
заттарды бөлуде; қауіпсіздік 
техникасы ережесін сақтауда, 
алғашқы дəрігерге дейінгі көмекті 
көрсете білуде.

КҚ 2.2.2
КҚ 2.2.3
КҚ 2.2.5

КП. 00 Кəсіптік практика
КП. 01 Оқу бітіру алдындағы 

өндірістік практика
Физикалық, физика-химиялық 
жəне химиялық əдістерімен 
өндірістік талдауларды өткізуге 
дағдыландыру.

Іскерліктер: өндірістік 
жағдайдағы əдіс бойынша тал-
дау жүргізуді.
Дағдылар: жұмыс орнын 
ұйым дастыруды, қауіпсіздік 
техниканың ережелерін сақтай 
отырып негізгі зертханалық опе-
рацияларды жүргізуде; біліктілік 
талаптарына сəйкес талдаулар 
жүргізуде.

БҚ 1 – 10
КҚ 2.1.1 
– 2.1.7
КҚ 2.2.1 
– 2.2.7

0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша) мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары
Пəндер циклы жəне кəсіптік практика бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұны 
(орта буын маманы)

Циклдің 
белгіленуі

Пəннің, практиканың атауы 
жəне негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, 
шеберліктер мен дағдылар

Қалып-
тасатын 
құзы-
реттер 
коды

ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пəндер
ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер
ЖГП. 01 Кəсіптік қазақ (орыс) тілі

Кəсіби тілдің рөлі. Мамандық 
бойынша терминология. Кəсіби 
бағдардағы мəтіндердің оқу 
техникасы жəне аудармасы 
(сөздікпен). Мамандық бойынша 
бағытталған тақырыпқа диалог 
құру, əңгіме құрастыру.

Білімдер: кəсіби бағыттағы 
мəтінді оқуды жəне аудару 
(сөздікпен) үшін қажетті қазақ 
жəне орыс тілдері бойынша 
лексикалық жəне грамматикалық 
минимумы.
Іскерліктер: кəсіптік лексика-
ны сауатты қолдануды, өзінің 
кəсіптік қызметінде қазақ, орыс 
тілдерінен алған білімдерін пай-
далана алуды.

БҚ 1

(Жалғасы 24-бетте) 
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ЖГП. 02 Кəсіптік шетел тілі
Мамандық бойынша іскерлік 
тілдердің негіздері: кəсіби 
лексика, фразеологиялық 
тіркестер мен терминдер. 
Кəсіби бағыттағы мəтінді аудару 
(сөздікпен) техникасы. Кəсіби 
қарым-қатынас.

Білімдер: кəсіби қатынастар 
үшін қажетті мамандық бойын-
ша лексика-грамматикалық ма-
териалды.
Іскерліктер: кəсіби бағыттағы 
қатынасқа жəне мəтінді оқу, 
аудару (сөздікпен) үшін қажетті 
грамматикалық минимумдарды 
қолдануды.

БҚ 1

ЖГП. 03 Дене тəрбиесі
Маманды дайындаудағы дене 
тəрбиесінің ролі, оның салау-
атты өмір салтындағы маңызы. 
Дене тəрбиесінің əлеуметтік-
биологиялық жəне психо-
физиологиялық негіздері. Өзін-өзі 
жетілдірудің физикалық жəне 
спорттық негіздері: ақыл-ой жəне 
физикалық жұмысқа қабілеттілігін 
қамтамасыз ететін дене 
тəрбиесінің құралдары.

Білімдер: салауатты өмір 
салтының негіздерін, ұйықтау 
тəртібін жəне физикалық 
жүктемені, дұрыс тамақтануды.
Іскерліктер: денсаулықты 
нығайту үшін, өмірлік жəне 
кəсіби табыстарға жету үшін 
дене тəрбиесі-спорттық қызметті 
пайдалануды, жəне дене 
шынықтыруды өзіндік жетілдіруді.

БҚ 7

ЖГП. 04 Қазақстан тарихы БҚ 2
ƏЭП. 00 Əлеуметтік-экономикалық пəндер
ƏЭП. 01 Мəдениеттану

Мəдениет түсінігі. Мəдениет жəне 
өркениет. Мəдениеттің формасы 
мен түрлері. Əлемнің негізгі 
тарихи-мəдени орталықтары. 
Қазақстан аумағындағы 
мəдениеттер мен өркениеттер. 
Əртүрлі тарихи кезендердегі 
Қазақстанның тарихи мəдиниеті. 
Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның 
ғылымы мен мəдениеті. Діннің 
мазмұны жəне оның рөлі. Дiннiң 
шығу тегi жəне оның түрлері. 
Христиан жəне ислам діндерінің 
негізгі қағидалары.

Білімдер: мəдениеттің 
түсініктері, формалары жəне 
қызметтері, негізгі əлемдік 
өркениеттер, əлемдік діндер; 
Қазақстан халықтарының 
мəдениетін жəне оларды дамыту 
болашақтарын.
Іскерліктер: мəдениеттің негізгі 
даму кезеңдерін қазіргі заманғы 
мəдениеттегі процестерімен са-
лыстыруды.

БҚ 2

ƏЭП. 02 Философия негіздері
Философия жəне оның 
қоғамдағы рөлі. Философияның 
тарихи түрлері. Болмыс. 
Материя. Диалектика жəне 
оның баламалары. Қоғамды 
филисофиялық түсіну. Қоғам 
өздігінен даму жүйе ретінде. 
Адам болмысы философия 
мəселелері ретінде: жеке тұлға, 
бостандық жəне жауапкершілік. 
Сана сезім бұл шағылысу 
жəне қызмет, тану жəне 
шығармашылық. Философияның 
өнегелі мəселелері.

Білімдер: ғылыми түсінудің 
негізгі əдістерін; диалекти-
ка заңдары мен дəрежелерін; 
болмыстың түрлерін; сананың 
қасиеті мен құрылымы.
Іскерліктер: диалектиканың 
заңдары мен дəрежелері 
көзқарасында əлеуметтік жəне 
кəсіптік жағдайларды талдау-
ды; арнайы пəндерді оқу кезінде 
жəне тəжірибелік оқуда ғылыми 
таным əдістерін қолдануды; 
жаратылыстану - ғылымдарын 
жəне арнай пəндерді оқыған кез-
де салыстырмалылық теорияны 
қолдануды; өз тiршiлiк əрекетiнде 
əдеп пен болмыс ұғымдарын 
қолдануды.

БҚ 2

ƏЭП. 03 Экономика негіздері 
Қазақстан Республикасындағы 
экономикалық жағдай. 
Экономика жəне оның негізгі 
мəселелері. Микроэкономика. 
Ресурстар. Нарықтық 
бағақұрылым механизмі. 
Бəсекелестік. Фирма қызметінің 
экономикалық негіздері. 
Монополияға қарсы реттеушілік. 
Халық табысы. Əлеуметтік-
экономикалық мəселелерді 
реттеу. Макроэкономика. Ел 
экономикасының кұрылымы. 
Қаржы. Несие-ақша жəне салық 
жүйесі. Инфляциялық процестер. 
Жұмыссыздық. Экономикалық 
өсу мəселелері. Қазақстан 
экономикасындағы микро- жəне 
макроэкономи-калық мəселелер. 
Еңбекті халықаралық бөлу. 
Сауданың, қызмет көрсетудің 
жəне валюталардың əлемдік 
нарығы. Бизнес негіздері.

Білімдер: экономикалық 
теорияның жалпы ережелерін, 
Қазақстандағы экономикалық 
жағдайдың негізгі кезеңдерін; 
елдің экономикалық құрылымын, 
əлеуметтік-экономикалық 
мəселелерді реттеу кезеңдерін.
Іскерліктер: аймақ пен ел 
масштабындағы ағымдағы 
əлеуметтік-экономикалық 
жағдайларды бағалауды; 
саладағы экономикалық 
жағдайды талдау үшін қажетті 
ақпараттарды табуды жəне пай-
далануды.

БҚ 6

ƏЭП. 04 Саясаттану жəне əлеуметтану 
негіздері
Əлеуметтанудың негізгі 
түсініктері мен дəрежелері. 
Əлеуметтік жəне этноұлттық 
қатынастар. Жеке тұлға 
қоғамдық қатынастардың 
субъектісі мен объектісі ретінде. 
Қоғамның əлеуметтік құрылымы. 
Əлеуметтік жанжалдар, оларды 
шешу механизмі. Саясаттанудың 
негізгі түсініктері мен дəрежелері. 
Саясат жəне саяси билік. Саяси 
жүйе. Мемлекет - саяси жүйенің 
негізгі түйіні. Саяси партиялар 
жəне қозғалыстар. Сыртқы саяси 
қызмет жəне дүниежүзілік саяси 
процесс.

Білімдер: əлеуметтану мен 
саясаттанудың негізгі түсініктері 
мен дəрежелерін, саяси 
режімдерін, Қазақстандағы 
негізгі саяси партияларды жəне 
əлемдік қауымдастық; əлеуметтік 
жанжалдардың себептерін.
Іскерліктер: қоғамдық қарым 
қатынастарды салыстыру 
мен талдаудың, олардың да-
муына субъект жəне объект 
көзқарасында қарауды.

БҚ 2

ƏЭП. 05 Құқық негіздері 
Құқық: түсінігі, жүйесі, көздері. 
Қазақстан Республикасының 
Конституциясы - құқық жүйесінің 
ядросы. Адам құқығының 
жалпы бірдей декларациясы. 
Жеке тұлға, құқық, құқықтық 
мемлекет. Заң жауапкершілігі 
жəне оның түрлері. Құқықтың 
негізгі салалары. Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі. 
Құқық қорғау органдары.

Білімдер: адамның жəне 
азаматтың құқығы мен 
бостандығын, оларды іске асыру 
механизімдері: кəсіптік қызмет 
шеңберінде құқықтық жəне 
өнегелі-этикалық нормалар.
Іскерліктер: маманның кəсіптік 
қызметін регламенттейтін 
нормативтік-құқықтық 
құжаттарды пайдалануды.

БҚ 4

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу
Құжаттар, олардың қолданысы 
мен құжаттандыру əдістері. 
Құжаттама жүйесі, құжаттардың 
құрылысы. Іс қағаздарын 
жүргізуді ұйымдастыру жəне тех-
нологиясы. Істерді ұймдастыру 
жəне құру тəртібі.

Білімдер: құжаттардың 
қолданысын, құрамдас 
бөліктерін, рəсімдеу ережесін; 
құжаттарды құру əдістерін 
жəне қызметтерін; оргтехника 
құралдарының жалпы сипатта-
масын, оларды кəсіпорынның 
ұйымдастыру жəне басқару 
процестеріне еңгізуді жəне 
қолдануды.
Іскерліктер: іскерлік қағаздарды 
құру: өтініш, бұйрықтар, 
қызыметтік хаттар жəне 
т.б.; құжаттармен жұмысты 
ұйымдастыру, тіркеу, олардың 
есебін жүргізу, қазіргі заманға 
сай оргтехниканы пайдалануды.

БҚ 1
БҚ 4

ЖКП. 02 Сызу
КҚБЖ сəйкес сызуларды 
графикалық безендіру. Сызудың 
пішіні мен бағыты. Сызуға жазу-
ларды орындпу. Компьютерлік 
бағдарламаларды қолдана 
отырып сызуларды орындау 
негіздері. Диаграммалар мен 
графиктерді құру. МС бойын-
ша сызу қаріпі. Масштабтар. 
Геометриялық құрулар. МС 
бойынша мəтіндік құжаттарды 
рəсімдеу. Формулаларды, 
кестелерді, суреттерді рəсімдеу 
ережесі. Техникалық сызу. 
Сызбадағы шартты графикалық 
белгілер. Мамандық бойынша 
сызбалар.

Білімдер: сызудың бағытын, 
сызудың қаріптерін, сызбадағы 
шартты белгілерді, графиктерді, 
диаграммаларды, мəтіндік 
құжаттарды орындаудың ережесі 
мен əдістерін.
Іскерліктер: геометриялық 
құрулар орындауды, масшта-
бын таңдауды, негізгі жəне 
қосымша жазулар салуды; 
түрлі əдістермен мəтіндік 
жəне графикалық құжаттарды 
рəсімдеуді; компьютерлік техни-
каны пайдалана отырып талда-
улар нəтижелерін графикалық 
рəсімдеуді.

КҚ 3.5.3
КҚ 3.5.7

ЖКП. 03 Жалпы жəне арнайы элек-
тртехника
Тұрақты жəне айналма-
лы тоқтың электр тізбектері. 
Электрмагнетизм; электрлік 
өлшемдер; тұрақты жəне ай-
налмалы тоқтың электр маши-
налары. Трансформаторлар. 
Электроника. Электронды 
аспаптар. Газдағы электр тоғы. 
Жартылайөткізгіштік аспаптар. 
Спектрлік талдаудағы жарықтың 
электр көздері. Интегралды 
микросызбалар.

Білімдер: Ом заңын, Кирхгоф 
заңдарын, тұрақты жəне ай-
налмалы тоқтарды анықтауды, 
тізбектің негізгі элементтерін, 
трансформаторлардың, 
тұрақты жəне айналмалы тоқ 
машиналарының құрылысын 
жəне қызмет принципін; өлшеу 
аспаптарының жіктелуін жəне 
қызмет принципін; талдаудың 
түрлі əдістерінде қолданылатын 
үлгілік зертханалық 
жабдықтардың электрлік сыз-
баларын.
Іскерліктер: өлшеу аспап-
тарын қолдануды, аспаптар-
дан көрсеткіштер алуды; 
жабдықтардың жұмыс режімін 
ауыстыруды; тұрақты тоқ ма-
шинасын іске қосуды; электрлік 
сызбалардың элементтері мен 
олардың аналитикалық көрсет-
кіштерге əсерін сипаттауды.

БҚ 10
КҚ 3.5.3

ЖКП. 04 Элементтер химиясы
Д.И Менделеев кестесіндегі 
элементтердің орналасуы. 
Табиғатта элементтердің орнала-
суы. Элементтердің физикалық 
жəне химиялық қасиеттері 
жəне олардың қосылстары, 
алу əдістері мен қолданылуы. 
Металдар мен бейметалдардың 
қасиеттері. Реакция теңдеуі мен 
химиялық формулалар бойынша 
есептеулер.

Білімдер: Менделеев кестесінде 
орналасу негізіндегі элемент-
терге тəн олардың химиялық 
қасиеттерін жəне атом 
құрылысын; жай жəне күрделі 
бейорганикалық заттардың 
физика-химиялық қасиеттерін, 
оларды алу əдістері мен 
табиғаттағы орнын; негізгі 
қолдану аймақтарын.
Іскерліктер: периодтық 
жүйеде орналасу негізіндегі 
элементтердің химиялық таби-
ғатын белгілеуді; химиялық эле-
мент пен оның қосылыстары үшін 
өздеріне тəн химиялық реакция 
теңдеуін құруды, реакция теңдеуі 
бойынша стехиометрлік есептеу-
лер жүргізуді.

КҚ 3.5.1
КҚ 3.5.2

ЖКП. 05 Органикалық химия
Органикалық химияның теория-
лық негіздері. Органикалық 
қосылыстарды элементарлық 
талдау. Органикалық 
қосылыстардың химиялық 
құрылысының жалпы мəселелері. 
Көмірсутектердің жіктелуі, 
құрылысы, химиялық қасиеттері, 
алу əдістері мен қолданылуы, 
біртекті функциялармен 
қосылысы, гетерофункционалды 
қосылыстар. Биоорганикалық 
химияның элементтері. Жоғарғы 
молекулалы қосылыстар.

Білімдер: органикалық 
қосылыстардың номенклату-
расы мен класстарын, негізгі 
алу əдістерін, органикалық 
заттардың физикалық жəне 
химиялық қасиеттерін, қолдану 
аймағын.
Іскерліктер: заттардың форму-
лаларын құруды, реакциялар 
теңдеулерін, есептеу тапсыр-
маларды шешуді, айналу сыз-
баларын.

КҚ 3.5.1
КҚ 3.5.2

ЖКП. 06 Физикалық жəне коллоидтық 
химия
Физикалық химия. Заттардың 
агрегат күйінің молекулярлық-
кинетикалық теориясы. 
Физикалық химияның негізгі 
заңдары, химиялық процестердің 
физика-химиялық сипатта-
ры, оларды зертханалық жəне 
өндірістік жағдайларда басқару. 
Термодинамика заңдары. 
Химиялық тепе-теңдік пен 
химиялық кинетиканың негіздері. 
Ерітінділердің негізгі қасиеттері. 
Беттік құбылыстар. Катализ. 
Электрхимияның негіздері. 
Коллоидтық химия негіздері.

Білімдер: химиялық про-
цес ағымының негізгі 
заңдылықтарын, термодина-
мика заңдарын, кинетикалық 
теңдеулерді, ерітінділердің негізгі 
қасиеттерін.
Іскерліктер: химиялық проце-
стер ағымының мүмкіндіктері 
туралы қорытынды жасауды, 
химиялық процестердің ағымына 
қолайлы талаптарды айқындау, 
химиялық процестер ағымының 
оптималды жағдайларын табуды.

КҚ 3.5.1
КҚ 3.5.2

ЖКП. 07 Аналитикалық химия
Заттардың химиялық сапалық 
жəне сандық құрамын зерттеу 
əдістері. Аналитикалық ре-
акциялар мен реактивтердің 
сезгіштігі, таңдаушылығы, 
ерекшелігі. Катиондар мен ани-
ондарды жіктеу, оларға тəн ре-
акциялар. Топтық реагенттердің 
қызметі. Бөлшектік жəне 
жүйелік талдау. Ерітіндінің рН, 
буферлік жүйелер олардың 
қолданысы. Электролиттік дис-
социация, ерігіштік көбейтіндісі, 
электролиттердің амфотерлігі, 
гидролиз. Тотығу-тотықсындану 
реакциялары. Комплексті тұздар 
оларды сапалық талдауда 
қолдану. Сандық талдау əдістері: 
гравиметрлеу жəне титрметрлеу.

Білімдер: сапалы аналитикалық 
реакцияны орындаудың əдістері 
мен тəсілдерін, катиондар мен 
аниондардың жіктелуін; оларға 
тəн реакцияларды, сандық 
талдау əдістерін жəне оларды 
жүргізу жағдайын.
Іскерліктер: бөлшектік жəне 
жүйелік талдау жүргізуді, əр 
түрлі концентрацияда ерітінділер 
даярлауды; өлшендіні есептеуді; 
ерітінділердің титрін белгілеуді; 
талдаудың титрметрлік жəне 
гравиметрлік əдістерімен 
сынамадағы заттардың 
пайыздық құрамын анықтауды.

КҚ 3.5.1
КҚ 3.5.2
КҚ 3.5.3
КҚ 3.5.5
КҚ 3.5.7

ЖКП. 08 Жалпы химиялық технология
Негізгі химиялық өндірістің 
технологиялық процестерінің 
мəні жəне теориялық негіздері. 
Химиялық өндірістің шикізаты 
жəне энергетикасы. Минералды

Білімдер: химия саласындағы 
негізгі өнімдер өндірісінің 
химизімін жəне технологиялық 
кезеңдерін, болат пен шойын 
өндірісін, шикізат пен өнімдердің 
сипаттамасын, ТШ талаптарын. 

КҚ 3.5.2

(Жалғасы. Басы 22-23-беттерде) қышқылдар, аммиак, хлор, сілті 
өндірісі. Минералды тынайт-
қыштар, қыш, тұтқыр заттар 
өндірісі. Болат пен шойын 
металургиясы. Түсті метал-
дар өндірісі. Органикалық 
заттар технологиясы. Мұнай 
мен газды қайта өңдеу тех-
нологиясы. Полимерлер тех-
нологиясы. Технологиялық 
процестердің сызбалары, 
үлгілік жабдықтардың құылымы 
жəне əрекет принципі, жеке 
өндірістердің өзара байланы-
сы. МС-қа сəйкес шикізат пен 
дайын өнімдердің құрамы мен 
қасиеттері.

Іскерліктер:
технологиялық сызбаларды 
оқуды, шикізат пен дайын өнімге 
сипаттама беруді; негізгі хииялық 
өндірістің технологиялық 
процестерінің өту жағдайларын 
түсіндіруді.

ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 
өнім сапасын басқару негіздері
Стандарттаудың, метрологияның 
өнім сапасын арттырудағы 
рөлі. Стандарттаудың құқықтық 
негіздері, мақсаттары, міндеттері, 
принциптері, құралдары мен 
объектілері. Халықаралық жəне 
аймақтық стандарттау. ТМД-ғы 
Мемлекет аралық стандарттар. 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік стандарттау жүйесі.
Метрологияның құқықтық 
негіздері, мақсаттары, 
объетілері мен құралдары. 
Метрологияның негізгі түсініктері 
мен анықтаулары. Мемлекеттік 
метрологиялық бақылау мен 
қадағалау. Өнімнің сапасы, 
сапа көрсеткіштері жəне олар-
ды бағалау əдістері; өнімді 
сынау жəне бақылау. Сертифи-
каттаудың мəні мен мазмұны. 
Халықаралық сертификаттау.

Білімдер: метрологияның, 
стандарттаудың сертифи-
каттау мен өнімнің сапасын 
басқарудың негізгі түсініктерін; 
сапа көрсеткіштерін жəне оларды 
бағалау тəсілдерін.
Іскерліктер: кəсіптік қызметте 
сапа жүйесінің негізгі принциптері 
мен құжаттарын қолдануды; 
өлшеу қателіктерін есептеуді 
жəне өлшеу құралдарын 
таңдауды.

КҚ 3.5.4

ЖКП. 10 Қолданбалы информатика
Файлдармен жұмыс істеу. 
Графика. Курстық жұмыстар мен 
дипломдық жобалауды орындау 
кезінде жалпыкəсіптік жəне ар-
найы пəндер бойынша есептер 
шығару үшін бағдарламаларды 
қолдану.

Білімдер: технологтялық есеп-
тер шығару, сызбалар мен 
сұлбаларды рəсімдеу үшін 
қолданбалы бағдарламамен 
қамтамасыз етуді.
Іскерліктер: компьютерде 
технологиялық жəне техникалық 
есептеулерді жүргізуде, сызба-
ларды рəсімдеуде.

БҚ 3
КҚ 3.5.7

ЖКП. 11 Менеджмент негіздері
Əртүрлі ұйымдастырушылық-
құқықтық формалардағы 
ұйымдарды басқарудың мақсаты 
жəне міндеттері. Менеджмент 
қызметтері. Қызметкерлерді 
басқару. Ұйымның ішкі жəне 
сыртқы ортасы. Еңбекті 
мотивациялау жүйесі. Іскерлік 
қарым-қатынас этикасы. 
Менеджмент психологиясы. 
Менеджмент жүйесіндегі 
маркетинг.

Білімдер: кəсіпорынның ішкі 
жəне сыртқы орта сипатта-
рын; басқару қызметін, басқару 
принциптерін, кəсіпорынның 
ұйымдастырушылық құрылымдық 
моделдерін; басқару стилін, 
жанжалды жағдайларды шешу 
тəсілдерін; топтардың жұмыс 
қарқындылығына əсер ететін 
факторларды; құқықтық реттеуді; 
маркетингтің қызметі мен 
принциптерін.
Іскерліктер: басқарудың 
əдістері мен принциптерін прак-
тикада қолдануды, кəсіпорын 
құрылымын жобалауды; басқару 
стилін таңдау моделдерін анық-
тауды; жұмыс уақытын тиімді 
пайдалануды анықтауды; ұжым-
дағы іскерлік жəне жеке өз басы-
лық қатынастарға баға беруді.

БҚ 4
БҚ 5

АП. 00 Арнайы пəндер
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
Еңбекті қорғау бойынша 
Қазақстан Республикасының 
заңдылықтар негізі. Химиялық 
зертханаларда еңбекті қорғау 
бойынша жұмысты ұйымдастыру. 
Өндірістік жарақат жəне еңбек 
тазалығы. Химиялық заттардың 
улылығы жəне қорғану 
шаралары. Қышқылдармен, 
сілтілермен, улы заттармен 
жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік 
техникасы. Сынаманы дайындау 
мен бөлу кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары. Сұйылтылған 
газдармен жəне қысым астында 
жұмыс істеген ыдыстарды 
пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары. Электрқауіпсіздік 
негіздері. Өртке қарсы қорғану 
негіздері. Экологияның 
ғылыми негіздері. Табиғатты 
пайдаланудың құқықтық жəне 
əлеуметтік мəселелері. Өндірістік 
кəсіпорындармен қоршаған 
ортаның ластануы. Атмосфералық 
ауаны, су қоймаларын, топырақты 
қорғау. Табиғат ресурстарының 
потенциалы, табиғатты ұтымды 
пайдаланудың принциптері мен 
əдістері. Ресурстарды үнемдеу 
технологиясын құру негіздері. 
Экологиялық аудит.

Білімдер: еңбек қауіпсіздігін, 
өндірістік санитарияны 
жəне өртқауіпсіздігі бойын-
ша нормативті-техникалық 
құжаттамаларды; уландырғыш 
химиялық заттардың адам 
ағзасына əсерін жəне қасиетін, 
шекті мүмкімдік концентрация-
сын, жеке қорғану құралдарын;
өндірістік қалдықтарды бақылау 
бойынша зертхана қызметінің 
құрылымын, қолданысын жəне 
түрлерін; экология міндеттерін; 
қоршаған орта сапасының 
белгілерін; қоршағн ортаны 
ластаудың көздерін; газтəрізді 
өндірістік қалдықтарды тазар-
ту əдістерін; өндірістік сумен 
қамтамасыз ету сызбасының 
түрлерін; қалдықсыз жəне аз 
қалдықты технологияның негізгі 
бағыттарын.
Іскерліктер: жеке қорғану 
құралдарын; зардап шеккен 
адамға алғашқы дəрігерлік 
көмек көрсетуді; қысым бойын-
ша сұйытылған түтікшелермен 
жəне еріген газдармен жұмыс 
істеуді; зертхана бейіні бойынша 
аналитикалық тапсырмаларды 
жіктеуді; газтəрізді қалдықтарды, 
ағынды суларды тазартуға сапа-
лы бақылау жүргізуді; екіншілік 
материалды қорларды жіктеуді.

БҚ 8
БҚ 9

АП. 02 Талдаудың аспаптық əдістері
АП. 02.1 Талдаудың физика-химиялық 

əдістері
Талдаудың фотометрлік, 
турбидиметрлік, нефелометрлік 
əдістерінің теориялық негіздері. 
Талдаудың люминесценттік 
əдісінің негіздері. Заттардың 
оптикалық белсенділігі, 
талдаудың поляриметрлік əдісі, 
рефрактометрия. Талдаудың 
электрхимиялық əдістерінің 
мəні, теориялық негіздері, 
практикалық қолданылуы. Негізгі 
жабдықтардың құрылымы, 
қызмет принциптері. Өнім са-
пасын жоғарлатуда талдаудың 
физика-химиялық əдістерінің 
рөлі. Талдаудың гибридтік 
əдістері. Аналитикалық тап-
сырмаларды шешуде хрома-
тографты əдістерді таңдауды 
анықтайтын кіргізу, бөлу жəне 
детекторлау жүйелерінің 
мүмкіндіктерімен хроматограф-
ты бөлудің теориялық негіздері; 
көпқұраышты сынамаларды 
сапалық жəне сандық талдау 
тəсілдерімен танысу.

Білімдер: заттардың физика-
химиялық талдау əдісінің мəнін, 
аспаптардың құрылымын жəне 
олардың қызмет принципін.
Іскерліктер: аспаптағы заттар 
сынамасының физика-химиялық 
көрсеткіштеріне өлшеу жүргізуді, 
зерттелетін сынамалардың 
құрамы мен сапасы туралы 
қорытынды жасауды. 

КҚ 3.5.1 
– 3.5.8

АП. 02.2 Спектрлік талдау
Жарық табиғаты туралы қазіргі 
кездегі түсінік. Жұтылу мен 
шығару спектрлерінің пай-
да болуы. Жарықтың қайнар 
көзі, атомды-эмиссиондық 
талдаудың аспаптары жəне 
жарық қабылдағыштар. 
Спектрографтар, квантомет-
рлер, стилоскоптар, стиломет-
рлер. Сапалық жəне сандық 
эмиссиондық талдау əдістері. 
Жұтылу спекторы бойынша 
талдау. Атомды-абсорбциялық 
талдау. Жұтылудың молеку-
ляр лық спектрлері. Атомды-
абсорбциялық жəне молеку-
лярлы-абсорбциялық аспап-
тар. Сынаманы іріктеу мен 
дайындаудың негізгі əдістері. 
Бейоптикалық əдістер туралы 
бастапқы мəліметтер.

Білімдер: спектрлердің пайда 
болу теориясын, жрықтың қайнар 
көзін, спектрлік аспаптардың 
құрылымын, қабылдау – тіркеу 
құрылғыларының қызмет 
принципін, сапалық жəне сандық 
талдаудың негізгі əдістерін.
Іскерліктер: 
спектрграммалардың шифрін 
ашуды, спектрлік сызықтардың 
атластарын қолдануды, спектрлік 
аспаптармен жұмыс істеуді жəне 
заттардың сапалық жəне сандық 
құрамына қорытынды жасауды.

КҚ 3.5.1 
– 3.5.8

АП. 03 Бақылау-өлшеу аспаптары 
жəне автоматты бақылау 
құралдары
Аналитикалық бақулауды 
автоматтандыру. Негізгі 
түсініктер жəне анықтамалар. 
Аналитикалық бақылаудың 
автоматтандырылған жүйелері. 
Талдау нəтижелерінің қателіктері. 
Талданатын орта құрамын 
өлшеу əдістемесі. Автоматты 
талдағыштың сезгіштік элементі. 
Технологиялық газдар мен 
булардың құрамын талдау 
əдістері. Технологиялық сұйық-
тықтардың, жүзгіндердің жəне 
эмульсиялардың құрамын тал-
дау əдістері. Химиялық өндірісті 
аналитикалық бақылаудың 
автоматтандырылған жүйлерінде 
қолданылатын автоматты 
талдағыштар.

Білімдер: шикізаттың, жар-
тылай өнімдердің, өнімдердің 
сапа көрсеткішін аналитикалық 
бақылаудың қазіргі заманғы 
автоматтандырылған құралдары; 
жұмыс орны көрсеткіштерін 
бақылауды автоматтандыру.
Іскерліктер: аспаптардан 
көрсеткіш алу, ақпаратты талдау.

БҚ 10
КҚ 3.5.3

АП. 04 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау
Өндірістегі техникалық 
талдаудың рөлі. Шикізат, жар-
тылай өнім мен дайын өнімдерді 
талдаудың негізгі əдістері. 
Талдаудың таңбалы, тездетілген, 
бақылау, арбитражды түрлері; 
Стандарттық үлгілер. Техникалық 
талдаудағы стандарт пен 
МС-ң рөлі. Мұнай өнімдерін, 
органикалық синтез өнімдерін 
талдау. Суды талдау. Газдар 
мен газды қосылыстарды талдау. 
Бейорганикалық қосылыстарды 
талдау, бейорганикалық син-
тез өнімдерін талдау. Қатты 
отынды талдау. Металдар мен 
құймаларды талдау. Қождарды, 
кендерді, агломераттарды, сили-
каттарды талдау.

Білімдер: талдаудың түрлерін, 
МС-пен стандарттық үлгілер мен 
МС-ың қолданысын, органикалық 
жəне бейорганикалық син-
тез шикізатын, жартылай өнім 
мен дайын өнімін талдаудың 
негізгі əдістерін; металдар мен 
құймаларды.
Іскерліктер: МС-мен жұмысты, 
орта сынама іріктемесін 
жүргізуді, суды талдауды, газды 
талдауды, органикалық жəне 
бейорганикалық заттарды талда-
уды; металдар мен құймаларды, 
қатты отынды, мұнай өнімдерін 
талдауды.

КҚ 3.5.1 
– 3.5.8

АП. 05 Зауыттық зертханалардың 
жұмысын ұйымдастыру
Зауыттық зертханалардың 
жұмысын ұйымдастыру жəне 
оның қызметтері. Өндірістік 
бақылау бағдарламасы. 
Зауыттық зертхананың қызмет-
тері, негізгі құжаттамасы, жұмыс 
көлемі. Өндірістік зертхананы 
ұйымдастыруға қойылатын та-
лапта жəне оның жұмыс тиім-
ділігіне əсер ететін факторлар.

Білімдер: кəсіпорынды 
аналитикалық бақылау 
құрылымдары; зауыттық 
зертханалардың қызметтері, 
ОЗЗ, ТББ жəне т.б.; зертхана-
лар, зертханалар құрылымдары 
арасындағы өзара байланыс.
Іскерліктер: зертхана 
қызметтерін сипаттау.

КҚ 3.5.6

АП. 06 Арнайы пəндер бойынша 
курстық жұмыс
Технологиялық процесті 
аналитикалық бақылаудың 
сызбасы. Шикізатты жəне 
дайын өнімдерді талдау. 
Құрауышты анықтайтың тал-
дау əдістемелерінің мəні. Тиімді 
əдістемені таңдау. Талдаудың 
əдісін аппараттық рəсімдеу. 
Талдау əдістемесін қолдану 
аймағы. Шикізат жəне дай-
ын өнімдердің сипаттамалары 
үшін əрекеттегі стандарттар 
мен техникалық жағдайларға 
негізделу.

Білімдер: заттардың сапалық 
жəне сандық құрамын 
белгілеудің химиялық жəне 
аспаптық əдістері; зерттелетін 
материалдардың физика-
химиялық қасиеттері; тал-
дау əдістемелерінің мəні; 
экспериментті қою алгоритімі.
Іскерліктер: МС, ТШ-мен 
жұмыс істеу; ақпараттық 
көздермен жұмыс істеу; талдау 
əдістемелерін таңдауды іске 
асыру; əдістемеге сəйкес экс-
перимент жүргізу; эксперимент 
нəтижелерін өңдеу.

КҚ 3.5.1 
– 3.5.8

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік практика 

ӨО. 00 Өндірістік оқыту
ӨО. 01 Зертханалық жұмыстар тех-

никасы
Химиялық зертханаларды 
ұйымдастыру. Зертханалық 
жабдықтар, аспаптар, химиялық 
ыдыстар. Техникалық жəне 
аналитикалық таразылар; 
химиялық ыдыстарды жуу жəне 
құрғату; химиялық зертханаларда 
қолданылатын негізгі операция-
лар мен тəсілдер; өлшеу, фил-
трлеу, құрғату, ерітінділерді дай-
ындау. Улы, зиянды заттармен 
жұмыс істеу. Жай зертханалық 
құрылғыларды жинақтау жəне 
құрастыру. 

Іскерліктер: түрлі қолданыстағы 
ыдстарды айыра білуді жəне 
оларды пайдалануды; техно-
химиялық жəне аналитикалық 
таразыларда жұмыс істеуді; 
электрқыздырғыш аспаптар-
ды пайдалануды; қыздыру, 
салқындату, суалту, қатты 
қыздыру, кристалдау жəне 
кептіру процестерін жүргізуді; 
балқу жəне қайнау температу-
расын анықтау үшін аспаптарды 
пайдалануды, қатты жəне сұйық 
заттардың тығыздығын анықтай 
білу, анықтамалық кестелерді 
пайдалануды; жай зертханалық 
қондырғыларға монтаж жəне

КҚ 3.5.5

құрастыру жүргізуді.
Дағдылар: зертханалық 
жабдықтармен жəне химиялық 
ыдыстармен жұмыс істеуде; 
өлшем ыдыстарымен жұмыс 
істеуде; өлшеуірлерді толтыру-
да, тамшуырда жұмыс істегенде; 
өлшеу құтыларында ерітінділер 
дайындауда; электрқыздырғыш 
жəне басқа аспаптарды, 
кептіру шкафтарын, муфелді 
пештерді пайдалануда; сүзу 
процестерін жүргізгенде, тұнбаны 
сүзгіште шаюда; Комовскийдің 
сорғысында жұмыс істегенде; 
қайнау жəне балқу температу-
расын анықтауда; заттардың 
салыстырмалы тығыздығын 
жəне үлес салмағын анықтауда; 
немергіштер жəне ареометрлер-
мен жұмыс істегенде.

ӨО. 02 Бейорганикалық синтез бой-
ынша практикум
Жұмыс орнын ұйымдастыру. 
Аспаптар, материал-
дар, ыдыстар. Ерітінділер. 
Қышқылдар, сілтілер жəне 
тұздар ерітінділерінің концен-
трациясын білдіру тəсілдері, 
Адсорбция жəне адсорбент-
тер. Адсорбенттерді дайындау. 
Ион алмастарғыш шайырларды 
жанғырту жəне жұмысқа дай-
ындау. Химиялық реактивтер, 
оларды жіктеу жəне сақтау. 
Бейорганиқалық заттарды та-
залау əдістері. Оксидтерді, 
негіздерді жəне қышқылдарды 
алу. Тұздарды алу. 
Пайдаланылған қалдықтарды 
қайта жаңғырту.

Іскерліктер: заттарды тазарту 
мен синтез бойынша негізгі опе-
рацияларды орындауды, есеп-
теулер жүргізуді, есеп берулерді 
рəсімдеу мен анықтамалық 
əдебиеттерді қолдануды.
Дағдылар: жалпы жəне арнайы 
қолданыстағы ыдыстарды пай-
далана білуде; бейорганикалық 
заттарды белгілеуде жəне 
тазартуда; бейорганикалық 
заттар ерітінділерінің концен-
трациясын жəне тығыздығын 
анықтауда; ерітінділерді дай-
ындауда жəне суылтуда, 
бейорганикалық заттарды тазар-
туда, бейорганикалық заттардың 
синтезінде зертханалық 
қондырғыларды жинауда, өндіріс 
қалдықтарынан бейорганикалық 
заттарды бөлуде; қауіпсіздік 
техникасы ережесін сақтауда, 
алғашқы дəрігерге дейінгі көмекті 
көрсете білуде.

КҚ 3.5.2

ӨО. 03 Органикалық синтез бойынша 
практикум
Зауыттар мен ғылыми-зерттеу 
зертханаларында қолданылатын 
органикалық заттардың синтезі 
мен тазартудың негізгі əдістерін 
оқып үйрену. Аппараттарды 
құрастыру, галогендеу, алкил-
деу, тотығу, ацилдеу, нитрлеу 
жəне т.б. реакциялар бойын-
ша органикалық заттардың 
синтезін жүргізу. Жұмыс орнын 
ұйымдастыру, анықтамалық 
əдебиеттерді қолдану, есеп 
беруді құрастыру. Зертханада 
жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 
техникасының ережелерін 
меңгеру.

Іскерліктер: органикалық 
заттарды синтездеу мен 
тазартудың негізігі операци-
яларын орындауды, есептер 
жүргізуді, есеп беруді рəсімдеу 
мен анықтамалық əдебиеттерді 
қолдануды.
Дағдылар: жалпы жəне ар-
найы қолданыстағы ыдыстар-
ды пайдалана білуде; балқу 
жəне қайнау температурасын 
анықтауда; органикалық зат-
тарды бөлуде жəне тазартуда; 
органикалық заттардың синтезі 
үшін технологиялық зертханалық 
қондырғыларды құруда; 
қауіпсіздік техникасы ережесін 
сақтауда, алғашқы дəрігерлік 
көмек көрсете білуде.

КҚ 3.5.2

КП. 00 Кəсіптік практика
КП. 01 Өндірістік практикасы

Кəсіпорынның, цехтың, 
орталық зертханалар мен ТББ 
(техникалық бақылау бөлімінің) 
қызметіндегі өндірісті бақылау 
ұйымдарының құрылымын оқып 
үйрену. Нақты жұмыс орнында 
лаборант ретінде сынақ мерзімін 
өту жəне өндірістік əдістемелерді 
меңгеру.

Іскерліктер: стажер ретінде 
лаборанттың функционалдық 
міндеттерін орындауды 
(зертханадағы учаске жетекшiсi).
Дағдылар: химиялық өндірістің 
техник-лаборантының 
ұйымдастырушылық жұмысында; 
аспаптар мен жабдықтарды ұмыс 
істеу дағдысында.

БҚ 1 
– 10
КҚ 3.5.1 
– 3.5.8

0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша) мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары
Пəндер циклы жəне кəсіптік практика бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұны 
(жоғары деңгей)

Циклдің 
белгіленуі

Пəннің, практиканың атауы 
жəне негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, 
іскерліктер мен дағдылар

Қалып-
тасатын 
құзырет 
коды

ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пəндер
ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер
ЖГП. 01 Кəсіптік қазақ (орыс) тілі

Кəсіби тілдің рөлі. Мамандық 
бойынша терминология. Кəсіби 
бағдардағы мəтіндердің оқу 
техникасы жəне аудармасы 
(сөздікпен). Мамандық бойынша 
бағытталған тақырыпқа диалог 
құру, əңгіме құрастыру.

Білімдер: кəсіби бағыттағы 
мəтінді оқуды жəне аудару 
(сөздікпен) үшін қажетті қазақ 
жəне орыс тілдері бойынша 
лексикалық жəне грамматикалық 
минимумы.
Іскерліктер: кəсіптік лексика-
ны сауатты қолдануды, өзінің 
кəсіптік қызметінде қазақ, орыс 
тілдерінен алған білімдерін пай-
далана алуды.

БҚ 1

ЖГП. 02 Кəсіптік шетел тілі 
Мамандық бойынша іскерлік 
тілдердің негіздері: кəсіби 
лексика, фразеологиялық 
тіркестер жəне терминдер. 
Кəсіби бағыттағы мəтінді аудару 
(сөздікпен) техникасы. Кəсіби 
қарым-қатынас.

Білімдер: кəсіби қатынастар 
үшін мамандық бойынша 
лексика-грамматикалық мате-
риалды.
Іскерліктер: кəсіби бағыттағы 
қатынасқа жəне мəтінді оқу, 
аудару (сөздікпен) үшін қажетті 
грамматикалық минимумдарды 
қолдануды.

БҚ 1

ЖГП. 03 Дене тəрбиесі
Маманды дайындаудағы 
дене тəрбиесінің ролі, оның 
салауатты өмір салтындағы 
маңызы. Дене тəрбиесінің 
əлеуметтік-биологиялық жəне 
психофизиологиялық негіздері. 
Өзін-өзі жетілдірудің физикалық 
жəне спорттық негіздері: ақыл-
ой жəне физикалық жұмысқа 
қабілеттілігін қамтамасыз ететін 
дене тəрбиесінің құралдары.

Білімдер: салауатты өмір 
салтының негіздерін, ұйықтау 
тəртібін жəне физикалық 
жүктемені, дұрыс тамақтануды.
Іскерліктер: денсаулықты 
нығайту үшін, өмірлік жəне кəсіби 
табыстарға жету үшін дене 
тəрбиесі-спорттық қызметті пай-
далануды жəне дене тəрбиесін 
өзіндік жетілдіруді.

БҚ 7

ЖГП. 04 Қазақстан тарихы БҚ 2
ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу
Құжаттар, олардың қолданысы 
мен құжаттандыру əдістері. 
Құжаттама жүйесі, құжаттардың 
құрылысы. Іс қағаздарын 
жүргізуді ұйымдастыру жəне тех-
нологиясы. Істерді ұймдастыру 
жəне құру тəртібі.

Білімдер: құжаттардың 
қолданысын, құрамдас 
бөліктерін, рəсімдеу ережесін; 
құжаттарды құру əдістерін 
жəне қызметтерін; оргтехника 
құралдарының жалпы сипатта-
масын, оларды кəсіпорынның 
ұйымдастыру жəне басқару 
процестеріне еңгізуді жəне 
қолдануды.
Іскерліктер: іскерлік қағаздарды 
құру: өтініш, бұйрықтар, 
қызыметтік хаттар жəне 
т.б.; құжаттармен жұмысты 
ұйымдастыру, тіркеу, олардың 
есебін жүргізу, қазіргі заманға сай 
оргтехниканы пайдалануды.

БҚ 1
БҚ 4

ЖКП. 02 Сызу
КҚБЖ, МС түсінігі. КҚБЖ-не 
сəйкес сызуларды графикалық 
рəсімдеу. Сызба сызықтары, 
сызбалардың пішімдері. 
Сызбаларға жазуларды орын-
дау. Масштабтар. Өлшемдерін 
салу. Бөлшектердің контур-
ларын орындау əдістері. 
Техникалық сурет. Сызбалы 
геометрия мен жобалық сызу 
негіздері. Техникалық сызу. 
Сызбаларды орындаудың жал-
пы ережелері: түрлері, тіліктер, 
қималар, бұранданың кескіні 
мен белгілері. Ажырайтын жəне 
ажырамайтын қосылыстар. 
Бөлшектердің сызбалары мен 
нобайлары. Мамандықтар бой-
ынша сызбалар. Құрастырма 
сызбаларды оқу мен бөлшектеу.

Білімдер: конструкторлық 
құжаттаманың бірыңғай жүйесін 
(КҚБЖ), сызбалар мен нобайлар-
ды орындаудың əдістерін жəне 
тəсілдерін; сызбалы геометрия 
мен жобалық сызу негіздерін.
Іскерліктер: мамандық бойынша 
сызуларды, нобайларды жəне 
сызбаларды орындау мен оқуды.

КҚ 2.3.1
КҚ 2.3.3

ЖКП. 03 Техникалық механика 
негіздері
Статика. Статика аксиомала-
ры. Күш жөнінде түсінік. Күшті 
анықтайтын элементтер. Күштің 
шамасын өлшеу. Күш жүйесі. 
Ауырлық центрі. Қималардың 
ауырлық центрлерінің орнала-
суы. Қималардың геометриялық 
сипаттамалары. Тепе-теңдік 
орнықтылығы. Күштер моменті. 
Ортадан тепкіш жəне ортадан 
тартқыш күштер. Материалдар 
кедергісі. Пішінсіздену күйінің 
түрлері: созылу (сығылу), 
қозғалту, ширату, иілу, күрделі 
пішінсіздену. Беріктікке, 
қаттылыққа жəне орнықтылыққа 
есептеу. Динамика жəне ки-
нематика элементтері. Нүкте 
қозғалысының түрлері. 
Денелердің жəй қозғалысы. 
Ілгермелі жəне айналмалы 
қозғалыстың кинематикалық 
сипаттамасы. Жұмыс жəне қуат. 
Пайдалы əсер коэффициенті. 
Үйкеліс. Үйкелістің техникадағы 
рөлі. Аксиомалар жəне дина-
мика заңдары. Механизімдер 
мен машиналардың тетіктері. 
Жай механизімдерді техникада 
қолдану. Беріліс түрлері. Беріліс 
қатынасы. Қозғалыстың қайта 
жаңару механизімдері: қосиінді-
бұлғақ механизімі, бағдартқыш 
механизімі; олардың қолданысы 
мен құрылғысы. 

Білімдер: тепе-теңдіктің жалпы 
заңдылықтарын, дене қозғалысы 
мен нүкте қозғалысын; беріктікке, 
қатаңдыққа, орнықтылыққа есеп-
теулер негіздерін; дененің айнал-
малы қозғалысы кезінде жолдың 
түзу бөлігіндегі жұмыс пен қуатты 
анықтауды; механизімдер ПƏК-
ін, машина тетіктері негіздерін, 
олардың қосылысы мен берілісін; 
жəй механизімдерді.
Іскерліктер: механи-
ка заңдылықтарын есеп-
тер шығаруда қолдануды, 
беріктікке қатаңдыққа жəне 
орнықтыққа есептеулер жүргізуді; 
механизмдердің кинематикалық 
сызбаларын құруды жəне 
оқуды, олардың құрылымдық 
ерекшеліктерін талдауды.

КҚ 2.3.3

ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 
электротехника
Тұрақты жəне айналма-
лы тоқтың электр тізбектері. 
Электрмагнетизм, электрлік 
өлшемдер, тұрақты жəне айнал-
малы тоқтарының электрлік ма-
шиналары. Трансформаторлар. 
Электржетек негіздері. 
Электр энергияларын беру 
жəне тарату. Электроника: 
электрониканың физикалық 
негіздері. Электронды аспаптар. 
Электронды генераторлар жəне 
өлшеу аспаптары.

Білімдер: Ом заңы, Кирхгоф 
заңдары, тұрақты жəне айнал-
малы тоқтарды анықтауды, 
тізбектің негізгі элементтерін, 
трансформаторлардың, 
тұрақты жəне айналмалы тоқ 
машиналарының құрылысын 
жəне қызмет принципін; өлшеу 
аспаптарының жіктелуін жəне 
қызмет принципін.
Іскерліктер: аспаптардың 
көрсеткішін алуды, электржаб-
дықтардың принциптік электр 
сызбаларын оқуды; Ом, Кирхгоф 
заңдарын пайдалана отырып 
тоқтың, кернеудін, кедіргінің ма-
нызды есептеулерін жүргізуді.

БҚ 10
КҚ 2.3.5
КҚ 2.3.9

ЖКП. 05 Аналитикалық химия негіздері
Сапалық химиялық талдау. 
Аналитикалық химияның 
теориялық негіздері. Сапалық 
талдаудың сипаттамалары. 
Катиондарды сапалық тал-
дау. Аниондарды сапалық 
талдау. Сандық тал-
дау. Гравиметрлік талдау. 
Гравиметрлік талдаудағы 
есептеулер. Титриметрлік тал-
дау. Титриметрлік талдаудағы 
есептеулер. Бейтараптау əдісі. 
Оксидиметрлеу. Тұндыру 
əдісі. Комплексометрлеу 
əдісі. Физикалық жəне 
физика-химиялық əдістер. 
Талдауды орындау əдістері. 
Талдаудың спектрлік əдістері. 
Молекулалық спектромет-
рлеу. Флуориметрлік талдау. 
Фототурбидиметрлеу жəне фо-
тонефелометрлеу. Талдаудың 
электрхимиялық əдістері 
(ТЭХƏ). Кондуктометрлеу. 
Потенциометрлеу. 
Вольтампераметрлеу. 
Амперометрлік титрлеу. 
Кулонометрлеу. Талдаудың 
хроматографтық əдістері.

Білімдер: технологиялық 
процесті аналитикалық 
бақылаудың мəнін, шикізат пен 
өнімнің сапасын; аналитикалық 
бақылау қызметінің белгіленуін 
жəне олардың құрылысын; 
химиялық заттардың сапасын 
анықтаудың негізгі аналитикалық 
əдістерінің мəнін; əдістерді 
аппараттық рəсімдеуді.
Іскерліктер: зертханалық 
талдаулардың түрлерін ай-
ыра білуді; пайдаланыла-
тын жабдықтарға, химиялық 
ыдыстарға МС-тар бойынша 
сəйкестеме жүргізуді.

БҚ 10
КҚ 2.3.9

ЖКП. 06 Химиялық өндірістің 
процесстері мен аппараттары
Негізгі процестер 
жіктеу: механикалық, 
гидромеханикалық, жылуылық, 

Білімдер: химиялық 
өндірістердің негізгі процестерінің 
жіктелуін жəне физикалық мəнін; 
олардың өту жағдайларын; 
жылулық, масса айырбастық

КҚ 2.3.1

жəне масса айырбастау, 
химиялық процестер, мерзімділік 
жəне үзіліссіз. Гидравлика 
негіздері. Сұйық заттар мен газ-
дарды араластыру. Сұйық жəне 
газды гетерогенді жүйелерді 
бөлу. Сұйық ортада арала-
стыру. Жылу процестері мен 
аспаптары. Жылуберу негіздері. 
Жылуалмасу аспабы. Қыздыру 
жəне салқындату. Энергияның 
көздері, жылудың химиялық 
аспаптарға келіп жəне кетудің 
өндірістік əдістері. Буландыру. 
Кристалдандыру. Жасанды 
салқындатқыш. Масса айыр-
бас процестері жəне аспап-
тар. Масса беріліс негіздері. 
Абсорбция. Айдау жəне ректи-
фикация. Шайғындау. Кептіру. 
Механикалық процестер жəне 
аспаптар. Қатты материалдарды 
үгіту, араластыру.

жəне механикалық аспаптардың 
қызмет көрсетуін, қолданысын, 
құрылымын.
Іскерліктер: мəні бойын-
ша процестерді айыра білуді, 
процестердің түріне бай-
ланысты өндірістің негізгі 
технологиялық сатыларын сипат-
тауды; аспаптардың құрылымын, 
олардың жұмыс параметрлерін 
түсіндіруді.

ЖКП. 07 Химиялық аппараттардың 
конструкциялық материалда-
ры  Химиялық аппаратурадағы 
көрсетілетін негізгі талаптар. 
Химиялық машина құрылысының 
материалдары, көміртекті жəне 
қоспасыз болат, шойын, түрлі 
түсті металдар, органикалық 
текті бейметалдар материал-
дары, бейорганикалық текті 
органикалық материалдар. 
Химиялық аппаратураларындағы 
бөлшектері мен негізгі 
түйіндері: тағайындау жəне 
конструкциялық материалдар.

Білімдер: топтастыруы, 
химиялық машинақұрылысының 
материалдарын қолдану 
аумағымен қасиеттері.
Іскерліктер: материалдың 
технологиялық қасиеті мен 
қолдану аймағын ескеріп 
бұйымдардың (тетіктің) қызмет 
ету мерзімін болжаулауды; 
технологиялық жабдықтардың 
материалдарын, түйіндер үшін 
құрылымдық материалдарды, 
тетіктерді ұтымды пайдалану 
үшін негізделген таңдау жүргізуді.

КҚ 2.3.1
КҚ 2.3.4

ЖКП. 08 Химиялық өндірістің 
технологиялық процестерін 
автоматтандыру негіздері
Өндірістік процестерді автамат-
тандыру туралы негіз гі түсініктер. 
Өндірістің не гізгі технологиялық 
пара метрлерін бақылау жəне 
бақылау-өлшеу аспаптары. 
Блокировкалау жүйелері, ды-
бысты жəне жарықты сиг-
нал берулер. Технологиялық 
поцестерді басқару кезіндегі 
микропроцесорлық техникасы. 
Технологиялық процестерді 
автоматты басқарудың үлгідегі 
жүйелері.

Білімдер: бақылаудың 
автоматтық жабдықтарының 
құрылғысын, реттеуді, 
қорғауды жəне тоқтатуды, 
жеке аспаптардың жəне 
жалпы процестердің 
автоматтандырылған сызба-
нұсқасын; технологиялық 
процестердің параметлерін жəне 
оларды бақылау құралдарын.
Іскерліктер: аспаптардың 
көрсіткіштерін алуда жəне 
ақпарат анықтығын бағалауда; 
технологиялық параметрлерді 
аспаптардың көрсеткіштерімен 
салыстыруда.

КҚ 2.3.5
КҚ 2.3.9

ЖКП. 09 Стандарттау, метрология 
жəне өнім сапасын басқару 
негіздері
Стандарттау мен метрологияның 
өнім сапасын арттырудағы 
рөлі. Стандарттаудың құқықтық 
негіздері, мақсаттары, 
міндеттері, принциптері, 
құралдары мен объектілері. 
Халықаралық жəне аймақтық 
стандарттау. ТМД-ғы Мемлекет 
аралық стандарттар. Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
стандарттау жүйесі.
Метрологияның құқықтық 
негіздері, мақсаттары, объетілері 
мен құралдары. Метрологияның 
негізгі түсінігі мен анықтаулары. 
Өлшеудің бірлігін қамтамасыз 
ететін метрологиялық 
қызметтер. Мемлекеттік 
метрологиялық бақылау мен 
қадағалау. Өнімнің сапасы, 
сапаның көрсеткіші жəне оларды 
бағалау əдістері; өнімді сынау 
жəне бақылау.

Білімдер: метрология, стандарт-
тау сертификаттау жəне өнімнің 
сапасын басқарудың негізгі 
түсініктерін, сапа көрсеткіштерін 
жəне оларды бағалау тəсілдерін.
Іскерліктер: кəсіптік қызыметте 
сапа жүйесінің негізгі 
принциптерін жəне құжаттарын 
қолдануды.

КҚ 2.3.2
КҚ 2.3.4

ЖКП. 10 Өндіріс экономикасының 
негіздері 
Нарықтық экономиканың 
негізгі түсінігі мен принциптері. 
Сұраныс жəне ұсыныс. 
Нарықтық жүйе, монополия 
жəне бəсекелестік. Кəсіпкерлікті 
дамыту жəне нарықтық жағдай 
субъектісі. Экономикалық 
шығындар жəне кəсіпорын 
қызыметінің нəтижелері. 
Еңбекті ұйымдастыру жəне 
еңбек төлемақы. Өзіндік 
құн, бағаның құрылуы жəне 
өндірістік-шаруашылық 
қызметтің тиімділігі. Салықтар 
жəне салықсалу. Экономикалық 
даму мəселелері. Еңбекті 
халықаралық бөлу.

Білімдер: кəсіпорын жұмыстарын 
ұйымдастыру жəне құрылысы; 
əрекеттегі өндіріс жағдайындағы 
кəсіпорын учаскесіндегі ара-
лас мамандықтардың жұмысы; 
еңбекті ұйымдастыру жəне 
еңбекақы төлеуді формаларын; 
бағаның құрылуы мен кəсіпорын 
табыстарын алу механизімдерін.
Іскерліктер: еңбек өнімділігін 
жəне еңбекақыны есептеуді; 
өнімнің өзіндік құнын анықтауды 
(жұмыс, қызмет); ұйымның тиімді 
қызметін бағалауды.

БҚ 6

ЖКП. 11 Қолданбалы информатика
Файлдармен жұмыс істеу. 
Графика.Сызбалар мен 
сұлбаларды орындау кезінде 
жалпыкəсіптік жəне арнайы 
пəндер бойынша есептер 
шығару үшін бағдарламаларды 
қолдану.

Білімдер: технологтялық есеп-
тер шығару, сызбалар мен 
сұлбаларды рəсімдеу үшін 
қолданбалы бағдарламамен 
қамтамасыз етуді.
Іскерліктер: компьютерде үлгілік 
технологиялық жəне техникалық 
есептеулерді жүргізуде, сызба-
ларды рəсімдеуде.

БҚ 3
КҚ 2.3.1

АП. 00 Арнайы пəндер
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
Еңбекті қорғау бойынша 
заңдылықтар жəне бақылау 
органдары. Қауіпсіздік 
техникасы. Қауіпсіздік 
техникасының міндеттері. 
Өндірістік жарақат жағдайларын 
тіркеу тəртібі жəне ережелері. 
Өндіріс алаңдары мен 
цехтарындағы еңбек қауіпсіздігі 
бойынша шаралар. Химиялық 
өндірісіндегі техникалық 
жəне аспаптық қауіптілік 
көздері. Негізгі шикізаттар, 
жартылай өнімдер, дайын 
өнімдер, қалдықтар мен 
қоқыстардың уландырғыш, 
өрт жəне жарылғыш қауіпті 
заттардың сипаттамасы. 
Өндірістік санитария жəне 
еңбек гигиенасы. Негізгі 
профилактикалық жəне қорғаныс 
шаралары. Өртқауіпсіздік 
шаралары. Өртқауіпсіздік 
құрылғылары, аспаптар мен 
сигнал беру, өрт сөндіру 
құралдары. ҚР экологиялық 
кодексі. Химиялық өндірісіндегі 
ластанудын негізгі көздері 
ақаба сулар, газды ауа 
ортасы. Химиялық өндірісінде 
ақаба сулар мен газды ауаны 
қалдықтардан тазарту əдістері. 
Экологиялық проблемеларды 
шешудің жолдары. Қалдықтарды 
қайта өңдеу жəне пайдалану. 
Кəсіпорында табиғатты қорғау 
қызметін ұйымдастыру.

Білімдер: кəсіби қызмет са-
ласында еңбек қауіпсіздігін 
қамтамассыз ету ерекшеліктерін; 
өндірісте еңбекті қорғаудың 
құқықтық, нормативтік 
жəне ұйымдастырушылық 
негіздерін; адам ағзасына 
улы заттардың əсерін; жеке 
қорғаныш құралдарын; өрт 
болған жағдайды жəне жары-
лысты ескертуді; техногендік 
процестердің қоршаған ортаға 
əсерін.
Іскерліктер: жеке қорғаныш 
құралдарын қолдануды жəне 
өртке қарсы қауіпсіздікті, зар-
дап шеккен адамға алғашқы 
дəрігерлік көмек көрсетуді; 
қызметкерлер мен қоршаған орта 
үшін өндірістік жағдайлардың 
қауіптілік дəрежесін бағалауды.

БҚ 8
БҚ 9

АП. 02 Химиялық өндіріс техноло-
гиясы
Технологиялық процестердің 
теориялық негіздері мен мəні. 
Минералды қышқылдар, ам-
миак өндiрiсi. Минералды 
тыңайтқыштар, керамика, тұтқыр 
заттар өндiрiсi. Шойын жəне 
болат металургиясы. Түстi ме-
талдар өндiрiсi. Мұнай жəне 
мұнай өнiмдерiн қайта өңдеу 
əдiстерi. Шикiзаттың, дайын 
өнiмнiң құрамы жəне қасиеттерi, 
олардың МС-қа сəйкестiгі. 
Сода өндірісінің технологиясы: 
шикізат жəне қосымша матери-
алдар, аммиактық əдіспен сода 
өндірудің принциптік сызбасы, 
процестің физика-химиялық 
негіздері. Хлор өндірісінің техно-
логиясы: шикізат жəне қосымша 
материалдар, электролиз 
процесінің теориялық негіздері, 
принциптік сызбасы.

Білімдер: шикізат пен дай-
ын өнім сипаттамасын, негізгі 
химиялық өндірістердің 
принциптік технологиялық 
сызбаларын; аппараттар мен 
жабдықтарды, электрхимиялық 
өндірістердің технологиялық 
параметрлерін (хлор мыса-
лында), органикалық жəне 
бейорганикалық синтез өндірісін 
(сода мысалында).
Іскерліктер: технологиялық сыз-
баларды оқуды, технологиялық 
параметрлердің химиялық 
процестердің сапасы мен 
қауіптілігіне əсерін талдауды.

КҚ 2.3.2
КҚ 2.3.3

АП. 03 Техникалық талдаудың 
негіздері
Өндірістегі техникалық 
талдаудың ролі. Шикізат, жар-
тылай өнім мен дайын өнімді 
талдаудың негізгі əдістері. 
Талдаудыңтүрлері: таңбалы, 
жеделді, бақылау жəне арби-
тражды. Стандарттық үлгілер. 
Техникалық талдаудағы МС 
пен стандарттардың рөлі. 
Мұнай өнімдерін, органикалық 
синтез өнімдерін талдау. 
Суды талдау. Газдар мен 
газдық қосылыстарды талдау. 
Бейорганикалық қосылыстар 
жəне бейорганикалық син-
тез өнімдерін талдау. Қатты 
отынды талдау. Металдар мен 
құймаларды талдау. Қождарды, 
кендерді, кесектер мен силикат-
тарды талдау.

Білімдер: талдаудың түрлерін, 
стандарттық үлгілер мен МС-дың 
қолданысын, шикізат, жартылай 
өнім мен дайын өнімді талдаудың 
негізгі əдістерін.
Іскерліктер: МС пен жұмыс 
істеуді, орташа сынамаларға 
іріктеме жүргізуді, суды талдау-
ды, газды талдауды, органикалық 
жəне бейорганикалық заттарды 
жай талдауды.

КҚ 2.3.4
КҚ 2.3.9

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік практика

ӨО. 00 Өндірістік оқыту
ӨО. 01 Танысу практикасы

Кəсіпорынның жұмыс тəртібі. 
Кəсіпорынның негізгі жəне 
көмекші цехтары, олардың 
қолданысы жəне технологиялық 
процесі. Негізгі цехтардың 
шикізаты мен өнімдерінің сипат-
тамасы. Кəсіпорындағы негізгі 
зиянды жəне кауіпті факторлар. 
Кəсіпорынның технологиялық 
тізбегі (цехтардың өзара бай-
ланысы).

Іскерліктер: өндіріспен 
цех орындарында қауіпсіз 
қозғалыс жəне жұмыс істеуді; 
технологиялық процесті талдау 
үшін химия ғылымдарының терең 
білімін қолдануды; техникалық 
құжаттамалармен жұмысты; 
өндірістің цехтары арасындағы 
байланыстарды.
Дағдылар: кəсіпорын жəне 
цех орындарында қауіпсіз тəр-
тіпті, жұмыс орындарындағы 
қауіпсіздік техникасы мен өрт 
қауіпсіздігі ережелерін сақтауда, 
технологиялық процестің негізгі 
қауіпсіз ережесін еңгізуде, 
цехтің құжаттамаларын жүргіз-
ген дегі алғашқы дағдыны 
қалыптастыруда.

БҚ 8
КҚ 2.3.1 
– 2.3.3

ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар тех-
никасы
Химиялық зертханаларды 
ұйымдастыру. Зертханалық 
жабдықтар, аспаптар, химиялық 
ыдыстар. Техникалық жəне 
аналитикалық таразылар; 
химиялық ыдыстарды жуу жəне 
құрғату; химиялық зертханалар-
да қолданылатын негізгі опера-
циялар мен тəсілдер; өлшеу, 
сүзу, құрғату, ерітінділер дай-
ындау. Улы зиянды заттармен 
жұмыс істеу.

Іскерліктер: түрлі қолданыстағы 
ыдстарды айыра білуді жəне 
оларды пайдалануды, техно-
химиялық жəне аналитикалық 
таразыларда жұмыс істеуді; 
қыздыру, салқындату, су-
алту, қатты қыздыру, 
кристалдау,кептіру жəне басқа 
да процестерді жүргізуді; балқу 
жəне қайнау температурасын 
анықтау үшін аспаптарды пай-
далануды,; қатты жəне сұйық 
заттардың тығыздығын анықтау 
үшін аспаптарды пайдалану-
ды, анықтамалық кестелерді 
пайдалануды; жай зертханалық 
қондырғыларға жинақтау мен 
құрастыру жүргізуді.
Дағдылар: зертханалық 
жабдықтармен жəне химиялық 
ыдыстармен жұмыс істеуде; 
өлшем ыдыстарымен жұмыс 
істеуде; өлшеуірлерді толтыру-
да, тамшуырда жұмыс істегенде; 
өлшеу құтыларында ерітінділер 
дайындауда; электрқыздырғыш 
жəне басқа аспаптарды, 
кептіру шкафтарын, муфелді 
пештерді пайдалануда; сүзу 
процестерін жүргізгенде, тұнбаны 
сүзгіште шаюда; Комовскийдің 
сорғысында жұмыс істегенде; 
қайнау жəне балқу температу-
расын анықтауда; заттардың 
салыстырмалы тығыздығын 
жəне үлес салмағын анықтауда; 
немергіштер жəне ареометрлер-
мен жұмыс істегенде.

КҚ 2.3.9

(Жалғасы бар) 


