
22 МАУСЫМ 2017 ЖЫЛ 17РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 8 маусым            №350           Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 

енгізілетін өзгерістер бекітілсін. 
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі. 
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 

Б.САҒЫНТАЕВ 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 8 маусымдағы
№350 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдер іне енгізілетін өзгерістер 

1. «Шетелдiң заңгерлiк фирмаларын тарту практикасын реттеу жəне Қазақстан 
Республикасының Үкiметi мен бюджеттiк ұйымдарына консультациялық қызметтер 
көрсету жөнiндегi шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 7 
тамыздағы № 982 қаулысында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасының Үкiметi, министрлiктерi жəне ведомстволары 

құқықтық консультациялық көмек көрсетуге, сондай-ақ басқа да мемлекеттердiң сотта-
рында немесе өзге органдарында мүдделердi бiлдiруге шетелдiң заңды тұлғаларымен 
жасасатын барлық шарттар (келісімшарттар) Қазақстан Республикасының Əдiлет 
министрлiгiне алдын ала сараптауға ұсынылуы тиiс деп белгiленсiн.».

2. «Қазақстан Республикасының Президенті», «Жоғары үкіметтік» жəне «Үкіметтік» 
санатындағы жеделхаттарды жіберуге құқығы бар тұлғалардың тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 18 тамыздағы № 785 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Президенті», 
«Жоғары үкіметтік» жəне «Үкіметтік» санатындағы жеделхаттарды жіберуге құқығы 
бар тұлғалардың тізбесінде:

«3. «Үкіметтік» санатындағы жеделхаттар» деген бөлімде:
он сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы»; 
он тоғызыншы абзац алып тасталсын.
3. «Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының, қорғаныс, қауiпсiздiк жəне 

құқық тəртiбiн қорғау органдарының мұқтаждары үшiн жалпы пайдаланыстағы теле-
коммуникациялар желiлерiн, бiртұтас телекоммуникациялар желiлерiнiң ресурста-
рын дайындау мен пайдаланудың ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң 2001 жылғы 31 қаңтардағы № 164 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПYАЖ-ы, 2001 ж., № 4-5, 53-құжат): 

 көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк 
органдарының, қорғаныс, қауiпсiздiк жəне құқық тəртiбiн қорғау органдарының 
мұқтаждары үшiн жалпы пайдаланыстағы телекоммуникациялар желiлерiн, бiртұтас те-
лекоммуникациялар желiлерiнiң ресурстарын дайындау мен пайдаланудың ережесiнде:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қызмет көрсетудің жеке тəртібі белгіленетін ЖПТЖ-ның негізгі пайдаланушы-

лары: Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – ҚР ҰҚК), 
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі (бұдан əрі – ҚР Қорғанысмині), 
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі (ҚР ІІМ), Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік күзет қызметі (бұдан əрі – ҚР МКҚ), мемлекеттік кірістер органдары, 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тізбе бойынша басқа да мемлекеттік 
органдар: Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне спорт министрлігі, Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрлігі, Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрлігі, Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі, 
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – мемлекеттік 
органдар) болып табылады.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Байланыс операторларының бөлімшелері ҚР ҰҚК, ҚР Қорғанысмині, ҚР ІІМ, ҚР 

МКҚ тиісті бөлімшелерімен осы Ережеге, байланыс саласындағы уəкілетті орган осы 
мемлекеттік органдармен бірлесіп шығаратын өзге де нормативтік құқықтық актілерге 
сəйкес өзара іс-қимыл жасайды.»;

20 жəне 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде 

Қазақстан Республикасының Yкiметi немесе жергiліктi атқарушы органдар төтенше 
жағдай жарияланған (облыстардың, аудандардың əкiмшiлiк шекарасы шегiнде) аудан-
дарда ҚР IIМ-нiң құрылымдық бөлiмшелерiне ЖПТЖ-ның арналарын беру тиiстi шарт-
тарды ресiмдемей, басқа пайдаланушыларға қатысты басым тəртiппен (осы Ереженiң 
3 жəне 6-тармақтары) жүзеге асырылады. Осы кезеңде нақты көрсетiлген қызметтер 
үшiн ақы төлеу ҚР IIМ-гi төтенше жағдайларды жою аяқталғаннан кейiн жүргізіледi.

 21. Жылжымалы радиотелефон байланысы жəне радиобайланыс желiлерінің 
қызметтерiн көрсететiн байланыс операторлары төтенше жағдайлар жəне олардың сал-
дарын жою кезеңiнде ҚР IIМ өтiнiмдерi бойынша осы операторлардың қызмет көрсетуi 
кезiнде қолданылған тарифтер бойынша кейiн ақысы төленіп, қосымша радиоқұралдар 
мен терминалдар (абоненттiк радиостанциялар) бөледi.»;

24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. ҚР Қорғанысмині, ҚР ҰҚК жəне ҚР IIМ-не бейбiт уақытта көрсететін қызметтер 

көлемi оларда соғыс уақытында да сақталады.»;
27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«27. ҚР Қорғанысмині, ҚР ҰҚК жəне ҚР IIМ өздерiнiң байланыс тораптарын ЖПТЖ-

ның байланыс тораптарына қосу желiлерiн, қосалқыларды қоса алғанда, дайындауды 
алдын ала жүзеге асырады.»;

40-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«40. Заңмен қорғалатын телефондық сөйлесулер, телеграфтық хабарлар құпиясын 

қозғайтын жедел іздестіру жəне қарсы барлау іс шаралары жүргізілген кезде байланыс 
операторлары жедел іздестіру жəне қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын органнан 
(ҚР ІІМ, ҚР ҰҚК, ҚР Қорғанысмині, ҚР МКҚ), «Жедел-iздестiру қызметi туралы» жəне 
«Қарсы барлау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңдарында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, прокурордың санкциясын көрсетуді талап етуге міндетті.».

4. «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң – Елбасының Мемлекеттiк 
бейбiтшiлiк жəне прогресс сыйлығының кейбiр мəселелерi туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 3 сəуірдегі № 396 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 10, 97-құжат):

тақырыбының, кіріспенің жəне 1-тармақтың орыс тіліндегі мəтініне өзгерістер 
енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;

көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң 
– Елбасының Мемлекеттiк бейбiтшiлiк жəне прогресс сыйлығының лауреаты дипло-
мы сипаттамасының орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 
өзгермейді;

көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң 
– Елбасының Мемлекеттiк бейбiтшiлiк жəне прогресс сыйлығының лауреатының 
омырауға тағатын белгiсi сипаттамасының орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізіледі, 
қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;

көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң 
– Елбасының Мемлекеттiк бейбiтшiлiк жəне прогресс сыйлығының лауреаты куəлiгi 
сипаттамасының орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 
өзгермейді.

5. «Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайтын немесе онымен келiсiм 
бойынша тағайындалатын лауазымды адамдар бойынша кадр мəселелерiн шешу 
тетiгiн жетiлдiрудiң кейбiр мəселелерi туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2002 жылғы 16 шілдедегі № 784 қаулысында:

көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын 
немесе онымен келісім бойынша тағайындалатын саяси мемлекеттік қызметшілер мен 
өзге де лауазымды тұлғалар лауазымдарының тізбесінде:

мына:
«

Қорғаныс, Сыртқы істер, Ішкі істер 
Əділет министрлерінің орынба-
сарларынан басқа, министрлердің 
орынбасарлары (вице-минис-
трлер)

Үкімет министрлер
Президентпен неме-
се оның тапсырмасы 
бойынша Əкімшілік 
Басшысымен

 » 
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

Қорғаныс, Сыртқы істер, Ішкі істер 
министрлерінің орынбасарлары-
нан басқа, министрлердің орынба-
сарлары (вице-министрлер)

Үкімет министрлер
Президент немесе оның 
тапсырмасы бойынша 
Əкімшілік Басшысы

».
6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламентi туралы» Қазақстан Республикасы 

Yкiметiнiң 2002 жылғы 10 желтоқсандағы № 1300 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 44, 443-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламентiнде:
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Министрлiктер аппараттарының қызметiн ведомствоаралық үйлестiрудi Кеңсе 

Басшысы жауапты хатшылармен (жауапты хатшының өкiлеттiгiн жүзеге асыратын ла-
уазымды тұлғалармен) кеңестер өткiзу жəне Кеңсе Басшысының тиiстi тапсырмалары 
жолымен жүзеге асырады.»;

85-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Заң жобасын əзірлеуші мемлекеттік орган басым заң жобаларын, сондай-

ақ Президенттің тапсырмаларынан туындайтын заң жобаларын дайындау, заң 
жобаларының Үкіметте жəне Парламентте өткізілуі туралы ақпаратты, сондай-ақ 
Жоспардың орындалу барысы туралы есепті əр айдың 20-сынан кешіктірілмейтін 
мерзімде Əділет министрлігіне береді.»;

97-тармақ алып тасталсын;
97-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«97-1. Əділет министрлігі мемлекеттік органдардың ұсыныстары негізінде жыл 

сайын 1 тамызға басым деп айқындау көзделетін заң жобаларының тізбесі бойынша 
ұсыныстарды Кеңсеге енгізеді.»;

6.4-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6.4. Заң жобаларын Президент Əкімшілігімен келісу, сондай-ақ заң жобаларын 

қарау басымдығын айқындау тəртібі»;
99-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының Президенті атынан Парламентте қаралуын басым 

деп жариялау жоспарланатын заң жобалары;»;
100-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«100. Заң жобаларын əзірлеуші мемлекеттік органдар оларды Үкіметке енгізу 

кезінде бір мезгілде нақты заң жобасын қарауды басым деп айқындау туралы ұсыныс 
енгізуге құқылы. Бұл ретте заң жобасына түсіндірме жазбада оны басым деп айқындау 
қажеттілігінің негіздемесі де қамтылуға тиіс.

Үкімет өзі əзірлейтін заң жобаларына қатысты Қазақстан Республикасының 
Президентіне нақты заң жобасын қарауды басым деп айқындау туралы ұсыныс енгізеді.

Бұл ретте Үкіметтің ұсынысына тиісті заң жобасы жəне заң жобасын басым деп 
қарауды Парламенттің айқындауы қажеттілігінің негіздемесін қамтитын жəне заң 
жобасының нақты мақсаттарын ашатын жəне ол шешетін міндеттерді қамтитын 
түсіндірме жазба қоса берілуге тиіс.»;

103-тармақ алып тасталсын.
7. «Қазақстан Республикасы Бiлiм жəне ғылым министрлiгiнiң мəселелерi туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 40, 522-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Бiлiм жəне ғылым 
министрлiгi туралы ережеде:

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Қазақстан Республикасы Бiлiм жəне ғылым министрлiгiнiң бiрiншi басшысын 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консультациялардан кейін Пре-
мьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті қызметке 
тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті қызметтен босатады.».

8. «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің мəселелерi» туралы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1120 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 41, 532-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгі ту-
ралы ережеде:

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Министрліктің заңды мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік 

ел даңғылы, 8-үй.»;
19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Бірінші басшыны Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консуль-

тациялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

9. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мəселелері» 
туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 6 сəуірдегі № 310 қаулысына 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 14, 168-құжат):

 көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігі туралы ережеде:

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрiн Қазақстан 

Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консультациялардан кейін Премьер-
Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті қызметке 
тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті қызметтен босатады.».

10. «Мəдениет саласындағы мемлекеттік стипендияларды беру ережесін бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 сəуірдегі № 266 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 11, 122-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
– Елбасының мəдениет саласындағы мемлекеттік стипендиясын беру қағидалары 
тақырыбының орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;

1 жəне 2-тармақтардың орыс тіліндегі мəтініне өзгерістер енгізіледі, қазақ тіліндегі 
мəтін өзгермейді.

11. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын жəне 
олардың бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің мəтінін 
пайдалану (орнату, орналастыру) қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 2 қазандағы № 873 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 36, 410-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, 
Мемлекеттік Елтаңбасын жəне олардың бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік Гимнінің мəтінін пайдалану (орнату, орналастыру) қағидаларында:

2-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының Президентi Резиденциясының, Парламенттің, 

Сенат пен Мəжiлiстiң, Үкiметтiң, министрлiктер мен Қазақстан Республикасының 

Президентiне тiкелей бағынатын жəне есеп беретiн мемлекеттiк органдардың, 
олардың ведомстволары мен аумақтық бөлiмшелерiнiң, Конституциялық Кеңестiң, 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мен жергiлiктi соттарының, жергiлiктi өкiлдi 
жəне атқарушы органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, мемлекеттiк 
ұйымдардың ғимараттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы елшiлiктерiнiң, 
халықаралық ұйымдардағы тұрақты өкiлдiктерiнiң, сауда өкiлдiктерiнiң, шетелдегi басқа 
да ресми мекемелерiнiң, шетелдегi мекемелерiнiң басшылары резиденцияларының 
ғимараттарында жəне болатын мемлекеттiң протоколдық практикасына сəйкес көлiк 
құралдарында - ұдайы; 

2) Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Парламентi 
палаталары төрағаларының, Премьер-Министрдiң, Мемлекеттiк хатшының, 
Конституциялық Кеңес Төрағасының, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 
Төрағасының жəне жергiлiктi соттары төрағаларының, Орталық сайлау комисси-
ясы Төрағасының, Қазақстан Республикасы Адам құқықтары жөнiндегi уəкiлiнiң, 
министрлiктер мен Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын 
жəне есеп беретiн мемлекеттiк органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық 
бөлiмшелері басшыларының, жергiлiктi өкiлдi жəне атқарушы органдар басшыларының, 
Қазақстан Республикасының шетелдегi мекемелерi басшыларының кабинеттерiнде 
– ұдайы;»;

15-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасы Президентi Резиденциясының, Парламенттің, Сенат 

пен Мəжiлiстің, Үкiметтiң, министрлiктер мен Қазақстан Қазақстан Республикасының 
Президентiне тiкелей бағынатын жəне есеп беретiн мемлекеттiк органдардың, 
олардың ведомстволары мен аумақтық бөлiмшелерiнiң, Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесiнiң, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мен жергiлiктi 
соттарының, Қарулы Күштердiң құрамаларының, əскери бөлiмдерiнiң, бөлiмшелерi 
мен мекемелерiнiң, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың, жергiлiктi өкiлдi 
жəне атқарушы органдардың ғимараттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
елшiлiктерiнiң, халықаралық ұйымдардағы тұрақты өкiлдiктерiнiң, сауда өкiлдiктерiнiң, 
шетелдегi басқа да ресми мекемелерiнiң, шетелдегi мекемелерiнiң басшылары 
резиденцияларының ғимараттарында –ұдайы;

2) Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Парламентi 
палаталары төрағаларының, Премьер-Министрдiң, Мемлекеттiк хатшының, Консти-
туциялық Кеңес Төрағасының, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының 
жəне жергiлiктi соттары төрағаларының, Орталық сайлау комиссиясы Төрағасының, 
Қазақстан Республикасының Адам құқықтары жөнiндегi уəкiлiнiң, министрлiктер мен 
Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын жəне есеп беретiн 
мемлекеттiк органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлiмшелерi 
басшыларының, жергiлiктi өкiлдi жəне атқарушы органдар басшыларының, Қазақстан 
Республикасының шетелдегi мекемелерi басшыларының кабинеттерiнде – ұдайы;»;

22-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Парламенттiң, Үкiметтiң, министрлiктер 

мен Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын жəне есеп беретiн 
мемлекеттiк органдардың жəне олардың ведомстволары мен аумақтық бөлiмшелерiнiң, 
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң, Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының жəне жергiлiктi соттарының, жергiлiктi өкiлдi жəне атқарушы органдардың, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының шетелдегi мекемелерiнiң веб-сайттарында;»;

26-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының Президентi мен оның Əкiмшiлiгiнiң, Парламенттiң, 

оның палаталары мен олардың аппараттарының, Қазақстан Республикасының 
Парламентi палаталары Бюроларының, Үкiметтiң жəне Премьер-Министр Кеңсесiнiң, 
министрлiктер мен Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын 
жəне есеп беретiн мемлекеттiк органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық 
бөлiмшелерiнiң, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң, Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Соты мен жергiлiктi соттарының, Қарулы Күштердiң əскери 
құрамаларының, бөлiмдерiнiң, бөлiмшелерi мен мекемелерiнiң, басқа да əскерлер 
мен əскери құралымдардың, жергiлiктi өкiлдi, атқарушы органдардың жəне өзге де 
мемлекеттiк ұйымдардың мөрлерi мен құжаттарының бланкiлерiнде;»;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Парламенттiң, Үкiметтiң, министрлiктер 

мен Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын жəне есеп беретiн 
мемлекеттiк органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлiмшелерiнiң, 
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң, Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының жəне жергiлiктi соттарының, жергiлiктi өкiлдi жəне атқарушы органдардың, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының шетелдегi мекемелерiнiң веб-сайттарында 
орналастырылады.».

12. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мəселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сəуірдегі № 387 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 22, 205-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
туралы ережеде:

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Қаржы министрiн Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консуль-

тациялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

13. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымында дарынды 
балалардың оқуына ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің 
– Елбасының «Өркен» білім беру грантын тағайындау қағидалары мен мөлшерлерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 наурыздағы № 
317 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 15, 113-құжат):

тақырыбының орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 
өзгермейді;

1-тармақтың орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 
өзгермейді;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім 
беру ұйымында дарынды балалардың оқуына ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президентінің – Елбасының «Өркен» білім беру грантын тағайындау 
қағидалары мен мөлшерлерінде:

тақырыбының орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 
өзгермейді;

1 жəне 2-тармақтардың орыс тіліндегі мəтініне өзгерістер енгізіледі, қазақ тіліндегі 
мəтін өзгермейді.

14. «Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкіметтері арасындағы 
қарудың, оқ-дəрілердің жəне жарылғыш заттардың заңсыз айналымына қарсы күрестегі 
ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 6 тамыздағы № 1193 қаулысында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі көрсетілген Келісімнің 

2-бабының 2-тармағына сəйкес Шанхай ынтымақтастық ұйымы Хатшылығының 
депозитарийін Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Мемлекеттік күзет 
қызметі жəне Қорғаныс министрлігі Қазақстан Республикасының атынан оны орындау 
жөніндегі құзыретті органдар болып табылатынын хабардар етсін.».

15. «Қылмысқа қарсы күрес саласындағы ақпарат алмасу туралы келісімді бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 қарашадағы № 1899 
қаулысында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі көрсетілген Келісімнің 

1-бабының 3-тармағына сəйкес депозитарийге Қазақстан Республикасынан Бас про-
куратура, Ішкі істер министрлігі, Мемлекеттік күзет қызметі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, 
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, 
мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелері (экономикалық тергеу 
қызметі) оны орындау жөніндегі құзыретті органдар болып табылатынын хабарласын.».

16. «Қазақстан Республикасының əуежайларындағы арнайы бөлінген залдарда 
қызмет көрсетілетін адамдардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2011 жылғы 3 маусымдағы № 625 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 41, 524-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының əуежайларындағы 
арнайы бөлінген залдарда қызмет көрсетілетін адамдардың тізбесінде:

37-тармақ алып тасталсын.
17. «Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкіметтері арасындағы 

Қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 маусымдағы № 664 қаулысында:

көрсетілген қаулыға қосымшада:
Қазақстан Республикасының атынан Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 

мемлекеттердің үкіметтері арасындағы Қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастық 
туралы келісімді орындайтын құзыретті органдарда:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік күзет қызметі»;
5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігі
6. Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігінің Мемлекеттік кірістер жəне Қаржы 

мониторингі комитеттері».
18. «Қазақстан Республикасының азаматтарын əскери қызметке шақыруды 

ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы 15 мамырдағы № 620 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 49, 675-құжат): 

 көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының азаматтарын əскери 
қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларында:

 16-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
 «4) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің Объектілерді қорғау 

қызметін жасақтау үшін жақсы дене дайындығы, жалпы орта білімнен төмен емес 
білімі бар əскерге шақырылушыларды басым тəртіппен іріктеу жүзеге асырылады;».

19. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік 
басқару кодексін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 
қарашадағы № 1403 қаулысында:

 көрсетілген қаулымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінде:

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік 
басқару қағидаттарына аннотациялар деген 2-бөлімде:

 «Үкімет Қордың акционері ретінде» деген 1-тарауда:
4-тармақтың орыс тіліндегі мəтініне өзгерістер енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 

өзгермейді.
 20. «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар 

саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы № 191 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасында:

«Кіріспе» деген бөлімде:
екінші абзацтың орыс тіліндегі мəтініне өзгерістер енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 

өзгермейді;
 «Мемлекеттік жастар саясатын дамыту пайымы» деген 1-бөлімде:
6-тармақтың орыс тіліндегі мəтініне өзгерістер енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 

өзгермейді;
 «Мемлекеттік жастар саясатын дамытудың негізгі қағидаттары мен жалпы 

тəсілдері» деген 2-бөлімде:
«Қазақстан-2050» Стратегиясын» іске асыруға жастарды тарту» деген 2-кіші 

бөлімнің орыс тіліндегі мəтініне өзгерістер енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді.
21. «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлiгiнiң мəселелерi» туралы 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 19 қыркүйектегi № 994 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 55-56, 544-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Энергетика министрлiгi 
туралы ережеде:

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Министрдi Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консультаци-

ялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

22. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлiгiнiң кейбiр 
мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 19 қыркүйектегi 
№ 995 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 57, 546-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлiгi туралы ережеде:

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Министрдi Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консультаци-

ялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

23. «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің мəселелері» 
туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі № 1003 
қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 58, 550-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігі туралы ережеде:

16-тармақтың 53-1) тармақшасының орыс тіліндегі мəтініне өзгерістер енгізіледі, 
қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;

17-тармақтың 34) тармақшасының орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ 
тіліндегі мəтін өзгермейді;

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Министрдi Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консультаци-

ялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

24. «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгiнiң мəселелерi» туралы 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 24 қыркүйектегi № 1011 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 59-60, 555-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлiгi туралы ережеде:

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Бірінші басшыны Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консуль-

тациялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

25. «Сот бойынша ақталған адамға, қылмыстық істі тоқтату туралы соттың, 
қылмыстық қудалау органының қаулысы шығарылған күдіктіге, айыпталушыға, 
сотталушыға қылмыстық процесті жүргізетін органның заңсыз іс-əрекеттерінің 
нəтижесінде келтірілген мүліктік зиянды төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 қарашадағы № 1218 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 71, 648-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Сот бойынша ақталған адамға, қылмыстық істі 
тоқтату туралы соттың, қылмыстық қудалау органының қаулысы шығарылған күдіктіге, 
айыпталушыға, сотталушыға қылмыстық процесті жүргізетін органның заңсыз іс-
əрекеттерінің нəтижесінде келтірілген мүліктік зиянды төлеу қағидаларында:

2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) сот бойынша ақталған адамның, сол сияқты өздеріне қатысты қылмыстық құқық 

бұзушылық оқиғасының болмауы, іс-əрекетте қылмыстық құқық бұзушылық құрамының 
болмауы, Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 32-бабының 
төртінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексінің 32-бабының екінші жəне үшінші бөліктерінде 

көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы і стер бойынша жəбірленушінің 
шағымының болмауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік 
кодексінің 32-бабының төртінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің  32-бабының екінші бөлігінде көзделген 
қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша жекеше айыптаушы айыптау-
дан бас тартқан не коммерциялық немесе өзге де ұйымның немесе уəкілетті органның 
басшысы адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы арызды кері қайтарып 
алған кезде, егер жасаған іс-əрекеті үшін қылмыстық жауаптылықтың күшін жоятын 
заң қолданысқа енгізілген болса не Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Кеңесі осы қылмыстық іс бойынша қолданылуға жататын, іс-əрекеттің қылмыстық 
құқық бұзушылық ретінде саралануы оған байланысты болатын заңды немесе өзге 
де құқықтық актіні конституциялық емес деп таныған жағдайда; егер адамға қатысты 
соттың нақ осы айыптау бойынша заңды күшіне енген үкімі не соттың қылмыстық 
қудалаудың мүмкін еместігін белгілейтін, күші жойылмаған қаулысы бар, егер адамға 
қатысты қылмыстық қудалау органының нақ осы күдік бойынша қылмыстық қудалауды 
тоқтату туралы күші жойылмаған қаулысы бар адамға қатысты қылмыстық істі тоқтату 
туралы соттың, қылмыстық қудалау органының қаулысы шығарылған күдіктінің, 
айыпталушының, сотталушының;».

26. «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымына зерттеу университеті 
мəртебесін беру жəне оның Даму бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 1051 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 70-71, 526-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген «Назарбаев Университеті» дербес білім беру 
ұйымы зерттеу университетінің 2016 – 2020 жылдарға арналған даму бағдарламасында:

«Құқықтық негіз жəне басқару жүйесі» деген 2.3.1-бөлімде:
үшінші абзацтың орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 

өзгермейді.
27. «Қоғамдық кеңес туралы үлгiлiк ереженi бекiту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үк iмет iн iң 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1194 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 87-88, 632-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қоғамдық кеңес туралы үлгiлiк ережеде:
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қоғамдық кеңестер – Үлгiлiк ереженiң осы тармағының екiншi бөлiгiнде 

көрсетiлген мемлекеттiк органдарды қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдармен, 
азаматтармен бiрлесiп министрлiктер, Қазақстан Республикасының Президентiне 
тiкелей бағынатын жəне есеп беретiн органдар, сондай-ақ жергiлiктi мемлекеттiк 
басқару органдары өз құзыретiндегi мəселелер бойынша құратын консультативтiк-
кеңесшi, байқаушы органдар.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Қоғамдық кеңестердiң республикалық деңгейiне Заңның 1-бабы 1-тармағының 

екiншi бөлiгiнде көрсетiлген мемлекеттiк органдарды қоспағанда, коммерциялық емес 
ұйымдармен, азаматтармен бiрлесiп министрлiктер, Қазақстан Республикасының 
Президентiне тiкелей бағынатын жəне есеп беретiн органдар құратын қоғамдық 
кеңестер жатады.».

28. «Қазақстан Республикасының дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2025 
жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бірінші 
кезең 2016 – 2020 жылдар) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 
жылғы 11 сəуірдегі № 203 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының дене шынықтыру 
мен спортты дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 
іс-шаралар жоспарында (бірінші кезең 2016 – 2020 жылдар):

3-жолдың орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді.
29. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлiгiнiң кейбiр 

мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2016 жылғы 16 маусымдағы 
№ 353 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 36, 209-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуни-
кациялар министрлiгi туралы ережеде:

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Министрдi Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консультаци-

ялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

30. «Қазақстан Республикасы Дiн iстерi жəне азаматтық қоғам министрлiгiнiң кейбiр 
мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2016 жылғы 18 қазандағы № 
594 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 50, 321-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Дiн iстерi жəне 
азаматтық қоғам министрлiгi туралы ережеде:

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Министрдi Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консультаци-

ялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

31. «Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсiбi министрлiгiнiң 
кейбiр мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2016 жылғы 15 
қарашадағы № 704 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 
58, 373-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсiбi министрлiгi туралы ережеде:

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Министрдi Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консультаци-

ялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

32. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне Ұлттық экономика 
министрлiктерiнiң кейбiр мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 
жылғы 17 ақпандағы № 71 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлiгi туралы ережеде:

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Министрдi Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консультаци-

ялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

33. «Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң 
кейбiр мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жылғы 18 
ақпандағы № 81 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтiк қорғау министрлiгi туралы ережеде:

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Бірінші басшыны Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісімен консуль-

тациялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті қызметке тағайындайды жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
қызметтен босатады.».

_______________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 15 маусым              №368              Астана, Үкімет Үйі

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім 
басқармасының «Жәнібек колледжі» мемлекеттік 

коммуналдық қазыналық кәсіпорнына
М.Б.Ықсановтың есімін беру туралы

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 
8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 4-1) тармақшасына 
жəне «Қазақстан Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, теміржол 
вокзалдарына, теміржол стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, 
автостансаларға, физикалық-географиялық жəне мемлекет меншігіндегі басқа да 
объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының транс-
крипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет 
қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы № 281 қаулысына 
сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Батыс Қазақстан облысының əкімдігі білім басқармасының «Жəнібек колледжі» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорнына М.Б.Ықсановтың есімі берілсін.

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

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

_______________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 15 маусым          №369         Астана, Үкімет Үйі

Атырау облысының кейбір білім беру ұйымдарына 
атау беру және қайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 
8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 4-1) тармақшасына 
жəне «Қазақстан Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, теміржол 
вокзалдарына, теміржол стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, 
автостансаларға, физикалық-географиялық жəне мемлекет меншігіндегі басқа да 
объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының транс-
крипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет 
қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы №281 қаулысына 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., № 11, 81-құжат) сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Мынадай білім беру ұйымдарына:
1) «Жалпы білім беретін № 2 орта мектебі» мемлекеттік мекемесіне Жұмекен 

Нəжімеденовтің есімі;
2) «№ 33 жалпы орта білім беретін мектебі» мемлекеттік коммуналдық мекемесіне 

Қасым Қайсеновтің есімі;
3) «Жалпы білім беретін № 23 орта мектебі» мемлекеттік мекемесіне Ахмет 

Байтұрсыновтың есімі;
4) «№ 35 мектеп-гимназиясы» мемлекеттік мекемесіне Хамит Ерғалиевтің есімі;
5) «Жалпы білім беретін № 22 орта мектебі» мемлекеттік мекемесіне Əлия 

Молдағұлованың есімі;
6) «Жалпы білім беретін № 6 орта мектебі» мемлекеттік мекемесіне Мурат 

Мөңкеұлының есімі;
7) «№ 1 мектеп-гимназиясы» мемлекеттік мекемесіне Ығылман Шөрековтің есімі 

берілсін.
2. Мынадай білім беру ұйымдары:
1) «Жалпы білім беретін № 1 В.И.Ленин атындағы орта мектебі» мемлекеттік 

мекемесі – Атырау қаласы білім бөлімінің «Мағжан Жұмабаев атындағы жалпы білім 
беретін орта мектеп» мемлекеттік мекемесі;

2) «Жалпы білім беретін Абай Құнанбаев атындағы орта мектебі» мемлекеттік 
мекемесі – Атырау қаласы білім бөлімінің «Мақаш Бекмұхамбетов атындағы жалпы 
білім беретін орта мектеп» мемлекеттік мекемесі;

3) «Таңдай» орта мектебі» мемлекеттік мекемесі – Атырау облысы Махамбет 
аудандық білім бөлімінің «Қаршымбай Ахмедияров атындағы орта мектеп» мемлекеттік 
мекемесі болып қайта аталсын.

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

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

_______________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 15 маусым             №370            Астана, Үкімет Үйі

Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу және 
Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің 

ұлттық жоспарындағы квоталардың белгіленген 
мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру 

қағидаларын бекіту туралы

2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 
16-бабының 9) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу 
жəне Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы 
квоталардың белгіленген мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін Қағидалардың 
14-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларын, 17, 18, 19, 20, 21-тармақтарын қоспағанда, 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы
№370 қаулысымен бекітілген

Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу жəне Парниктік газдар 
шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталардың 
белгіленген мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу жəне Парниктік газдар 

шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталардың белгіленген 
мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі (бұдан 
əрі – Кодекс) 16-бабының 9) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне парниктік газдар 
шығарындыларына квоталар бөлу жəне Парниктік газдар шығарындыларына квоталар 

бөлудің ұлттық жоспарындағы (бұдан əрі – Ұлттық жоспар) квоталардың белгіленген 
мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру тəртібін айқындайды.

2. Ұлттық жоспарда реттелетін қызмет салалары бойынша парниктік газдар 
шығарындыларына квоталардың жалпы көлемі жəне қондырғылар үшін бөлінген 
парниктік газдар шығарындыларына квоталар көлемімен бірге қондырғылардың 
тізбесі белгіленеді.

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) белгіленген мөлшер – Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бой-

ынша міндеттемелер шеңберінде айқындалған парниктік газдар сіңірулері ескерілген, 
парниктік газдар шығарындыларының жалпы көлемі;

2) парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенті – парниктік газдар 
шығарындыларының өнімнің бірлігіне арақатынасының көрсеткіші;

3) базалық желі – белгіленген кезеңде шығарылған парниктік газдар шығарынды-
ларының көлемі;

4) парниктік газдар шығарындыларына квоталардың жалпы көлемі – парниктік 
газдар шығарындыларын шектеу жəне (немесе) азайту бойынша міндеттемелерге 
сəйкес есептеліп, мынадай: мүнай-газ, электр энергетикасы, тау-кен өндірісі, ме-
таллургия, химия, құрылыс материалдарын: цемент, əк, гипс жəне кірпіш өндіру 
бөлігінде өңдеу сияқты реттелетін қызмет салаларында бөлінетін, Ұлттық жоспарда 
белгіленген мөлшер.

4. Парниктік газдар шыгарындыларына квоталар бөлу парниктік газдар шығарын-
дыларын шектеу жəне (немесе) азайту бойынша міндеттемелердің орындалуын 
қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.

2-тарау. Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу тəртібі
5. Қондырғылар бойынша парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу 

базалық желіні немесе парниктік газдар шығарындыларын шектеу жəне (немесе) азай-
ту бойынша міндеттемелер ескеріле отырып, парниктік газдар шығарындыларының 
үлестік коэффициенттерін қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6. Ұлттық жоспар үшін тиісті кезеңге арналған парниктік газдар шығарындыларына 
квоталар бөлу мақсатында қондырғы операторы квоталауға жататын өзінің əрбір 
қондырғысы үшін парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің тəсілін 
көрсете отырып, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органға (бұдан əрі 
– уəкілетті орган) Ұлттық жоспарды қолданысқа енгізудің алдыңғы жылының 1 тамы-
зынан кешіктірмей өтініш береді.

Қондырғы операторы осы тармақтың бірінші абзацында белгіленген мерзімге 
дейін өтініш бермеген жағдайда, парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу 
парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерін қолдану негізінде 
жүзеге асырылады.

Уəкілетті орган бекіткен парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициент-
терінің тізбесінде (бұдан əрі – тізбе) парниктік газдар шығарындыларының үлестік 
коэффициенттері болмаған кезде парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу 
базалық желіні қолдану негізінде жүзеге асырылады.

7. Ұлттық жоспардағы тиісті кезеңге базалық желіні қолдану негізінде бөлінетін 
қондырғылар үшін квоталар қондырғылардың 2013-2015 жылдардағы парниктік газдар 
шығарындылары көлемінің орташа шамасын ескере отырып есептеледі.

8. Осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
Ұлттық жоспардағы тиісті кезеңге парниктік газдар шығарындыларының үлестік 
коэффициенттерін қолдану негізінде бөлінетін қондырғылар үшін квоталар 2013-
2015 жылдардағы өнім көлемінің орташа мəнін тізбеге сəйкес парниктік газдар 
шығарындыларының үлестік коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

9. Белгіленген кезең ішінде өнім өндіруді жүзеге асырмаған қондырғылар үшін 
парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерін қолдану негізінде 
бөлінетін квоталар Ұлттық жоспардың қолданылуы кезеңіндегі жоспарланған 
өнім өндіру көлемін тізбеге сəйкес парниктік газдар шығарындыларының үлестік 
коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

Ұлттық жоспардың қолданылуы кезеңінде жоспарланатын өнім өндіру көлемі 
қондырғы операторының өндірістік жоспарларының, техникалық жобаларының жəне 
өзге де өндірістік құжаттамасының деректерімен расталады.

10. Уəкілетті орган Ұлттық жоспардың əзірленген жобасын оның қолданылу мерзімі 
басталатын күнге дейін екі айдан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне 
бекітуге ұсынады.

11. Ұлттық жоспар оның қолданылу кезеңінің алдындағы жылдың 15 желтоқсанынан 
кешіктірмей бекітіледі.

3-тарау. Ұлттық жоспардағы квоталардың белгіленген мөлшердегі резерві 
мен көлемін қалыптастыру тəртібі

12. Ұлттық жоспардағы квоталар көлемінің резерві осы Қағидалардың 2- тарауына 
сəйкес бөлінген парниктік газдар шығарындыларына квоталардың жалпы көлемін шеге-
ре отырып, парниктік газдар шығарындыларын шектеу жəне (немесе) азайту бойынша 
міндеттемелерге сəйкес қалыптастырылады.

13. Ұлттық жоспардағы квоталар көлемінің резерві Ұлттық жоспардың қолданылу 
кезеңіне қалыптастырылады.

14. Ұлттық жоспардағы квоталар көлемінің резерві мыналар:
1) жаңа қондырғылар үшін парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу;
2) Кодекстің 94-2-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда қосымша кво-

талар беру;
3) Ұлттық жоспардың қолданылуы кезеңінде пайдаланылуына Кодекстің 94-2-бабы 

1-тармағының талаптары қолданылатын əкімшілендіру субъектілерінің қондырғылары 
үшін парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу;

4) парниктік газдар шығарындыларын азайту жəне (немесе) парниктік газдарды 
сіңіруді ұлғайту жөніндегі ішкі жобалар үшін көміртегі бірліктерін беру;

5) аукцион шартымен квоталарды сату үшін парниктік газдар шығарындыларына 
квоталарды қамтиды.

15. Ұлттық жоспардағы квоталар көлемінің резервінен квоталар бөлу уəкілетті орган 
бекіткен Ұлттық жоспардағы квоталар көлемінің резервінен квоталар бөлу əдістемесіне 
сəйкес жүзеге асырылады.

16. Белгіленген мөлшер резерві оның көлемін (көміртегі бірліктерінің санын) 
көздейтін уəкілетті органның шешімдері негізінде қалыптастырылады.
4-тарау. Қондырғыларды Ұлттық жоспарға енгізу жəне одан алып тастау тəртібі

17. Ұлттық жоспардың қолданылу кезеңінде оған мынадай қондырғылар:
1) Ұлттық жоспардың қолданылу кезеңінде айқындалған Кодекстің 94-2-бабы 

1-тармағының талабы қолданылатын қондырғы;
2) пайдалануға енгізілген жылынан бастап келесі жылға арналған жаңа қондырғы;
3) Ұлттық жоспардың қолданылу кезеңінде Кодекстің 94-2-бабы 1-тармағының та-

лабы қолданылатын əкімшілендіру субъектісінің қондырғысы кіреді.
18. Кодекстің 94-2-бабы 1-тармағының талабы қолданылатын қондырғы уəкілетті ор-

ган бекіткен нысан бойынша парниктік газдарды түгендеу туралы верификациялық есеп 
ұсынылғаннан кейін Ұлттық жоспарға енгізіледі, оған сəйкес қондырғы шығарындылары 
жылына көміртегі қостотығының жиырма мың тонна баламасынан асады.

19. Жаңа қондырғы пайдалануға енгізілген жылынан кейінгі келесі жылғы Ұлттық 
жоспарға енгізіледі.

20. Кодекстің 94-2-бабы 1-тармағының талабы қолданылатын əкімшілендіру 
субъектісінің қондырғысы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша парниктік газдар-
ды түгендеу туралы верификациялық есеп ұсынылған жылдан кейінгі келесі жылы 
Ұлттық жоспарға енгізіледі, оған сəйкес қондырғы шығарындылары жылына көміртегі 
қостотығының жиырма мың тонна баламасынан асады.

21. Операторлары таратылған қондырғылар Ұлттық жоспардан алып тастауға 
жатады.

Қондырғы операторы уəкілетті органга есептік жылдағы парниктік газдарды 
түгендеу туралы верификациялық есеп көшірмесімен қоса өтініш берген жағдайда, 
Ұлттық жоспардың қолданылуы кезеңінде Кодекстің 94-2-бабы 1-тармағының талабы 
қолданылатын қондырғылар Ұлттық жоспардан алып тастауға жатады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы
№ 370 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған
кейбір шешімдерінің тізбесі

1. «Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 мамырдағы № 586 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 48, 655-құжат).

2. «Белгіленген мөлшер резерві мен парниктік газдар шығарындыларына квоталар 
бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталар көлемінің резервін қалыптастыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 мамырдағы № 716 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 54, 732-құжат).

3. «Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу қағидаларын бекіту тура-
лы» Қ азақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 мамырдағы № 586 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 шілдедегі 
№ 565 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 39, 290-құжат).

4. «Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің 2016-2020 жылдарға 
арналған ұлттық жоспарын бекіту жəне «Парниктік газдар шығарындыларына квота-
лар бөлу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 
7 мамырдағы № 586 қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы №1138 қаулысының 2-тармағы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 77-78-79, 585-құжат).

5. «Белгіленген мөлшер резерві мен парниктік газдар шығарындыларына квоталар 
бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталар көлемінің резервін қалыптастыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 мамырдағы №716 
қаулысына өзгеріс енгізу жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің 
күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 15 
сəуірдегі № 221 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 23-24, 
133-құжат).

_______________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 15 маусым          №373         Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 

енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы
№373 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
енгізілетін өзгерістер

1. «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасын бекіту, «Бизнестің жол картасы 2020» іске асыру жөніндегі кейбір 
шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы 
№ 556 қаулысына өзгерістер енгізу жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 
жəне дамытудың бірыңғай бағдарламасында:

«Паспорт (негізгі параметрлері)» деген 1-бөлімде:
«Қаржыландыру көздері мен көлемдері» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

Қаржыландыру көздері 
мен көлемдері

1) республикалық бюджет қаражаты:
2015 – 60 531 976 мың теңге;
2016 – 56 742 921 мың теңге;
2017 – 19 069 748 мың теңге;
2018 – 8 969 748 мың теңге;
2019 – 8 959 748 мың теңге;
2) жергілікті бюджет қаражаты:
2017 – 30 000 000 мың теңге;
2018 – 30 000 000 мың теңге;
2019 – 30 000 000 мың теңге;
3) жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарға айналым қаражатын 
толықтыруға бағытталған кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының 
қаражатынан субсидиялауға 2015 жылы – 7 200 000 мың теңге, 
жетіспейтін инфрақұрылымды тартуға 2015 жылы – 9 781 530 
мың теңге, 2016 жылы – 14 565 048 мың теңге.

»; «3. Ағымдағы ахуалды талдау» деген бөлімде:
он жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Моноқалалардың, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің 

қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру үшін банктердің кредиттері мен микроқаржы 
ұйымдарының микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау, 
банктердің кəсіпкерлер мен микроқаржы ұйымдарына берген кредиттеріне ішінара 
кепілдік беру жүзеге асырылатын болады.»;

«4. Бағдарламаның мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері мен іске 
асыру нəтижелерінің көрсеткіштері» деген бөлімде:

«4.3 Міндеттері» деген кіші бөлімде:
3-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1-міндет. Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің 

қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру.
Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің 

қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру үшін банктердің/даму банкінің/лизингтік 
компаниялардың кредиттер/қаржылық лизинг шарттары жəне микроқаржы 
ұйымдарының микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау, 
банктердің/даму банкінің кəсіпкерлерге жəне микроқаржы ұйымдарына берген 
кредиттеріне ішінара кепілдік беру жүзеге асырылатын болады.»;

«1. Моноқалалардың, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің 
қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру жөніндегі нысаналы көрсеткіштер» деген 
кестеде:

реттік нөмірі 3-жол алып тасталсын;
«10. Кəсіпкерлердің өнімділігін арттыру бойынша нысаналы көрсеткіштер» де-

ген кестеде:
реттік нөмірлері 2 жəне 3-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

2 Индустриялық-инновациялық 
жобаның кешенді жоспарын 
əзірлеу жəне/немесе сараптау 
кезінде жұмсалған шығындары 
өтелген кəсіпкерлік 
субъектілерінің саны бі

рл
ік

ИДМ 
дерек-
тері

5 1 3 3 3 15 ИДМ, 
«КИДИ» АҚ 
(келісім бой-
ынша)

(Соңы 18-бетте) 



18  22 МАУСЫМ 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

3 Технологиялық процестерді 
жетілдіру кезінде жұмсалған 
шығындары өтелген кəсіп-
керлік субъектілерінің саны

бі
рл
ік ИДМ 

дерек-
тері 8 11 10 10 10 49

ИДМ, 
«КИДИ» АҚ 
(келісім бой-
ынша)  »;

«5. Бағдарламаның негізгі бағыттары, мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу 
жолдары, тиісті шаралар» деген бөлімде:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Бағдарламаның бірінші бағыты кəсіпкерлерге мынадай қаржылық қолдау ша-

раларын көрсетуді көздейді:
1) банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг 

шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау;
2) банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру;
3) мемлекеттік гранттар беру;
4) жеке микроқаржы ұйымдарының микрокредиттері бойынша сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау;
5) микроқаржы ұйымдарының банктер алдындағы кредиттеріне ішінара кепілдік 

беру.»;
6-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Банктердің кредиттері бойынша, оның ішінде жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарға 

айналым қаражатын толықтыруға бағытталған БЖЗҚ қаражаты есебінен берілген кре-
диттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау да Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қорынан жəне жергілікті бюджеттен бөлінген лимиттер шеңберінде жүзеге 
асырылады. Айналым қаражатын толықтыруға, сондай-ақ ағымдағы міндеттемелерді 
қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттер бойынша жоба іске асырылғаннан 
кейін жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту, кірістердің өсуі, бюджетке 
төленетін салықтар көлемінің тиісті көрсеткіштерден 10 %-ға өсуі талап етілмейді.»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық 

лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды 
қаржыландыру жергілікті бюджет қаражатынан жүзеге асырылады.»;

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беруді 

қаржыландыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.»;
35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«35. Бір кəсіпкер үшін ең жоғары грант сомасы 3 000 000 (үш миллион) теңгеден 

аспайды. Грант нысанында қолдау шараларын қаржыландыру жергілікті бюджет 
қаражатынан жүзеге асырылады.»;

«Шағын кəсіпкерлік субъектілеріне микрокредит беру» деген кіші бөлім алып та-
сталсын;

94-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«94. Бағдарламаның екінші бағытына қатысушылар:
1) Бағдарламаға 1-қосымшада көрсетілген экономиканың басым секторларында;
2) ИИДМБ-да айқындалған өңдеу өнеркəсібінің басым салаларында жəне 

көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде өз жобаларын іске асыратын жəне 
(немесе) іске асыруды жоспарлап отырған тиімді кəсіпкерлер болып табылады.»;

95-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«95-2. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық 

лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жобалар 
Бағдарламаға 1-қосымшада көрсетілген экономиканың басым секторларына немесе 
ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларына жəне көрсетілетін 
қызметтердің жекелеген түрлеріне сəйкес болған жағдайда, сондай-ақ мұндай жобаны 
кəсіпкер одан əрі өзі пайдаланған жағдайда мұндай жобаларды мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік туралы шарт шеңберінде іске асыру үшін берілетін кредиттер/қаржылық ли-
зинг шарттары бойынша да жүзеге асырылады.»;

109-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«109. ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне 

көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде іске асырылатын жобалар бойын-
ша субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі 19 %-дан аспайтын, олардың 10 
%-ына мемлекет өтейтін, ал айырмасын кəсіпкер төлейтін кредиттер/қаржылық лизинг 
шарттары бойынша ғана жүзеге асырылады.»;

112-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«112. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық 

лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін қаржыландыру жергілікті бюджет 
қаражатынан жүзеге асырылады.»;

117-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«117-2. Кепілдік жобалар Бағдарламаға 1-қосымшада көрсетілген экономиканың 

басым секторларына немесе ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым 
салаларына жəне көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлеріне сəйкес болған 
жағдайда, сондай-ақ мұндай жобаны кəсіпкер одан əрі өзі пайдаланған жағдайда, 
мұндай жобаларды мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы шарт шеңберінде іске 
асыру үшін берілетін жаңа кредиттер бойынша да беріледі.»;

120-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«120. Кепілдік беру жүзеге асырылатын ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші 

өнеркəсіптің басым салаларында жəне көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде 
іске асырылатын жобаларға берілетін кредит сомасы бір кəсіпкер үшін 1 850 млн. 
теңгеден аспайды. Бұл ретте кредит сомасы бір кəсіпкер үшін онымен үлестес 
тұлғалардың/компаниялардың кредиті бойынша берешекті ескермей есептеледі. 
Мұндай кредиттер үшін:

1) кепілдік мөлшері кредит сомасының 20%-ынан аспайды;
2) ұсынылатын кепілдік мерзімі 5 (бес) жылдан аспайды. Қаражатының 100 %-ы 

айналым қаражатын толықтыруға бағытталған 60 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бой-
ынша кепілдік мерзімі 3 (үш) жылды құрайды.»;

121-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«121. Егер ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында 

жəне көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде іске асырылатын жобаларға 
кредит мөлшері 360 млн. теңгеге дейінгі соманы құрайтын болса, кепілдік мөлшері 
кредит сомасының 50 %-ынан аспайды, кепілдік мерзімі 5 (бес) жылдан аспайды.»;

126-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«126. Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беруді 

қаржыландыру жергілікті бюджет қаражатынан жүзеге асырылады.»;
132-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«132. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту Бағдарлама шеңберінде 

экономиканың басым секторларында, ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіп са-
лаларында, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде қызметін жүзеге асыра-
тын кəсіпкерлер үшін, сондай-ақ моноқалалардың, шағын қалалар мен ауылдық елді 
мекендердің кəсіпкерлері үшін жүзеге асырылады.»;

165-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«165. Қызметін Бағдарламаға 1-қосымшаға сəйкес экономиканың басым сектор-

ларында немесе ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында 
жəне көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде жүзеге асыратын жəне кəсіпкер 
Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне өтінім бергенге дейінгі алдыңғы алты айдағы 
ақшалай пайданың жалпы көлемінің кемінде 10%-ы мөлшерінде валюталық пайда 
түсіретін кəсіпкерлер Бағдарламаның үшінші бағытына қатысушы бола алады.»;

202-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«202. КҚО көрсетілетін қызметтерін ұсыну тетігі:
1) уəкілетті орган мен қаржылай емес қолдау операторы моноқалаларда, шағын 

қалалар мен аудан орталықтарында КҚО-ның жұмыс істеуі мен дамуына арналған 
шығындарға өтеулі қызметтер көрсету туралы шарт жасасады;

2) қаржылай емес қолдау операторы уəкілетті органмен жасалған өтеулі қызметтер 
көрсету туралы шарт шеңберінде:

КҚО үшін консультанттарды;
КҚО консультанттарын тиісті функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті құралдармен;
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халыққа 

мемлекеттік қаржылай емес қолдаудың функционалдық бағыттарын іске асыруды 
қамтамасыз етеді.»;

256-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) оқыту шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне өтеусіз негізде ұсынылады;»;
257-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) оқыту моноқалалардың, шағын қалалар мен аудан орталықтарының шағын 

жəне орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халқына өтеусіз 
негізде ұсынылады;»;

276-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«276. «Кəсіпорынның құзыреттілігін арттыру» құрауышы сарапшыларды тарту 

арқылы еңбек өнімділігін арттыру, озық өндірістік тəжірибелерді енгізу мəселелері 
бойынша кадрларды, оның ішінде топ-менеджерлерін даярлауға жəне/немесе қайта 
даярлауға бағытталған.»;

277-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«277. «Кəсіпорынның құзыреттілігін арттыру» құрауышы Индустриялық-

инновациялық қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсету қағидаларында 
айқындалған экономиканың басым секторларында қызметін кемінде 1 (бір) жыл жүзеге 
асырған кəсіпкерлерге ұсынылады.»;

279-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«279. «Кəсіпорынның құзыреттілігін арттыру» құрауышы шеңберінде:
1) кадрларды, оның ішінде топ-менеджерлерді даярлауға жəне/немесе қайта 

даярлауға;
2) сарапшыларды тарту жолымен үздік өндірістік практикаларды енгізуге, бірақ 1 

(бір) маманға 9 (тоғыз) миллион теңгеден аспайтын мөлшерде кəсіпорын жұмсаған 
шығындарды өтінім берілген күнге дейін кемінде 24 (жиырма төрт) ай бұрын 40 (қырық) 
пайызы мөлшерінде, бірақ күнтізбелік жылда 30 (отыз) миллион теңгеден аспайтын 
мөлшерде өтеу көзделеді.

«Кəсіпорынның құзыреттілігін арттыру» құрауышы бойынша шығындардың түрлері 
Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсету 
қағидаларында айқындалады.»;

302-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«302. Қазақстан Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі 

ЕҚДБ бағдарламасы шеңберіндегі қолдау қызметін экономиканың басым сектор-
ларында, ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне 
көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде жəне моноқалаларда, шағын қалалар 
мен ауылдық елді мекендерде салалық шектеулерсіз жүзеге асыратын, сондай-ақ 
қаржылық тұрғыдан орнықты жəне өсу əлеуеті жоғары жəне Бағдарлама шеңберінде 
іске асырылатын консультациялық жоба шығындарының жалпы құнының бір бөлігін 
жабуға əзір шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне ұсынылады.»;

305-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) қызмет саласы – экономиканың барлық басым секторларындағы, ИИДМБ-

да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларындағы жəне көрсетілетін 
қызметтердің жекелеген түрлеріндегі жəне моноқалалардағы, шағын қалалар мен 
ауылдық елді мекендердегі салалық шектелмейтін қызмет;»;

322-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) өтініш беруші шетелдік мамандарды тартуға өтінімді қаржылай емес қолдау 

операторына береді;»;
326-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«326. «Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/

немесе сараптау» құрауышы Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне 
мемлекеттік қолдау көрсету қағидаларында айқындалған индустриялық-инновациялық 
жобаны іске асыратын жəне (немесе) іске асыруды жоспарлайтын немесе қызметін 
экономиканың басым секторларында жүзеге асыратын кəсіпкерлерге ұсынылады.»;

328-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«328. «Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/не-

месе сараптау» құрауышы шеңберінде:
«Ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру» бөлімі шеңберінде лизингтік 

қаржыландыруды алу үшін индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспа-
рын əзірлеу үшін;

карта жобалары үшін техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеу жəне/немесе 
сараптау үшін кəсіпорын жұмсаған шығыстарды өтінім берілген күнге дейін кемінде 
24 (жиырма төрт) ай бұрын 40 (қырық) пайызы мөлшерінде, бірақ күнтізбелік жылда 
60 (алпыс) миллион теңгеден аспайтын мөлшерде өтеу көзделеді.

«Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/неме-
се сараптау» құрауышы бойынша шығындардың түрі Индустриялық-инновациялық 
қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсету қағидаларында айқындалады.»;

337-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«337. «Технологиялық процестерді жетілдіру» құрауышы қызметін Индустриялық-

инновациялық қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсету қағидаларында 
айқындалған экономиканың басым секторларында кемінде 1 (бір) жыл жүзеге асырып 
келе жатқан кəсіпкерлерге ұсынылады.»;

339-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«339. «Технологиялық процестерді жетілдіру» құрауышы шеңберінде кəсіпорын 

жұмсаған шығындарды өтінім берілген күнге дейін кемінде 24 (жиырма төрт) ай бұрын 
40 (қырық) пайызы мөлшерінде, бірақ күнтізбелік жылда 60 (алпыс) миллион теңгеден 
аспайтын мөлшерде өтеу көзделеді.»;

348-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«348. «Өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру» құрауышы қызметін 

Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсету 
қағидаларында айқындалған экономиканың басым секторларында кемінде 1 (бір) жыл 
жүзеге асырып келе жатқан кəсіпкерлерге ұсынылады.»;

350-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«350. «Өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру» құрауышы шеңберінде кəсіпорын 

өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыруға арналған құжаттаманы əзірлеуге жəне/
немесе прогрессивті басқарушылық жəне өндірістік технологияларды енгізуге, 
сондай-ақ өндірілетін өнімді ілгерілету жүйесінің тиімділігін арттыруға жұмсаған 
шығындарды өтінім берілген күнге дейін 24 (жиырма төрт) ай бұрын 40 (қырық) пай-
ызы мөлшерінде, бірақ күнтізбелік жылда 60 (алпыс) миллион теңгеден аспайтын 
мөлшерде өтеу көзделеді.

«Өндірісті ұйымдастырудың тиімділігін арттыру» құрауышы бойынша шығындардың 
түрлері Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдау 
көрсету қағидаларында айқындалады.»;

376-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) өтініш беруші жобаға қатысуға өтінімді қаржылай емес қолдау операторына 

береді жəне құралды іске асыруға байланысты мониторинг немесе өзге де іс-қимыл 
жүргізуге қажетті, коммерциялық құпия болып табылмайтын барлық мəліметтер мен 
деректерді беретіні туралы жазбаша міндеттемеге қол қояды;»;

415-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«415. Бағдарламаның бірінші, екінші жəне үшінші бағыттарын іске асыру 

мақсатында уəкілетті орган əрбір облыс, астана, республикалық маңызы бар қала 
үшін қаржыландырудың жалпы лимитін айқындайды.»;

420-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«420. «Бар жұмыс орындарын сақтау жəне жаңа жұмыс орындарын құру, еңбек 

өнімділігін арттыру жəне Қазақстан Республикасы резиденттерінің жаңа нарықтарына 
шығу Бағдарлама шарттарының бірі болып табылады.»;

«6. Қажетті ресурстар» деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. Қажетті ресурстар
Бағдарламаны іске асыруға:
1) республикалық бюджеттен 2015 жылы – 60 531 976 мың теңге, 2016 жылы – 56 

742 921 мың теңге, 2017 жылы – 19 069 748 мың теңге, 2018 жылы – 8 969 748 мың 
теңге, 2019 жылы – 8 969 748 мың теңге көзделеді;

2) жергілікті бюджеттен 2017 жылы – 30 000 000 мың теңге, 2018 жылы – 30 000 
000 мың теңге, 2019 жылы – 30 000 000 мың теңге көзделеді;

3) жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарға айналым қаражатын толықтыруға 

бағытталған кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қорынан субсидиялауға 2015 жылы – 7 200 000 мың теңге, жетіспейтін 
инфрақұрылымды тартуға 2015 жылы – 9 781 530 мың теңге, 2016 жылы – 14 565 048 
мың теңге көзделеді. Бағдарламаны одан əрі қаржыландыру тиісті қаржы жылдарына 
арналған республикалық жəне жергілікті бюджеттерде көзделген қаражат шеңберінде 
жүзеге асырылатын болады.»;

 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасына 2-қосымша алып тасталсын;

«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасына 3-қосымшада:

«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында:

«Бірінші бағыт: моноқалалар, шағын қалалар жəне ауылдық елді мекендер 
кəсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау» бағытында:

«1. Банктердің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары 
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау» деген кестеде:

3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

3  «Даму» КДҚ» 
АҚ-ның екінші 
деңгейдегі 
банктерге 
кəсіпкерлердің 
жобалары 
бойынша 
субсидиялар 
төлеуі

мы
ң 
те
ңг
е

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде 

ҰЭМ-
ге 
ақпа 
рат

«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісім 
бойын-
ша), екінші 
деңгейдегі 
банктер, 
лизингтік 
компания
лар

1 
315 
700

- - - - Республика- 
лық жəне 
жергілікті 
бюджеттер

»;
«2. Банктердің/Даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру» деген 

кестеде:
3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 «

3 «Даму» 
КДҚ» 
АҚ-ның 
кепілдікті 
төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО 200000 - - - - Республикалық 
жəне жергілікті 
бюджеттер 

»;
«3. Мемлекеттік гранттар беру» деген кестеде:
2-жол мынадай редакцияда жазылсын:

2 Кəсіпкерлердің 
жобалары 
бойынша 
мемлекеттік 
гранттарды 
төлеу мы

ң 
те
ңг
е

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-
ге 
ақпа-
рат

ЖАО 305 
000

- - - - Республикалық 
жəне жергілікті 
бюджеттер 

»;
«4. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту» деген кестеде:
2-жол мынадай редакцияда жазылсын:

2 Индустриялық 
инфра-
құрылымды 
салуды жəне 
жаңғыртуды 
жүзеге асыру

мы
ң 
те
ңг
е жыл 

сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-
ге 

ақпа-
рат

ЖАО

18
 2

37
 3

98
16

 0
98

 3
18

1 
50

0 
00

00
50

0 
00

00
50

0 
00

00

Республикалық 
бюджет, 
Қазақстан 
Республикасының 
Ұлттық қоры

»;
«5. Шағын кəсіпкерлік субъектілеріне микрокредит беру» деген кесте алып та-

сталсын;
«7. Микроқаржы ұйымдарының банктер алдындағы кредиттеріне ішінара кепілдік 

беру» деген кестеде;
2-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

2 «Даму» КДҚ» 
АҚ-ның кепілдік 
төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

қаражат 
аудару

ҰЭМ

-
85

00
0

10
00

00
10

00
00

10
00

00

Респуб-
ликалық 
бюджет

»;
«Екінші бағыт: экономиканың басым салаларында жəне өңдеуші өнеркəсіп сала-

ларында кəсіпкерлікті дамыту» бағытында:
«1. Банктердің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары 

бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау» деген кестеде:
3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

3 Бағдарламаның 
екінші жəне 
үшінші бағыт-
та ры ның 
шең берінде 
кəсіпкерлердің 
жобалары бой-
ынша екінші 
деңгейдегі бан-
ктерге «Даму» 
КДҚ» АҚ-ның 
субсидиялар 
төлеуі

мы
ң 
те
ңг
е

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде 

ҰЭМ-
ге 
ақпа-
рат

«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісім 
бойын-
ша) екінші 
деңгейдегі 
банктер, ли-
зинг компа-
ниялары

26 
484 
296

- - - - Республи-
калық жəне 
жергілікті бюд-
жеттер

»;
«2. Банктердің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру» деген кестеде:
3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

3 «Даму» 
КДҚ» АҚ-
ның кепілдік 
төлеуі 

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде 

ҰЭМ 
ақпа-
раты

ЖАО 1 000 000 - - - - Республикалық 
жəне жергілікті 
бюджеттер

»;
«3. Мемлекеттік гранттар беру» деген кестеде:
2-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

2 Кəсіпкерлердің 
жобалары 
бойынша 
мемлекеттік 
гранттарды 
төлеу

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде 

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО 300 000 - - - - Респуб-
ликалық жəне 
жергілікті 
бюджеттер

»;
«Төртінші бағыт: кəсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес шараларын ұсыну» 

бағытында:
«5. Өзге іс-шаралар» деген кестеде:
1 жəне 2-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1 Қаржы агенттігі 
мен МУҰ-ның 
Бағдарлама 
шеңберінде 
көрсетілетін 
қызметтеріне 
ақы төлеу

бі
рл

.

жыл 
сайын

көрсетілетін 
қызметтерді 
мемлекеттік 
сатып алу ту-
ралы шарт

ҰЭМ, 
«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісім 

бойынша), 
«АШҚҚҚ» 
(келісім 
бойынша 

72
0 

00
0

72
0 

00
0

72
0 

00
0

72
0 

00
0

72
0 

00
0

Ре
сп
уб
ли
ка
лы

қ 
бю

дж
ет

2 Бағдарламаның 
екінші бағыты 
шеңберінде 
кəсіп керлік 
əлеуетті 
сауықтыру жəне 
күшейту жоба-
лары бойынша 
екінші деңгейдегі 
банктерге 
«Даму»КДҚ» АҚ 
субсидиялар 
төлеуі

мы
ң 
те
ңг
е

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде 

ҰЭМ 
ақпараты

«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісім 
бойын-

ша) екінші 
деңгейдегі 
банктер, 
лизингтік 
компани-
ялар

20
2 

29
0

12
 0

75 - - -
Ре

сп
уб
ли
ка
лы

қ б
ю
дж

ет

».
2. «Жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сəуірдегі № 234 қаулысында:
көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін 
субсидиялау қағидаларында:

«1. Жалпы ережелер» деген бөлімде:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі 

«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде өзара жасалған субсидиялау жəне кепілдік беру туралы шарттың негізінде 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржы агенттігіне аударады. «Бизнестің жол 
картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберіндегі 
субсидиялау жəне кепілдік беру туралы шарттың үлгі нысанын кəсіпкерлік жөніндегі 
уəкілетті орган бекітеді.»;

5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Субсидиялау нысанындағы қолдау шараларын қаржыландыру республикалық 

жəне жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.»;
«Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің жаңа 

бизнес-бастамаларын қолдау» бірінші бағытының шеңберінде субсидиялар беру 
шарттары» деген 3-бөлімде:

20-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3 (үш) жыл өткеннен кейін субсидиялау шартының қолданылу мерзімін ұзарту 

ӨҮК мақұлдаған кезде республикалық жəне жергілікті бюджеттерден субсидиялау үшін 
қаражат болған жағдайда ғана, банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның өтінішхаты 
негізінде жүзеге асырылады.»;

«4. «Экономиканың басым секторларындағы жəне өңдеуші өнеркəсіп салаларындағы 
қызметті жүзеге асыратын кəсіпкерлерді салалық қолдау» екінші бағытының шеңберінде 
субсидиялар беру шарттары» деген бөлімде:

28-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне 

көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде іске асырылатын жобаларды іске асы-
ратын жəне (немесе) іске асыруды жоспарлайтын тиімді кəсіпкерлер Бағдарламаның 
екінші бағытына қатыса алады.»;

31-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Бағдарлама шеңберінде экономиканың басым секторларында, ИИДМБ-да 

айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне көрсетілетін қызметтердің 
жекелеген түрлерінде жəне салалық шектеулерсіз іске асырылатын жобалар 
шеңберінде ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыруға жəне (немесе) айналым 
қаражатын толықтыруға БЖЗҚ қаражаты есебінен банктер берген (беретін) шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері де субсидиялауға жатады.»;

31-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«31-1. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық 

лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жобалар 
Бағдарламаға 1-қосымшада көрсетілген экономиканың басым секторларына немесе 
ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларына жəне көрсетілетін 
қызметтердің жекелеген түрлеріне сəйкес болған жағдайда, сондай-ақ мұндай жобаны 
кəсіпкер одан əрі өзі пайдаланған жағдайда, мұндай жобаларды мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік туралы шарт шеңберінде іске асыру үшін берілетін кредиттер/қаржылық ли-
зинг шарттары бойынша да жүзеге асырылады.»;

41-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3 (үш) жыл өткеннен кейін субсидиялау шартының қолданылу мерзімін ұзарту 

ӨҮК мақұлдаған кезде республикалық жəне жергілікті бюджеттерден субсидиялау үшін 
қаражат болған жағдайда ғана банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның өтінішхаты 
негізінде жүзеге асырылады.»;

46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«46. ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне 

көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде іске асырылатын жобалар бойынша 
субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі 19 %-дан аспайтын, оның 10 %-ын 
мемлекет өтейтін, ал айырмасын кəсіпкер төлейтін кредиттер/қаржылық лизинг шарт-
тары бойынша ғана жүзеге асырылады.»;

«5. «Кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін төмендету» үшінші бағытының 
шеңберінде субсидиялар беру шарттары» деген бөлімде:

56-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3 (үш) жыл өткеннен кейін субсидиялау шартының қолданылу мерзімін ұзарту 

ӨҮК мақұлдаған кезде республикалық жəне жергілікті бюджеттерден субсидиялау үшін 
қаражат болған жағдайда ғана банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның өтінішхаты 
негізінде жүзеге асырылады.»;

«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 
қағидаларына 3-қосымшада:

«Қысқартулар мен анықтамалар» деген кестеде:
3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

ИИДМБ ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салалары жəне 
көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлері

»;
«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдар-

ламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 
4-қосымшада:

«Кеңес мынадай шешімге келді» деген жолдан кейінгі төртінші абзац мынадай 
редакцияда жазылсын:

«мемлекеттік даму институттары арқылы қолдаудың басқа шараларын қолданбауына 
байланысты төмендегі жеке кəсіпкерлік субъектілерінің тізіміне ______________ 
(республикалық бюджет/жергілікті бюджет/Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорының) есебінен субсидиялау нысанында мемлекеттік қолдау нысандарын қолдану 
мүмкіндігі мақұлдансын:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің 
кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларында:

«1. Жалпы ережелер» деген бөлімде:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Кепілдік беру үшін көзделген қаражатты Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі 

қаржы агентіне өзара жасалған «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде субсидиялау жəне кепілдік беру тура-
лы шарттың негізінде жергілікті бюджет қаражаты есебінен аударады. «Бизнестің жол 
картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
субсидиялау жəне кепілдік беру туралы шарттың үлгі нысанын кəсіпкерлік жөніндегі 
уəкілетті орган бекітеді.»;

«4. «Экономиканың басым секторларындағы жəне өңдеуші өнеркəсіп салаларындағы 
қызметті жүзеге асыратын кəсіпкерлерді салалық қолдау» екінші бағытының шеңберінде 
кепілдік беру шарттары» деген бөлімде:

23-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне 

көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде жобаларды іске асырып жатқан 
жəне/немесе іске асыруды жоспарлайтын тиімді кəсіпкерлер Бағдарламаның екінші 
бағытының шеңберінде кепілдік алуға қатыса алады.»;

28-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«28-1. Кепілдік жобалар Бағдарламаға 1-қосымшада көрсетілген экономиканың 

басым секторларына немесе ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым 
салаларына жəне көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлеріне сəйкес болған 
жағдайда, сондай-ақ мұндай жобаны кəсіпкер одан əрі өзі пайдаланған жағдайда, 
мұндай жобаларды мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы шарт шеңберінде іске 
асыру үшін берілетін жаңа кредиттер бойынша да беріледі.»;

32-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің айналым қаражатын толықтыру жəне 

(немесе) Бағдарлама шеңберінде экономиканың басым секторларында, ИИДМБ-да 
айқындалған өңдеуші өнеркəсіп салаларында жəне көрсетілетін қызметтердің же-
келеген түрлерінде жəне салалық шектеусіз жүзеге асырылатын жобалар бойынша 
ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыру үшін БЖЗҚ қаражаты есебінен бан-
ктер берген (беретін) кредиттерге кепілдік береді.»;

35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«35. ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне 

көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде іске асырылатын жобаға банк 
беретін, оның ішінде шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне БЖЗҚ қаражатының 
есебінен ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыруға жəне айналым қаражатын 
толықтыруға беретін кредит(тер) сомасы бір кəсіпкер үшін 1850 млн. теңгеден аспайды. 
Бұл ретте, кредиттің (-тердің) сомасы бір кəсіпкер үшін онымен үлестес тұлғалардың 
кредиті(-тері) бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.»;

36-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«36. Егер ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне 

көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде іске асырылатын жобаға кредит(тер) 
мөлшері 360 млн. теңгені қоса алғанға дейінгі соманы құраса, кепілдік мөлшері кредит 
сомасының 50 %-ынан аспайды, бұл ретте кəсіпкер құны кредит сомасының кемінде 50 
%-ы мөлшерінде кредит (кепіл) бойынша қамтамасыз етуді ұсынады.»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«38. Егер ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне 

көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде іске асырылатын жобаға кредит(тер) 
мөлшері 360 млн. теңгеден артық соманы құраса, кепілдік мөлшері кредит сомасының 
20 %-ынан аспайды. Ұсынылатын кепілдік мерзімі 5 (бес) жылдан аспайды.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру 
қағидаларында:

«1. Жалпы ережелер» деген бөлімде:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік гранттар шағын кəсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа 

бастаған жас кəсіпкерлерге, ісін жаңа бастаған кəсіпкерлерге, сондай-ақ əйелдерге, 
мүгедектерге жəне 50 жастан асқан адамдарға Бағдарламаға 1-қосымшаға сəйкес 
экономиканың басым секторларында жəне Қазақстан Республикасы Президентінің 
2016 жылғы 6 қыркүйектегі № 315 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын 
индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында айқындалған өңдеуші өнеркəсіп салаларында жəне көрсетілетін 
қызметтердің жекелеген түрлерінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін өтеусіз 
жəне қайтарымсыз негізде беріледі.»;

7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Гранттар беру үшін көзделген қаражатты уəкілетті орган Бағдарламаның өңірлік 

үйлестірушісіне жергілікті бюджет қаражатынан аударады.
8. Гранттар нысанында қолдау шараларын қаржыландыру республикалық жəне 

жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен жүзеге асырылады.»;
«Гранттар беру шарттары» деген бөлімде:
19-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) Бағдарламаның жəне/немесе Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай 

кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде 
кəсіпкердің оқудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі;»;

«Бизнестің жол қартасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 2-қосымшада:

«Ұсынылған құжаттар тізбесі» деген кестеде:
5-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Кəсіпкердің Бағдарламаның 
жəне/немесе Нəтижелі 
жұмыспен қамтуды жəне жап-
пай кəсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға 
арналған бағдарламасының 
курстарында қысқа мерзімді 
оқытудан өткенін растайтын 
құжаттың көшірмесі

5 Кəсіпкердің Бағдарламаның 
жəне/немесе Нəтижелі 
жұмыспен қамтуды жəне жап-
пай кəсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға 
арналған бағдарламасының 
курстарында қысқа мерзімді 
оқытудан өткенін растайтын 
құжаттың көшірмесі

»;
3. «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 

бағдарламасын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 31 шілдедегі № 599 қаулысында:

1-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын.

(Соңы. Басы 17-бетте) 

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)
ӨО. 03 Слесарлық практика

Слесарлық жұмыстарды 
ұйымдастыру. Технологиялық 
жабдықтарды пайдалану үшін 
қажетті слесарлық аспаптардың 
тізімін оқып білу. Тетік арматура-
сы: құрылысы, пайдалану ережесі, 
ақауларын анықтау. Слесарлық-
құрастыру жұмыстары: ажырамай-
тын қосылыстарды құрастыру; ажы-
райтын қосылыстарды бөлшектеу 
мен құрастыру. Химиялық өндірістің 
техникалық қызмет көрсетуі мен 
негізгі жəне қосымша жабдықтарын 
жөндеу кезіндегі слесарлық 
жұмыстар. Жабдықтарды пай-
далану қасиеті: сапасы, беріктігі 
жұмысқа қабілеттілігі, жөндеуге 
жарамдығы.

Іскерліктер: слесарлық 
жұмысты орындау үшін 
аспаптар мен жабдықтарды 
пайдалануды; белгілеуді; 
металды шабуды, түзетуді, 
июды, металды кесуді, ме-
талды егеулеуді, тетіктерді 
бұрғылауды жəне тетіктердегі 
бұранданы қиюды; тетіктер 
мен механизмдерді 
өңдеудің оптималды режімін 
қолдануды.
Дағдылар: технологиялық 
аппараттар, тетік арматура-
сы, коммуникацияға қызмет 
көрсету кезіндегі қажетті 
слесарлық жəне слесарлық-
жөңдеу жұмыстарын орын-
дауда.

КҚ 2.3.7

ӨО. 04 Химиялық өндірістің процестері 
мен аппараттары зертханасын-
да оқыту
Механикалық жəне 
гидромеханикалық процестер 
жабдықтарына қызмет көрсету. 
Құбыр сымдары мен тиек 
арматураларының құрылысын 
практикалық таныстыру. Құбыр 
сымдарының қызмет көрсетуі. 
Сұйық заттарды араластыру үшін 
машиналар. Сорғылар мен ваку-
умды сорғылардың құрылысымен, 
қызмет көрсету ережесімен 
практикалық танысу. Сүзгілер 
мен центрофугалар. Сүзгілер мен 
центрофугалардың құрылысын 
жəне қызмет көрсету тəсілдері 
мен практикалық танысу. Жылу 
процестері жабдықтарының 
қызмет көрсетуі. Масса айыр-
бас процестері жабдықтарының 
қызмет көрсетуі. Кептіргіштер. 
Кептіру қондырғылары мен 
кептіру құрылымын сызба-
нұсқасын практикалық оқып 
білу. Кептіргіштердің қызмет 
көрсетуі. Тоңазытқыштар. 
Тоңазытқыш машиналарының 
құрылымын практикалық оқып білу. 
Тоңазытқыш қондырғыларының 
қызмет көрсетуі.

Іскерліктер: қондырғылар 
мен жабдықтардың 
жұмыс параметрлерін 
анықтауды; жабдықтардың 
профилактикалық тексеру 
алгоритімін құруды.
Дағдылар: жабдықтардың 
қызмет көрсету əдістерінде.

КҚ 2.3.1
КҚ 2.3.6
КҚ 2.3.7

ӨО. 05 Талдаудың химиялық əдістері
Химиялық зертханада жұмыс 
орнын ұйымдастыру. Сапалық 
талдаудың негіздері. Катиондар 
мен аниондарға сапалық ре-
акциялар. Сандық талдаудың 
негіздері, Талдаудың гравиметрлік 
жəне титрметрлік əдістері. 
Талдау əдістерінің зертханалық 
жабдықтарыг. Есептеудің негізгі 
формулалары. 

Іскерліктер: зертханалық 
талдаулардың түрлерін ай-
ыра білуді; пайдаланыла-
тын жабдықтарға, химиялық 
ыдыстарға МС-тар бойынша 
сəйкестеме жүргізуді.
Дағдылар: аналитикалық 
бақылау саласында негізгі 
терминологияны меңгеруде.

КҚ 2.3.9

ӨО. 06 Кəсіпорынның химиялық зертха-
насында оқыту
Химиялық зертхана ұйымымен та-
нысу. Зертханалық жабдықтарды, 
аспаптарды оқып үйрену. Өндірісті 
аналитикалық бақылаудың əдістері, 
МС бойынша дайын өнімді талдау.

Іскерліктер: талдауға сы-
нама іріктемесін жүргізуді, 
талдау нəтижелері бойын-
ша технологиялық процес-
тің жүрісін бағалауды; 
талдау лардың нəтижелерін 
рəсімдеуді.
Дағдылар: жабдықтардымен, 
үлгi жинағыштармен, 
химиялық ыдыстарды дұрыс 
пайдалануда.

БҚ 10
КҚ 2.3.9
КҚ 2.3.10

ӨО. 07 Бақылау-өлшеу аспапта-
ры мен автоматика (БӨАжА) 
зертханасындағы оқыту
Жұмыс орнын ұйымдастыру. 
Автоматтық реттеу жүйелер 
элементтерімен жəне 
технологиялық процестерді басқару 
жүйелері элементтермен танысу. 
Аралық түрлендіргіштерді оқып 
білу, екіншілік өлшеу аспаптарын 
жəне алғашқы түрлендіргіштерді 
оқып-үйрену.

Іскерліктер: аспаптар-
дан көрсеткіштерді алу-
ды; аспаптардың жұмысқа 
жарамдылығына тексеру 
жүргізуді, аспаптардағы 
ұсақ ақауылдарды табу-
ды жəне оларды жоюды, 
технологиялық жорналға 
аспаптардың нəтиже 
көрсеткіштерін рəсімдеуді.
Дағдылар: аспаптар-
ды пайдалануда, аспап-
тардан көрсеткіш алуда, 
ұсақ ақауылдарды жоюда, 
бақылау-өлшеу аспаптарының 
нəтиже көрсеткіштері бойын-
ша технологиялық процестің 
жүрісін бағалауда.

КҚ 2.15
КҚ 2.3.9

КП. 00 Кəсіптік практика
КП. 01 Бастапқы кəсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы
Жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі, 
өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі 
бойынша нұсқалар. Өндірістік 
регламентті оқып білу. Процестің 
оптималды режімінің параметрлері. 
Жабдықтардың қызмет көрсетуі 
жəне процесті жүргізу бойын-
ша жұмыс нұсқауларды оқып 
білу. Технологиялық процестің 
жабдықтарының қызмет көрсетуінің 
практикалық тəсілдерін меңгеру. 
Технологиялық процесті 
бақылаудың əдістерімен танысу.

Іскерліктер: белгіліенген 
технологиялық регламент-
ке сəйкес технологиялық 
про цесті жүргізу бойын-
ша жұмыстар орындауды; 
учаскенің жабдықтары мен 
аппараттарын іске қосу 
мен тоқтатуды; учаскенің 
технологиялық процестерінің 
қызмет көрсетуін; берілген 
технологиялық регламент-
тен аутқуды ескертуді жəне 
жоюды.
Дағдылар: бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері 
жəне аналитикалық бақылау 
нəтижелері бойынша техно-
логиялық процестің қауіпсіз 
қызмет көрсету əдістерінде.

БҚ 1 – 10
КҚ 2.3.1 
– 2.3.10

КП. 02 Оқуды бітіру алдындағы 
өндірістік практика, сонын ішінде 
дипломдық жұмысты орындау 
жəне/немесе кешенді емтиханға 
дайындық Біліктілік пен дағдыны 
тығыз меңгеру, кəсіптік-біліктілік си-
паттамалары талаптары көлемінде 
жұмыстың барлық түрлерін өздігі-
нен орындау. Дипломдық жұмыс 
жəне/немесе кешенді емтиханға 
дайындыққа материалдар жинау.

Іскерліктер: кəсіпорынның 
техникалық құжаттамасы 
негізінде аппаратшының 
разряд алуына сəйкес 
жұмыстарды орындауды.
Дағдылар: 3 разрядты 
аппаратшының (оператордың) 
кəсіптік-біліктілік сипатының 
көлемінде.

БҚ 1 – 10
КҚ 2.3.1 
– 2.3.10

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 081604 3 – Техник-технолог түрлері бойынша: «Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы»; «Органикалық заттар мен жоғары молекулалы қосылыстардың 
химиялық технологиясы»; «Электрхимиялық өндіріс»)

Циклдің 
индексі 

(пəн)
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 ауда-
ру (сөздікпен) үшін қажетті 
қазақ жəне орыс тілдері 
бойынша лексикалық жəне 
грамматикалық минимумы.
Іскерліктер: кəсіптік лекси-
каны сауатты қолдануды, 
өзінің кəсіптік қызметінде 
қазақ, орыс тілдерінен алған 
білімдерін пайдалана алуды.

БҚ 1

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 бой-
ынша лексика-грамматикалық 
материалды.
Іскерліктер: кəсіби бағыттағы 
қатынасқа жəне мəтінді оқу, 
аудару (сөздікпен) үшін 
қажетті грамматикалық мини-
мумдарды 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 пайдалануды 
жəне дене тəрбиесін өзіндік 
жетілдіруді.

БҚ 7

ЖГП. 04 Қазақстан тарихы БҚ 2
ƏЭП. 00 Əлеуметтік-экономикалық пəндер
ƏЭП. 01 Мəдениеттану

Мəдениет түсінігі. Мəдениет жəне 
өркениет. Мəде-ниеттің формасы 
мен түрлері. Əлемнің негізгі тарихи-
мəдени орталықтары. Қазақстан 
аумағын-дағы мəдениеттер мен 
өркениеттер. Əртүрлі тарихи 
кезендердегі Қазақстанның тарихи 
мəде-ниеті. Қазіргі кезеңдегі 
Қазақстанның ғылы-мы 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 да-
мыту болашақтарын.
Іскерліктер: мəдениеттің 
негізгі даму кезеңдерін 
қазіргі заманғы мəдиниеттегі 
процестерімен салыстыруды.

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; диалектика 
заңдары мен дəрежелерін; 
болмыстың түрлерін; сананың 
қасиеті мен құрылымы.
Іскерліктер: диалектиканың 
заңдары мен дəрежелері 
көзқарасында əлеуметтік 
жəне кəсіптік жағдайларды 
талдауды; арнайы пəндерді 
оқу кезінде жəне тəжірибелік 
оқуда ғылыми таным əдістерін 
қолдануды; жаратылыста-
ну - ғылымдарын жəне ар-
най пəндерді оқыған кезде 
салыстырмалылық теория-
ны 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 
макроэкономикалық 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 
пайдалануды.

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 даму-
ына 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 нор-
малар.
Іскерліктер: маманның 
кəсіптік қызметін 
регламенттейтін нормативтік-
құқықтық құжаттарды пайда-
лануды.

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 технологиясы. Істерді 
ұймдастыру жəне құру тəртібі.

Білімдер: құжаттардың 
қолданысын, құрамдас 
бөліктерін, рəсімдеу ережесін; 
құжаттарды құру əдістерін 
жəне қызметтерін; оргтех-
ника құралдарының жал-
пы сипаттамасын, оларды 
кəсіпорынның ұйымдастыру 
жəне басқару процестеріне 
еңгізуді жəне қолдануды.
Іскерліктер: іскерлік 
қағаздарды құру: өтініш, 
бұйрықтар, қызыметтік хат-
тар 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 
орындау. Масштабтар. Өлшемдерін 
салу. Бөлшектердің контурларын 
орындау əдістері. Техникалық сурет. 
Сызбалы геометрия мен жобалық 
сызу негіздері. Техникалық сызу. 
Сызбаларды орындаудың жалпы 
ережелері; бөлшектердің түрлері, 
тіліктері, қималары, кескіні мен 
белгілері, мамандықтар бойынша 
нобайлар, сызбалар, нормативтік-
техникалық құжаттама. Бөлшектердің 
сызбалары мен. Құрастырма 
сызбаларды оқу мен бөлшектеу. 
Машиналы графиканың əдістері мен 
құралдары.

Білімдер: конструкторлық 
құжаттаманың бірыңғай 
жүйесін (КҚБЖ), сызбалар 
мен нобайларды орындаудың 
əдістерін жəне тəсілдерін; 
сызбалы геометрия мен 
жобалық сызу негіздерін.
Іскерліктер: мамандық бой-
ынша сызуларды, нобайлар-
ды жəне сызбаларды орын-
дау мен оқуды, соның ішінде 
компьютерлік графиканың 
əдістерімен.

КҚ 3.4.1
КҚ 3.4.8

ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері
Статика. Статика аксиомалары. Күш 
жөнінде түсінік. Күшті анықтайтын 
элементтер. Күштің шамасын 
өлшеу. Күш жүйесі. Ауырлық центрі. 
Қималардың ауырлық центрлерінің 
орналасуы. Қималардың геометрия-
лық сипаттамалары. Тепе-теңдік 
орнықтылығы. Күштер моменті. 
Орта дан тепкіш жəне ортадан тарт-
қыш күштер. Материалдар ке дергісі. 
Пішінсіздену күйінің түрлері: созы-
лу (сығылу), қозғалту, ширату, иілу, 
күрделі пішінсіздену. 

Білімдер: тепе-теңдіктің 
жалпы заңдылықтарын, 
дене қозғалысы мен нүкте 
қозғалысын; беріктікке, 
қатаңдыққа, орнықтылыққа 
есептеулер негіздерін; 
дененің айналмалы 
қозғалысы кезінде жолдың 
түзу бөлігіндегі жұмыс 
пен қуатты анықтауды; 
механизімдер ПƏК-ін, машина 
тетіктері негіздерін, олардың 
қосылысы мен берілісін; жəй 
механизімдерді.

КҚ 3.4.3

(Жалғасы бар) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ 
ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 9 маусым            №336           Астана қаласы

«Кеме экипажының ең аз құрамына қойылатын 
талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 164 бұйрығына 

толықтырулар енгізу туралы

«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 4-бабы 3-тармағының 55-16) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Кеме экипажының ең аз құрамына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 
ақпандағы № 164 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10548 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 24 ақпанда 
жарияланған,) мынандай толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Кеме экипажының ең аз құрамына қойылатын талап-
тарында:

мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Шұғыл эвакуациялық, жалпы сыйымдылығы 500 тіркелімдік тоннаға дейінгі, экипаж 

құрамы екі ауысыммен жұмыс жасайтын жəне жағалауда жүзуді жүзеге асыратын кемелердің 
экипажының ең аз құрамына капитан жəне аға механик кіреді.»;

мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. «Aut» рəмізімен мұз сыныпты авариялық-құтқару буксирларында кеме экипажының 

ең аз құрамына вахталық капитанның көмекшісі жəне вахталық механик тиісінше электроме-
ханикпен жəне екінші механикпен аустырылады.».

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 16 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15228 
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ 
ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 27 ақпан            №155          Астана қаласы

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 
нормативтерін 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 «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету-
ге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 
нормативтері 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 басылымдарына жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің ресми интернет-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»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау жəне  Энергетика министрі
əлеуметтік даму министрі  ___________ В.Школьник
___________ Т.Дүйсенова  2015 жылғы 10 наурыз
2015 жылғы 4 наурыз

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы №155 бұйрығымен бекітілген

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

гигиеналық нормативтері

1. Жалпы ережелер
1. Осы «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық нормативтері 
(бұдан əрі – нормативтер) меншік нысанына, ұйымдық-құқықтық 
нысанының, ведомстволық тиесілігіне қарамастан, заңды жəне жеке 
тұлғаларға, сондай-ақ қызметі радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс істеуге байланысты жергілікті 
атқарушы билік органдарына, Қазақстан Республикасының азаматтарына, 
Қазақстан Республикасы аумағында тұратын шетел азаматтарына жəне 
азаматтығы жоқ тұлғаларға арналған.

2. Нормативтер жасанды немесе табиғаттан шыққан иондаушы сəуле-
ленудің адамға əсер етуінің барлық жағдайында адамның қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін қолданылады жəне иондаушы сəулеленудің рұқсат 
етілген əсер ету деңгейіндегі негізгі дозалар шегіндегі жəне адамның 
сəулеленуін шектеу бойынша басқа да талаптар нысанында «Халықтың 
радиациялық қауіпсіздігі туралы » Қазақстан Республикасы Заңының та-
лаптарын регламенттейтін негізгі құжат болып табылады. Ешқандай басқа 
нормативтік жəне əдістемелік құжаттар гигиеналық нормативтердің талап-
тарына қайшы келмеу тиіс.

3. Жеке жəне заңды тұлғалар «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексі жəне «Халықтың радиациялық қауіп-
сіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарының бұзылуына жауапты болады.

4. Осы нормативте мынадай ұғымдар пайдаланылды:
1) маңыздылығы ең аз белсенділік (бұдан əрі – МЕАБ) – иондаушы 

сəулелену артқан кезде Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 
қырқүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Кодексінің 62-бабының 8-тармағына (бұдан əрі – Кодекс) сəйкес беретін 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды талап етілетін есеп пен 
бақылауға жататын, ашық немесе жабық иондаушы сəулелену көзінің 
меншікті белсенділігі;

2) маңыздылығы ең аз үлестік белсенділік (бұдан əрі – МЕАҮБ) – ион-
даушы сəулелену артқан кезде Кодекстің 62-бабының 8-тармағына сəйкес 
беретін санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды талап етілетін есеп 
пен бақылауға жататын, ашық иондаушы сəулелену көзінің белсенділігі;

3) персонал – техногендік иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс 
істейтін (А тобы) немесе жұмыс жағдайлары бойынша олардың əсер ету 
аясында болатын адамдар;

5. Нормативтер адамға əсер ететін иондаушы сəулеленудің мына-
дай түрлеріне:

1) сəулеленудің техногендік көздерін қалыпты пайдалану жағдайында;
2) радиациялық апаттың нəтижесінде;
3) сəулеленудің табиғи көздерінде;
4) медициналық сəулелену кезінде қолданылады.
Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптары сəулеленудің 

əрбір түріне қалыптастырылған. Сəулеленудің барлық түрінің жиынтық 
дозасы радиациялық жағдайды жəне күтілетін медициналық зардаптар-
ды бағалау, сондай-ақ қорғаныс іс-шаралары мен олардың тиімділігін 
бағалау үшін қолданылады. 

6. Нормативтердің талаптары сəулелену көздерімен жұмыс істеудің 
кез келген жағдайында:

1) 10 микрозиверттен (бұдан əрі – мкЗв) аспайтын тиімді жеке жылдық 
дозада;

2) терідегі 50 миллизиверттен (бұдан əрі – мЗв) аспайтын жəне 
көзбұршақтағы 15 мЗв-тен аспайтын эквиваленттік жеке жылдық дозада; 

3) 1 адам-зиверттен (бұдан əрі – ад-Зв) аспайтын тиімді ұжымдық жыл-
дық дозада немесе 1 ад-Зв-тен асатын ұжымдық доза кезінде оңтай ландыру 
қағидаты бойынша бағалау ұжымдық дозаны азайтудың орынсыздығын 
көрсеткенде туындайтын сəулелену көздеріне қолданылмайды.

Нормативтердің талаптары жердің үстіңгі бетіндегі ғарыштық сəуле-
ленуге жəне іс-жүзінде əсер ету мүмкіндігі жоқ табиғи калийден туындаған 
адамның ішкі сəулеленуіне қолданылмайды.

7. Оңтайландыру қағидатын іске асыру кезінде радиациялық қорғауға 
арналған шығыстарды негіздеу үшін 1 ад-Зв ұжымдық тиімді дозадағы 
сəулелену халық өмірінің жылының шамамен 1 ад-Зв шығынына тең 
əлеуетті шығынға əкеп соғады деп қабылданады. Өмір жылының 1 ад-Зв 
шығынының ақшалай эквивалентінің шамасы ұлттық табыстың кемінде 1 
жылдық бір адамға шаққандағы мөлшерінде белгіленеді. 

8. Стохастикалық əсерлердің пайда болуының жеке жəне ұжымдық 
өмірлік тəуекелі тиісінше былай анықталады: 

мұнда r, 
R – тиісінше жеке жəне ұжымдық өмірлік тəуекел; 
Е – жеке тиімді доза; 
рi(Е)dЕ – i жеке адам үшін жылдық тиімді дозаны Е-ден Е+dЕ-ге дейiн 

алу ықтималдығы; 
rE – бiр стохастикалық əсерге толыққанды өмір кезеңінің ұзақтығын ор-

таша 15 жылға қысқартудың өмірлік тəуекел коэффициенті (өлімге əкеліп 
соқтыратын қатерлі iсiктен, маңызды тұқым қуалайтын əсерлерден жəне 
өлімге əкеліп соқтыратын қатерлі iсiктiң салдарларына зияны бойынша 
алып келетін өлімге əкеліп соқтырмайтын қатерлі ісіктен), мынаған тең:  

өндірістік 
сəулелену 
үшін: 

жылына Е<200 миллизиверт (бұдан əрі – мЗв/жыл) 
болғанда rE = 5,6 x 10-2 1/ад-Зв;

Е3 200 мЗв/жыл болғанда rE = 1,1 x 10-2 1/ад-Зв; 
халықтың 
сəулеленуі 
үшін: 

Е<200 мЗв/жыл болғанда rE = 7,3 x 10-2 1/ад-Зв;

Е3 200 мЗв/жыл болғанда rE = 1,5 x 10-1 1/ад-Зв. 

9. Жыл бойы сəулелену кезінде радиациялық қауiпсiздiк мақсаттары 
үшін детерминделген əсерлерден ауыр салдарлардың пайда болуы 
нəтижесінде толыққанды өмір кезеңі ұзақтығының жеке қысқару тəуекелі 
консервативті түрде мынаған тең:

riД = Pi [D>Д],
мұнда Pi [D>Д] – i жеке адам үшін көзбен бір жыл бойы жұмыс істеген 

кезде Д-дан асатын дозамен сəулелену ықтималдығы; 
Д - детерминирленген əсер үшін ең төменгі шекті доза.
10. Аз дозаларда сəулелену нəтижесінде денсаулыққа тиетін зиянды 

барынша толық бағалау үшін иондаушы сəулеленуге радио сезімталдықпен 
ерекшеленетін жекелеген ағзалар мен дене тіндерінің, сондай-ақ барлық 
организмнің толығымен сəулелену əсерлерін мөлшермен ескеретін 
радиациялық шығын түсінігі пайдаланылады. Жалпы қабылданған 
стохастикалық əсер тəуекелінің дозаға тəуелділігінің сызықтық ең төменгі 
шегі жоқ теориясына сəйкес тəуекел шамасы сəулелену дозасына про-
порционал жəне 1-кестеде келтірілген дозамен радиациялық тəуекелдің 
сызықтық коэффициенттері арқылы байланысады.

Персонал мен халық дозаларының шегін белгілеу үшін қолданылатын 
тəуекел коэффициентінің орташа есеппен алынған шамасы 0,05 Зв-1- ке 
тең қабылданған.

Ядролық радиациялық жəне электрофизикалық қондырғыларды 
қалыпты пайдалану жағдайларында техногенді сəулелену дозаларының 
шектері жыл бойы жеке өмірлік тəуекелдің мынадай мəніне қарай пер-
сонал үшін 1,0×10-3; халық үшін 5,0×10-5 белгіленеді. Елеусіз аз тəуекел 
деңгейі 10-6 құрайды. 

Əлеуетті сəулелену көздерінен қорғануды негіздеу үшін жыл бойы мы-
надай жинақталған тəуекел мəндері қабылданады (сəулеленуге əкелетін 
оқиға ықтималдығының сəулеленумен байланысты өлім ықтималдығына 
көбейту): персонал 2,0×10-4 , жыл-1; халық 1,0×10-5, жыл-1.

2. Бақыланатын жағдайларда техногендік сəулеленуді шектеуге 
қойылатын нормативтер

11. Сəулеленуге шалдығатын адамдар санаты үшін (халық, А жəне Б 
топтары персоналы) нормативтердің үш сыныбы белгіленеді: 

1) дозалардың негізгі шегі (бұдан əрі – ДШ); 
2) дозалардың негiзгi шегінен туындайтын монофакторлық əсердің 

рұқсат етiлетiн деңгейлері (бір радионуклид үшін, түсу жолдары неме-
се сыртқы сəулеленудің бір түрі): жылдық түсім шегі (бұдан əрі – ЖТШ), 
рұқсат етілген орташа жылдық көлемді белсенділік (бұдан əрі – РЕКБ), 
орташа жылдық меншiктi белсенділік (бұдан əрі – РЕМБ), эквивалентті 
доза қуаты (бұдан əрі – ЭДҚ);

3) бақыланатын деңгейлер (дозалар, деңгейлері, белсенділігі, ағындар 
тығыздығы). Олардың мəндері ұйымдардағы қол жеткізілген радиациялық 
қауiпсiздiк деңгейін ескереді жəне радиациялық əсер рұқсат етілген 
деңгейден төмен болатын жағдайларды қамтамасыз етеді.

12. Дозалардың негiзгi сəулелену шектеріне табиғи жəне медициналық 
сəулелену дозалары, сондай-ақ радиациялық апат салдарларының доза-
лары кірмейді. Сəулеленудің бұл түрлеріне арнайы шектеулер белгіленеді. 

13. Персонал үшін тиімді доза еңбек қызметі кезеңі ішінде (50 жыл) 
1000 мЗв-тен, халық үшін өмір бойы (70 жыл) 70 мЗв-тен аспауы тиіс. 

14. Кəсіпорын əкімшілігі жүктілік дерегі туралы ақпарат алған күннен 
бастап жүктілік жəне бала емізу кезеңінде жүкті əйелді иондаушы сəулелену 
көзімен байланысты емес жұмысқа ауыстыруы тиіс.

15. Иондаушы сəулеленудің техногенді көздерін қалыпты пайдалану 
есебінен персоналдың жылдық тиімді ДШ осы нормативтерге 2-қосымшада 
белгіленген дозалар шектерінен аспауы тиіс.

Жылдық тиімді доза дегеніміз күнтізбелік жыл ішінде алынған сыртқы 
сəулеленудің тиімді дозасының жəне осы жыл ішінде радионуклидтердің 
организмге түсуі себепші болған ішкі сəулеленудің күтілетін тиімді 
дозасының жиынтығы. 

16. Радионуклидтердің тыныс алу ағзалары арқылы жылдық түсуі 
жəне тыныс алатын ауадағы олардың орташа жылдық көлемді белсен-
ділігі, персонал үшін ауадағы жекелеген радионуклидтердің дозалық 
коэффициенттері, ауамен жылдық түсу шегі жəне орташа жылдық жол 
берілетін көлемдік белсенділігі мəндері осы нормативтерге 21 жəне 
22-қосымшаларда көрсетілген ЖТШ жəне РЕКБ-ның сандық мəндерінен 
аспауы тиіс, мұнда доза шектері жылына персонал үшін 20 мЗв, жəне 
тұрғындар үшін жылына 1 мЗв тең деп алынған. Стандарттық емес 
жағдайларда РЕМБ рұқсат етілген деңгейлері, орташа жылдық персонал 
РЕКБ жəне радон ЭТКА-сы персоналдың радиациялық қауіпті аймақта 
болу уақытын есепке ала отырып есептеу жолымен айқындалады. 21 жəне 
22-қосымшаларда келтірілген дозалық коэффициенттер мəндері, сондай 
ауа үшін персоналдың ЖТШ, халықтың ЖТШ, персоналдың РЕКБ жəне 
халықтың РЕКБ (бұдан əрі – ЖТШперс, ЖТШхал, РЕКБперс, РЕКБхал) белсенділігі 
бойынша аэродинамикалық медиандық диаметр 1 микрометр жəне 2,5 
тең стандартты геометриялық ауытқу болғанда бөлшектер логарифмді 
қалыпты таралған аэрозолдар үшін есептелген.

17. А тобы персоналы үшін радон изотоптарының (222Pn - 220Rn)- 
218Po(RaA); 214Pb(RaB), 214Bi(RaC), 212Pb (ThB), 212Bi(ThC) еншілес өнімдерінің 
ЖТШ жəне РЕКБ мəндері эквивалентті тепе-тең белсенділік (ЖТШ үшін) 
жəне эквивалентті тепе-тең көлемді белсенділік (РЕКА үшін) бірліктерде 
мынаны құрайды:

ЖТШ:  0,10 ПRaA + 0,52 ПRaB + 0,38 ПRaC = 3,0 МБк
  0,91ПThB + 0,09ПThC = 0,68 МБк
РЕКБ:  0,10АRaA + 0,52АRaB + 0,38АRaC = 1200 Бк/м3

  0,91АThB + 0,09АThC = 270 Бкм/м3

мұнда:
Пi мен Аi – тиісті радон изотоптарының еншілес өнімдерінің тыныс алу 

аймағындағы жылдық түсуі жəне орташа жылдық көлемді белсенділігі.
18. Сəулелену көздерін пайдалана отырып кəсіптік оқытудан өтетін 

студенттер мен 16 жастан асқан оқушылар үшін жылдық доза Б тобы 
персоналы үшін белгіленген мəндерден аспауы тиіс. 

19. Апатты жою немесе болдырмау кезінде А тобы персоналының 
жоспарланатын жоғары сəулеленуіне тек адамдарды құтқару жəне (не-
месе) олардың сəулеленуін болдырмау қажеттілігі болған жағдайда ғана 
жол беріледі. 30 жастан асқан ер адамдар үшін тек ерікті түрде жазбаша 
келісімімен, сəулеленудің ықтимал дозасы жəне адам денсаулығына 
тигізетін қауіп-қатер туралы хабардар болғаннан кейін ғана, жоспарлана-
тын жоғары сəулеленуге жол беріледі.

20. Жылына 100 мЗв-ге дейін тиімді дозада жəне осы нормативтерге 
2-қосымшада келтірілген екі еселік мəндерден аспайтын эквивалентті 
дозаларда жоспарланатын жоғары сəулеленуге халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган 

ведомствосының аумақтық бөлімшесімен (облыстық деңгейден төмен 
емес) келісілгеннен кейін жол беріледі жылына 200 мЗв-ке дейін тиімді 
дозада жəне эквивалентті дозаның төрт еселік мəндеріне Қазақстан 
Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дəрiгерiнiң рұқсатымен 
жол беріледі.

21. Мыналар үшін:
1) апат нəтижесінде жыл бойы бұрын сəулеленген немесе 200 мЗв 

тиімді дозасымен немесе дозаның тиісті шектерінен төрт есе асатын экви-
валентті дозамен жоспарланған жоғары сəулеленген жұмыскерлер үшін; 

2) сəулелену көздерімен жұмыс істеуге медициналық қарсы айғақтары 
бар адамдар үшін жоғары сəулеленуге жол берілмейді. 

22. Жыл бойы 100 мЗв -тен асатын тиімді дозадағы сəулеленуге 
ұшыраған адамдар одан арғы жұмысында жыл бойы 20 мЗв-тен асатын 
дозада сəулеленуге ұшырамауы тиіс.

Жыл бойы 200 мЗв-тен жоғары тиімді дозамен сəулелену əлеуетті 
қауiптi ретінде қаралуы тиіс. Осындай сəулеленуге ұшыраған адамдар 
дереу сəулелену аймағынан шығарылады жəне медициналық тексерілуге 
жіберіледі. Бұл адамдарға кейіннен сəулелену көздерімен жұмыс істеуге 
бiлiктi медициналық комиссияның шешiмi бойынша олардың келісімін 
ескере отырып, жеке тəртіпте рұқсат етіледі.

23. Радиоактивтік ластанған аумақтарда жүзеге асырылатын апаттық, 
құтқару жəне басқа жұмыстарды жүргізу үшін тартылатын персоналға жат-
пайтын адамдар А тобы персоналы ретінде ресімделеді жəне жұмысқа 
жiберiледі.

3. Өндiрiстік жағдайларда табиғи сəулеленуден қорғауға 
қойылатын нормативтер

24. Персоналды қоса алғанда барлық жұмыскерлердің табиғи 
сəулелену көздерімен сəулеленудің тиімді дозасы өндiрiстік жағдайларда 
жылына 5 мЗв-тен аспауы тиіс (кез келген кəсіптер мен өндірістер).

25. Жұмыс ұзақтығы жылына 2000 сағат (бұдан əрі – сағ/жыл), тыныс 
алудың орташа жылдамдығы сағатына 1,2 текше метр (бұдан əрі – м3/
сағ) жəне өндірістік шаңдағы уран жəне торий қатары радионуклидтерінің 
радиоактивтік тепе-теңдігі болғанда, монофакторлық əсер кезінде жыл 
бойы 5 мЗв сəйкес келетін жыл бойғы радиациялық факторлардың орта-
ша мəндері мынаны құрайды:

1) жұмыс орнындағы гамма-сəуленің тиімді дозасының қуаты сағатына 
2,5 микрозиверт (бұдан əрі – мкЗв/сағ);

2) тыныс алу аймағы ауасындағы эквивалентті тепе-тең көлемді 
белсенділік (бұдан əрі – ЭТКБRn) текше метрге 310 беккерель (бұдан 
əрі – Бк/м3);

3) тыныс алу аймағы ауасындағы ЭТКБ Th – 68 Бк/м3;
4) килограммға 40/f килобеккерель (бұдан əрі – кБк/кг) өз қатарының 

мүшелерімен бірге радиоактивті тепе-теңдікте болатын уран-238-дiң 
өндiрiстiк шаңдағы меншiктi белсенділігі, мұнда f – тыныс алу аймағы 
ауасының орташа жылдық жалпы шаңдануы, мг/м3;

5) өз қатарының мүшелерімен бірге радиоактивті тепе-теңдікте бола-
тын торий-238-дiң өндiрiстiк шаңдағы меншiктi белсенділігі, 27/f, кБк/кг. 

Монофакторлық əсер ету кезінде көрсетілген мəндерге əсер ету фак-
торлары қатынасының жиынтығы 1-ден аспауы тиіс. 

26. Өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар салынатын 
аумақтағы учаскелерді таңдау кезінде учаскелер 0,6 мкЗв/сағ. емес, ал ра-
дон ағымының тығыздығы топырақ бетінен секундына шаршы метріне 250 
миллибеккерель (бұдан əрі – мБк/(м2*с) болатын гамма-фонмен бөлінеді.

27. Ғарыштық сəулеленудің ұшақ экипаждарына əсерлері өндірістік 
жағдайлардағы табиғи сəулелену ретінде нормаланады жəне 5 мЗв/
жыл аспауы тиіс. 

4. Қалыпты жағдайларда халықтың техногендік жəне табиғи 
сəулеленуін шектеуге қойылатын нормативтер 

28. Тамақ өнімдеріндегі, ауыз судағы жəне атмосфералық ауадағы 
халықтың 1 мЗв/жыл тең техногендік сəулелену дозасының шегіне жəне 
осы шек квоталарына сəйкес келетін радионуклидтердің рұқсат етілген 
мəндері тамақтану рационы мен ауыз су құрамдауыштары бойынша 
олардың таралуын есепке ала отырып, сондай-ақ радионуклидтердің ты-
ныс алу ағзалары арқылы түсуін жəне адамдардың сыртқы сəулеленуін 
есепке ала отырып радионуклидтердің ас қорыту ағзалары арқылы түсуі 
кезінде дозалық коэффициенттер мəндері негізінде есептеледі. Халықтың 
критикалық тобы үшін дозалық коэффициенттер мəндері, тыныс алу 
ағзалары арқылы РЕКБ жəне ЖТШ жəне тамақ қорыту ағзалары арқылы 
ЖТШ осы нормативтерге 23-қосымшада келтірілген.

29. Жаңа тұрғын жəне қоғамдық мақсаттағы ғимараттарды жобалағанда 
үй-жайлар ауасындағы радон мен торонның еншілес өнiмдерiнің орташа 
жылдық эквивалентті тепе-тең көлемді активтілігі ЭТКБRn + 4,6ЭТКБTn 
100 Бк/м3 аспайтындай, ал гамма-сəуленің тиімді дозасының қуаты ашық 
жердегі доза қуатынан 0,2 мкЗв/cағ аспайтындай болып көзделеді.

30. Пайдаланылып жүрген ғимараттарда тұрғын үй-жайлар ауасындағы 
радон мен торонның еншілес өнiмдерiнің орташа жылдық эквивалентті 
тепе-тең көлемді белсенділігі 200 Бк/м3 аспауы тиіс. Көлемді белсенділіктің 
барынша жоғары мəндері болғанда радонның үй-жай ауасына түсуін 
төмендетуге жəне үй-жайды желдетуді жақсартуға бағытталған қорғаныш 
іс-шаралары жүргізіледі. Егер үй-жайлардағы гамма-сəуленің тиімді до-
засы қуаты ашық жердегі дозаның қуатынан 0,2 мкЗв/сағ жоғары болса 
қорғаныш іс-шаралары жүргізіледі.

31. Тұрғын үйлер мен əлеуметтiк-тұрмыстық мақсаттағы ғимараттар 
құрылысына аумақтардың учаскелерiн таңдау кезiнде гамма-фоны 0,3 
мкГр/сағ аспайтын жəне топырақ бетінен радон ағынының тығыздығы 80 
мБк/(м2хс) артық емес учаскелер бөлiнедi. 

32. Кен орындарында өндiрілетiн немесе өнеркəсіптің жанама өнімдері 
болып табылатын құрылыс материалдарындағы (шағыл тас, қиыршық 
тас, құм, бут жəне араланған тас, цемент жəне кiрпiш шикізаттары жəне 
басқалары) табиғи радионуклидтердің, сондай-ақ құрылыс материалдарын 
дайындауға пайдаланылатын өнеркəсіп өндірісінің қалдықтары (күл, 
шлактар) жəне дайын өнімнің тиімді меншiктi белсенділігі (Атиім) мынадан 
аспауы тиіс:

1) салынып жəне қайта жаңартылып жатқан тұрғын жəне қоғамдық 
ғимараттарда пайдаланылатын материалдар үшін (І сынып):

мұнда:
А Ra жəне А Th – уран жəне торий қатарындағы басқа мүшелермен 

радиоактивтік тепе-теңдіктегі 226Rа жəне 232Th меншiктi белсенділігі, АK - 
К-40 меншiктi белсенділігі (Бк/кг); 

2) елдi мекендер аумақтары мен перспективалы құрылыс аймақтарында 
жол құрылысында пайдаланылатын материалдар үшін. Тұрғын, қоғамдық 
жəне өндірістік ғимараттардың сыртын өңдеу үшін, оларды пайдаланудың 
жоспарланған түрі кезінде күтілетін жеке жылдық тиімді сəулелену дозасы 
10 мкЗв-тен аспауы тиіс, ал жылдық ұжымдық доза бір ад-Зв-тен аспауы 
тиіс болатын жағдайларда бұрқақтар, мəдени жəне басқа да құрылыстар 
үшін. Тұрғын жəне қоғамдық ғимараттарды, балалар, жасөспірімдер, 
медицина ұйымдарын салу жəне ішін əрлеу үшін пайдалануға жол 
берілмейді (ІІ сынып):

3) елдi мекендерден тыс жердегі жол құрылысында қолданылатын 
материалдар үшін (ІІІ сынып): 

4) 1,5 кБк/кг<Атиім≤4кБк/кг болғанда (IV сынып) материалдарды пай-
далану туралы мəселе əрбір жеке жағдайда бөлек санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылық саласындағы мемлекеттік орган 
ведомствосының аумақтық бөлімшесінің келісімі бойынша шешіледі.
Атиім > 4,0 кБк болғанда материалдарды құрылысқа қолдануға жол 

берілмейді.
33. Радиациялық қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша ауыз су мақсаты 

үшін суды пайдалануға жарамдылығын алдын ала бағалау меншікті 
жиынтық альфа (Аα) жəне бета-белсенділік (Аβ) бойынша беріледі. 0,2 жəне 
1,0 Бк/кг төмен Аα жəне Аβ мəндері кезінде тиісінше суды одан əрі зерттеу 
міндетті болып табылмайды. Көрсетілген деңгейлерден асқан жағдайда 
судағы радионуклидтер құрамына талдау жүргізіледі. Егер суда бірнеше 
табиғи жəне техногенді радионуклидтер болса, мына шарттар орындалады:

мұнда АI – судағы I радионуклидтің меншiктi белсенділігі, Бк/кг;
АДі – осы нормативтерге 24-қосымшаға сəйкес тиiсiнше араласу 

деңгейлері, сумен ересек адамдардың организміне радионуклидтердің 
түсуі кезінде дозалық коэффициенттер мəндері Е (МЗв/Бк) жəне ауыз 
судағы жекелеген радионуклидтердің болуы бойынша АД (Бк/кг) араласу 
деңгейлері, ауыз судың радиобелсенділігін төмендету бойынша іс-шаралар 
міндетті болып табылмайды.

34. Ауыз судағы 222Rn есебінен адамдардың қиын жолмен сəулеленуі 
радонның үй-жай ауасына өтуі жəне радонның еншілес өнімдерінің 
организмге кейіннен ингаляциялық түсуі болып табылады. Ауыз судағы 
222Rn үшін араласу деңгейі 60 Бк/кг құрайды. Жер асты көздерінің ауыз 
суындағы 222Rn меншікті белсенділігін айқындау орталықтандырылмаған 
сумен жабдықтауда міндетті болып табылады.

Суда 3H, 14C, 131I, 210Pb, 228Ra, 232Th (əлеуетті қауіптілік бойынша І жəне 
ІІ радиациялық объектілердің байқау аймақтарында) болуы мүмкін болған 
жағдайда бұл радионуклидтердің судағы меншікті белсенділігін айқындау 
мiндеттi болып табылады.

35. Тамақ өнімін санитариялық-эпидемиологиялық сараптамадан өткізу 
жəне халықтың сəулеленуін шектеу осы нормативтерге 25-қосымшаға 
сəйкес Цезий-137 жəне стронций-90 радионуклидтердің жол берілетін 
деңгейлері болуын регламенттеу жолымен жүзеге асырылады.

36. Шайдағы (қара, көк, тақта шай) радионуклидтер цезий 137 бойынша 
– 400 Бк/кг, стронций 90 бойынша – 200 Бк/кг аспауы тиіс.

37. Кофедегі (дəнді, ұнтақ, еритін) радионуклидтер цезий 137 бойынша 
– 300 Бк/кг, стронций 90 бойынша – 100 Бк/кг аспауы тиіс.

38. Өсімдік негізіндегі, оның ішінде гүл тозаңы (құрғақ шай), сұйық 
(эликсирлер, бальзамдар, тұнбалар) ББҚ-дағы радионуклидтер цезий 
137 бойынша – 200 Бк/кг, стронций 90 бойынша – 100 Бк/кг аспауы тиіс.

39. Дəрілік өсімдіктердегі (шөптер, қабық, тамыр сабақ, жемістері) 
радионуклидтер цезий 137 бойынша – 400 Бк/кг, стронций 90 бойынша 
– 200 Бк/кг аспауы тиіс.

40. Қолдануға дайын жеміс-жидектерден, көкөністерден, жидектерден 
жасалған тамақ өнімдері (консервіленген көкөністер, саңырауқұлақтар, 
қайнатпа, джем, сироп, концентраттар, сусындар, шырындар) радиациялық 
қауіпсіздікке зерттеуден өтуі тиіс.

41. Темекідегі жəне темекі бұйымдарындағы радионуклидтер цезий 
137 бойынша – 120 Бк/кг, стронций 90 бойынша – 50 Бк/кг аспауы тиіс.

42. Қатты отынның (көмірдің) радиобелділігін бағалау:
1) гамма-сəуле дозалары қуатының көрсеткіштерін жəне учаскенің 

біртектілігін айқындауды қамтиды. Кен орындары (жер қабаты) учаскелері 
гамма-сəуленің эквивалентті дозасы қуатының мəні барлық бетте 30 % 
аспайтын айырмашылықта болғанда біртекті болып саналады;

2) көмір мен күлдің табиғи радионуклидтерінің меншікті белсенділігін.
Қатты отынның радиоактивтілігін алдын ала бағалау кен орнын бар-

лау немесе ашық карьер немесе ұңғыма кенжарындағы жер қабаты үшін 
аумақтың беткі қабатын түсіру сатысында жүргізіледі.

Жылдық жеке тиімді доза 10 мкЗв-тен, ал ұжымдық жылдық тиімді 
доза 1 ад-Зв-тен аспауы тиіс.

Шектеулер жүйесін жəне отынды қауіпсіз пайдалану түрін белгілеу 
табиғи радионуклидтердің меншікті белсенділігін талдау негізінде 
жүргізіледі. Уран (радий) жəне торий радионуклидтерінің меншікті 
белсенділігінің ең төменгі мəнді меншікті белсенділікке (Скөмір) қатынасының 
қосындысы мына формула бойынша айқындалады:

мұнда,
Аu(Ra) А(Th) – уран жəне торий қатарындағы басқа мүшелермен 

радиоактивті тепе-теңдікте болатын меншікті белсенділік U (226Rа), 232Тһ, 
тиісінше БК/кг.

1000 – табиғи уран мен торийдің МЕАБ, Бк/кг.
Скөмір мəніне байланысты көмірдің радиациялық қауіптілік сыныбы 

белгіленеді:
43. Қатты отынды өндіру бойынша жер қойнауын пайдалана-

тын объектіге жер учаскесін бөлу кезінде жəне халық қатты отын-
ды пайдаланған кезде Кодекстің 62-бабының 8 тармағына сəйкес 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беріледі.

44. Күлдің радиациялық қауіптілік сыныбын жəне оны құрылыс матери-
алы ретінде қауіпсіз пайдалану түрін белгілеу меншікті тиімді белсенділік 
көрсеткіші бойынша жүзеге асырылады.

Отынды жағу кезінде қалыптасатын күлдің меншікті тиімді белсенділігін 
бағалау жəне болжау көмірді радиациялық сынау нəтижелері бойынша 
жүргізілуі мүмкін жəне мына формула бойынша айқындалады:

Акүл
тиімд болж. = Акөмір

тиімд. х Кк +Δкөмір

мұнда Акүл
тиімд – көмір сынамасындағы табиғи радионуклидтердің 

меншікті тиімді белсенділігі;
Кк - күлдегі радионуклидтер шоғырлануы коэффициенті, мына формула 

бойынша айқындалады:
,%100

dK A
K 

мұнда Аd - көмірден күл алу, %;
Δкөмір – айқындаудың абсолютті қателігі Акүл

тиімд.. 
Меншікті белсенділіктің мəніне байланысты радиациялық қауіптілік 

сыныбы жəне пайдалану түрі белгіленеді:
45. Мұнай жəне мұнай-су суспензияларын барлау, өндіру, тасымал-

дау жəне қайта өңдеу технологиясы технологиялық жабдықтардың жəне 
қоршаған орта объектілерінің табиғи радионуклидтармен осы нормативтер-
де көзделген деңгейлерден жоғары ластану мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

Мұнайда табиғи радионуклидтер су үшін 10 араласу деңгейінен (АД) 
артық емес көлемде болған кезде (24-қосымша) ол шектеусіз пайдаланы-
лады. Су үшін 10 араласу деңгейінен артық радионуклидтер болған кезде 
мұнай қайта өңдеуге тек оны көрсетілген шамаға дейін (10 АД) тазартқаннан 
кейін ғана жіберіледі.

46. Мұнай өнімдерін өндіру үдерісінде мұнайлы-газды жиекке айда-
латын жер қабаты суындағы табиғи радионуклидтердің құрамы норма-
ланбайды. Оларды су ағатын жиекке айдағанда немесе жергілікті жердің 
бедеріне төккенде олардағы ЕРН шоғырлануы су үшін 10 АД аспауы тиіс. 

47. Минералды тыңайтқыштардағы жəне агрохимикаттардағы табиғи 
радионуклидтердің меншікті белсенділігі мынадан аспауы тиіс:

мұнда Аu жəне АTh - уран жəне торий қатарындағы басқа мүшелермен 
радиобелсенді тепе-теңдіктегі тиісінше уран-238 (радий-226) жəне торий 
232 (торий-228) меншікті белсенділігі.

Минералды тыңайтқыштардағы жəне агрохимикаттардағы 40К рұқсат 
етілген құрамы белгіленбейді. Құрамында 40К бар материалдармен жұмыс 
істегенде 26 жəне 27-тармақтарда белгіленген табиғи сəулелену көздер 
есебінен халықтың сəулеленуін шектеу бойынша талаптары сақталуы тиіс.

48. Фосфор тыңайтқыштардағы жəне мелиоранттардағы табиғи 
радионуклидтердің меншікті белсенділігі мынадан аспауы тиіс:

 
мұнда,
Аu жəне АTh – тиісінше уран жəне торий қатарының басқа мүшелерімен 

радиоактивті тепе-теңдіктегі уран-238 (радий-226) жəне торий -232 (то-
рий-228) меншікті активтілігі. 

49. Халықтың жəне ұйымдар жұмыскерлерінің радиациялық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жəне құрамында табиғи радионуклидтер көп материал-
дармен жұмыс жасағанда радиациялық бақылау түрлерін жəне көлемін 
жоспарлау үшін мынадай сыныптама енгізіледі:

1) I сынып: Атиім £ 740 Бк/кг 
2) II сынып: 0,74 < Атиім. £ 1,5 кБк/кг 
3) III сынып: 1, 5 < А тиім. £ 4,0 кБк/кг 
4) IV сынып: А тиім. ≥ 4, 0 кБк/кг 
50. Өндірістік жағдайларда І сынып материалдарымен жұмыс істеу 

қандай да бір шектеулерсіз жүзеге асырылады.
ІІ, ІІІ, ІV сынып материалдарымен жұмыс кезінде Кодекстің 62-бабының 

8-тармағына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды береді.
51. Кəсіпорын құрылыс материалдары, минералды тыңайтқыштар, 

мелиоранттар мен отын-энергетикалық шикізатының кен орындарын 
өңдеу басталғанға дейін Кодекстің 62-бабының 8-тармағына сəйкес 
оның радиациялық қауіптілік дəрежесі мен материалдарды пайдалану 
жағдайлары туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алады.

5. Медициналық сəулеленуді шектеу бойынша норматив
52. Медициналық сəулелену кезінде пациенттерді радиациялық қорғау 

барынша аз сəулелену деңгейлерінде тиісті медициналық емшаралар-
дан пайдалы диагностикалық ақпарат жəне/немесе терапиялық əсер алу 
қажеттілігіне негізделеді (сəулелік терапия үшін бұл талап дені сау, əдейі 
сəулелеуге ұшырамайтын ағзалар мен тіндерге қатысты). Пациенттерді 
радиациялық қорғауды қамтамасыз ету үшін медициналық емшаралар-
ды тағайындауды негіздеу жəне пациенттерді қорғауды оңтайландыру 
принциптері қолданылады. Іс жүзінде дені сау адамдарға профилактикалық 
медициналық рентгенологиялық зерттеулер жəне ғылыми зерттеулер 
жүргізген кезде осы адамдардың жылдық тиімді сəулелену дозасы 1 
мЗв аспауы тиіс. 

53. Пациенттерге (ауыр науқастарға, балаларға) рентгендік-радиоло-
гиялық емшараларды орындау кезінде қолдау көрсететін адамдар 
(рентгендік-радиологиялық бөлімшелердің персоналы емес) жылына 5 
мЗв-тен аспайтын дозада сəулеленуге ұшырамауы тиіс. Осындай талаптар 
радионуклидтік терапия немесе жабық көздерді имплантациялау арқылы 
брахитерапия курсынан өткен жəне клиникадан шыққан пациенттермен 
бірге тұратын ересек адамдардың радиациялық қауіпсіздігіне қойылады. 
Радионуклидтік терапия немесе брахитерапиядан кейін емханадан шыққан 
пациенттермен байланыста болатын қалған ересек адамдар, сондай-ақ 
балалар үшін дозаның шегі жылына 1 мЗв құрайды. 

54. Радионуклидтік терапия немесе жабық көздерді имплантациялау 
арқылы брахитерапия курсынан өтетін пациенттер денеден шығатын 
гамма-сəуле деңгейі осы нормативтердің 60-тармағының талаптарын 
қанағат тандыратын жағдайда клиникадан шығарылуы мүмкін. Осы нор-
мативтерге 5-қосымшада көрсетілген радионуклидтермен терапиядан 
кейін денедегі радионуклидтердің енгізілген немесе қалдық активтілігі 
немесе пациент денесінің жанындағы ауадағы дозаның өлшенген қуаты 
5-қосымшада келтірілген тиісті мəндерден төмен болғанда пациентті 
шығаруға жол беріледі. Пациенттерге шығару алдында олар байланысқа 
түсуі мүмкін отбасы мүшелерін жəне басқа да адамдарды сəулеленуден 
қорғау үшін қабылдауы тиіс сақтық шараларына қатысты ауызша жəне 
жазбаша нұсқаулар берілуі керек. Осындай талаптар пациенттерді 
амбулаториялық емдеу режіміне де қойылады. 

55. Организмінде радионуклидті энергия көзі бар кардиостимулятор 
бар пациент қайтыс болған жағдайда, дененің кремациясы көзді алғаннан 
кейін жүргізіледі. 

56. Иондаушы сəулелену көздерімен байланысты емшараларды 
жос парлау жəне жүргізу кезінде медицина ұйымында медициналық 
сəуле ленуге ұшырайтын барлық адамдардың дозалары айқындалады 
жəне тіркеледі.

6. Радиациялық апат жағдайларында халықтың сəулеленуін 
шектеу бойынша норматив 

57. Егер көзделетін сəулелену дозасы қысқа мерзім (2 тəулік) ішінде 
олардан жоғарылаған кезде детерминацияланған əсерлер мүмкін бола-
тын деңгейлерге жететін болса қорғаныш іс-шаралары жүргізіледі (осы 
нормативтерге 6-қосымша).

58. Өмірінде созылмалы сəулелену əсерін алғанда қорғаныс іс-
шаралары қажет, ауыр детерминделген қаупін тудыратын, созылма-
лы сəулелену жылдық сіңірілген доза деңгейінен асатын болса осы 
нормативтегі 7-қосымшада келтірілген.

59. Тұрғындарды уақытша көшіруге арналған араласу деңгейлері мы-
наны құрайды: уақытша көшірудің басы үшін – айына 30 мЗв, уақытша 
көшіруді аяқтау үшін айына 10 мЗв. Егер бiр ай ішінде жиналатын доза 
жыл бойы көрсетiлген деңгейлерден жоғары болатыны болжанатын бол-
са, халықты тұрақты мекенжайға көшiру туралы мəселені шешу керек. 

60. Радиацияға қарсы араласу жүргізілген кезде доза шектері (осы 
нормативтерге 2-қосымша) қолданылмайды. 

61. Көлемді аумақтың радиациялық ластануына алып келген апат-
тар кезінде радиациялық жағдайды бақылау жəне болжау негізінде 
радиациялық апат аймағы белгіленеді. Радиациялық апат аймағында 
радиациялық жағдайға бақылау жүргізіледі жəне халықтың сəулелену 
деңгейлерiн төмендету бойынша іс-шаралар жүзеге асырылады.

62. Аумақтың радиоактивті ластануымен ірі радиациялық апат 
жағдайында халықты қорғау шаралары туралы шешім қабылдау 
қорғаныш іс-шараларымен алдын алатын болжанатын дозаны жəне ла-
стану деңгейлерін осы нормативтерге 8-қосымшада келтірілген А жəне Б 
деңгейлерімен салыстыру негізінде жүргізіледі. Ластанған өнімдер мен 
суды тұтынуды шектеу туралы шешімдерді қабылдау шарттары осы нор-
мативтерге 9 жəне 10-қосымшаларда келтірілген. 

63. Көлемді аумақтың ұзақ мерзімдік радионуклидтермен ластануы-
на алып келген радиациялық апаттың кейінгі кезеңдерінде қорғаныш іс-
шаралары туралы шешімдер қалыптасқан радиациялық жағдайды жəне 
нақты əлеуметтік-экономикалық жағдайды ескере отырып қабылданады 
(осы нормативтерге 26-қосымша). 

7. Иондаушы сəулелену көздерін қалыпты пайдалану жағдай ла-
рында радиациялық əсердің жол берілетін деңгейлерінің мəндері 

64. Сəулеленетін адамдардың əрбір санаты үшін осы сəулелену 
жолдары үшін радиациялық əсер етудің рұқсат етілген деңгейнің мəнi 
осы нормативтердің 2-қосымшада көрсетілген жылдық доза шегіне 
айқындалған (бес жыл бойы орташаланған). 

65. Барлық сəулелену жолдары үшін рұқсат етілген деңгейлер мəндері 
мынадай параметрлермен: 

1) күнтізбелік жыл бойы радионуклид организмге түсетін жұтылатын 
ауаның көлемімен V; 

2) күнтізбелік жыл iшiндегі сəулелену уақытымен t; 
3) иондаушы сəулелену ағындарымен сыртқы сəулелену геометриясы-

мен сипатталатын стандартты жағдайлар үшін айқындалған. 
Персонал үшін стандартты параметрлердің мына мəндерi белгіленген: 

жылына V перс = 2,4 x 103 м3; жылына t перс = 1700 cағ.; Мперс=0. Тұрғындар 
үшiн стандартты параметрлердің мына мəндерi белгіленген: жылына t 
тұрғындар= 8800 cағат; жылына ересектер үшін Мтұрғындар=730 кг. Жұтылатын 
ауаның жылдық көлемі жасқа байланысты белгіленген:

66. Моноэнергетикалық электрондармен, бета-бөлшектермен, 
моноэнергетикалық фотондармен жəне моноэнергетикалық нейтрон-
дармен персонал адамдарының барлық денесі, терісі жəне көзбұршағы 
сырттай сəулеленген кезде бөлшектер ағындары тығыздығының орташа 
жылдық рұқсат етілген сандық мəндері, жұмыс үй-жайларының жəне 
олардағы жабдықтардың, тері жабындарының, арнайы киімнің, арнайы аяқ 
киімнің жəне персоналдың басқа да жеке қорғаныш құралдары беттерінің 
рұқсат етілген радиоактивті ластану мəндері, көлік құралдары беттерінің 
алынатын радиоактивті ластануының рұқсат етілген деңгейлері осы 
нормативтердің 12-20-қосымшаларында келтірілген.

67. Бөлшектер ағыны тығыздығының орташа жылдық жол берілген 
мəндері сəуле энергиясының кең ауқымы жəне екі барынша ықтимал 
сəулелену геометрияларына: изотропты сəуле өрісіне (2π немесе 4π) 
жəне денеге алдынан сəулеленудің параллель шоғының түсуіне берілген. 

68. Тері жабындары, арнайы киім жəне аяқ киім, басқа да жеке 
қорғаныш құралдары үшін жалпы радиоактивті ластану нормаланады 
(алынатын жəне алынбайтын). Қалған жағдайларда тек алынатын ласта-
ну ғана нормаланады. 

Тері жабындарының жалпы радиоактивті ластану деңгейлері ра-
дионуклид бөлігінің теріге жəне организмге енуін есепке ала отырып 
анықталады. Есептеу жалпы ластану ауданы 300 см2 аспауы тиіс деген 
болжаммен жүргізілген.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 1-қосымша

Радиациялық тəуекелдің сызықтық коэффициенттері 
Халықтың 

сəулеленетін 
тобы

Қатерлі ісіктер 
тəуекелі коэф-

фициенті, х10-2 Зв-1

Тұқым қуалаушылық 
əсерлер тəуекелі 

коэффициенті, х10-2 Зв-1

Жиын-
тығы,

х10-2 Зв-1

Барлық 
тұрғындар

5,5 0,2 5,7

Ересектер 4,1 0,1 4,2
«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 2-қосымша

Дозалардың негiзгi шектері

Нормаланатын шамалар1) Дозалар шектері 
А2) тобы персоналы халық 

Тиімді доза кез келген соңғы 5 
жыл iшiндегі орташа 
жылына 20 мЗв, бiрақ 
жылына 50 мЗв-тан 
артық емес 

кез келген соңғы 5 
жыл ішінде орта-
ша жылына 1 мЗв, 
бiрақ жылына 5 
мЗв артық емес 

Көзбұршақтағы 3)

терідегі 4)

буындар мен табан да ғы жыл 
бойғы эквивалентті доза 

20 мЗв
500 мЗв
500 мЗв

15 мЗв
50 мЗв
50 мЗв

Ескертпе:
1) барлық нормаланатын шамалар бойынша көрсетiлген шектерге дейін 

бiр уақытта сəулелеуге жол беріледі;
2) дозалардың негiзгi шектері Б тобы персоналы сəулеленуінің қалған 

рұқсат етілген деңгейлері сияқты А тобы персоналы үшін 1/4 мəнге тең. 
Бұдан əрі мəтінде «персонал» санаты үшiн нормативтi мəндер тек А тобы 
үшін ғана келтіріледі;

3) шаршы сантиметрге 300 миллиграм (бұдан əрі – мг/см2) тереңдіктегі 
дозаға жатады;

4) қалыңдығы 5 мг/см2 тері қабаты астындағы қалыңдығы 5мг/см2 терінің 
базальды қабатындағы 1 шаршы сантиметр (бұдан əрі – см2)алаң бойынша 
орташа мəнге жатады. Алақанда тері қабатының қалыңдығы - 40 мг/см2. 
Егер терінің кез келген 1 см2 алаңының орташа сəулелену шегінде бұл шек 
жоғарыламайтын болса, көрсетілген шекпен адам денесінің барлық терісін 
сəулелеуге жол беріледі. Бет терiсi сəулеленген кездегі дозаның шегі бета-
бөлшектерден доза шегінің көзбұршаққа жоғарыламауын қамтамасыз етеді.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 3-қосымша
Көмірдің радиациялық қауіптілік сыныптары 

Көмірдің 
радиациялық 
қауіптілік 
сыныбы

Радионуклидтердің
меншікті белсенділігі-
нің МММА-ға қатынасы 

қосындысы, Скөмір

Көмірді пайдалану шарттары

I ≤ 1 Шаруашылық қызметте көмірді 
пайдалануға ешқандай шектеу 

қойылмайды
II > 1 Шаруашылық мақсатта көмірді 

пайдалануға тыйым салынады
«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 4-қосымша

Күлдің радиациялық қауіптілік сыныптары 

Күлдің 
радиация-

лық 
қауіптілік 
сыныбы

Радионуклидтердің 
меншікті тиімді 
белсенділігі, 

(Акүл 
тиімді. болж А күл 

тиімді 
) Бк/кг

Күлді қауіпсіз пайдалану шарттары

I 370 дейін Күл салынып жатқан жəне қайта 
жаңартылатын тұрғын жəне қоғамдық 
ғимараттарда пайдаланылады

II 370-тен 740-қа 
дейін

Күл елді мекендердің аумақтары жəне 
перспективалы құрылыс аймақтары 
шектерінде жол салғанда, сондай-ақ 
өндірістік құрылыстар салғанда пай-
даланылады

III 740-тан 1500-ге 
дейін

Күл елді мекендерден тыс жол 
құрылыстарында пайдаланылады

IV 1500 артық 4000 
дейін

Күлді пайдалану мəселесі əр жағдайда 
санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылық саласындағы 
мемлекеттік орган ведомствосының 
аумақтық бөлімшесінің келісімі бойын-
ша жеке шешіледі

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 5-қосымша

Радионуклидтік терапиядан немесе жабық көздерді имплантациялау 
арқылы брахитерапия курсынан кейін ересек пациенттің денесіндегі 
радионуклидтердің белсенділігі (ГБк) жəне пациентті клиникадан 

шығаруға рұқсат етілген дене бетінен 1 м қашықтықтағы эквивалентті 
доза (мкЗв/сағ) қуаты денеден шығатын гамма-сəуле деңгейі

Радионуклид Жартылай ыдырау 
кезеңі, тəулік

Денедегі 
белсенділік, ГБк

Дозаның 
қуаты, мкЗв/ч

125I1) 60,1 4 10
131I 8,0 0,4 20

153Sm 2,0 9 100
188Re 0,7 12 80

Ескертпе:
1)Қуық асты безі брахитерапиясына арналған импланттар құрамында.
Жыл бойы көп рет емделген жағдайда денедегі белсенділік жəне 

дозаның қуаты бір жыл бойғы емдеу курсының санына тең санға дейін 
бірнеше рет төмендетілген болуы тиіс.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 6-қосымша (Жалғасы 20-бетте) 

Қорғаныш іс-шаралары қажет сəулеленудің болжанатын деңгейлері

Ағза немесе тін 2 тəулік iшiнде ағзада немесе тiнде сiңiрілген доза, Гр
Барлық дене 1

Өкпе 6
Терi 3

Қалқанша без 5
Көзбұршақ 2
Гонадалар 3

Ұрық 0,1
«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 7-қосымша

Ауыр детерминделген қаупін тудыратын созылмалы сəулелену деңгейлері

Ағза немесе тін Жылдық сіңірілген доза, Гр
Гонадалар 0,2
Көзбұршақ 0,1

Қызыл сүйек кемігі 0,4
«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 8-қосымша

Радиациялық апаттың бастапқы кезеңінде кезек күттірмейтін 
шешімдерді қабылдауға арналған критерийлер

Қорғау шаралары Алғашқы 10 тəулiк iшiнде алдын алатын доза, мГр
барлық денеге қалқанша безi, өкпе, терi 

 А деңгейi  Б деңгейi  А деңгейi  Б деңгейi
Баспана 5 50 50 500
Йод профилактикасы: 
ересектер 
балалар 

- -
2501)

1001)
25001)

10001)

Эвакуация 50 500 500 5000
Ескертпе:
1)тек қалқанша безi үшiн ғана. 

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 9-қосымша

Шешім қабылдауға арналған критерийлер 

Шаралар Алды алынатын тиімді доза, мЗв 
А деңгейі Б деңгейі

Ластанған тамақ 
өнiмдерi мен ауыз суды 
тұтынуды шектеу 

бiрiншi жыл iшiнде 5 
одан кейiнгi жылдар-
да 1/жыл 

бiрiншi жыл iшiнде 50 
одан кейiнгi жылдарда 
10/жыл 

Көшiру бiрiншi жыл iшiнде 50 бiрiншi жыл iшiнде 500 
Көшiрудің барлық уақыты iшiнде 1000

Ескертпе:
Егер қорғаныш іс-шараларымен алдын алатын сəулелену деңгейі 

А деңгейінен аспаса, сондай-ақ халықтың қалыпты тіршілік əрекетінің, 
аумақтың шаруашылық жəне əлеуметтік жұмыс істеуінің бұзылуына бай-
ланысты қорғау шаралары жүргізілмеуі мүмкін.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 10-қосымша

Апат болғаннан кейін бірінші жылы ластанған тамақ өнiмдерiн тұтынуды 
шектеу туралы шешім қабылдауға арналған критерийлер

Радионуклидтер Тамақ өнiмдерiндегi радионуклидтің меншiктi 
белсенділігі, кБк/кг

 А деңгейі  Б деңгейі
 131I, 134Cs, 137Cs.  1  10

 90Sr  0,1  1,0
 238Pu, 239Pu, 241Am  0,01  0,1
Ескертпе:
Егер қорғаныш іс-шараларымен алдын алатын сəулелену А деңгейінен 

асса, бірақ Б деңгейіне жетпесе, қорғау шараларын орындау туралы шешім 
нақты ахуалды жəне жергілікті жағдайларды ескере отырып, негіздеу жəне 
оңтайландыру қағидаттарды бойынша қабылданады. 

Егер қорғаныш іс-шараларымен алды алатын сəулелену деңгейі Б 
деңгейіне жетсе жəне одан асса, егер ол тіпті тұрғындардың қалыпты 
тіршілік əрекетінің, аумақтың шаруашылық жəне əлеуметтік жұмыс істеуінің 
бұзылуына байланысты болса да тиісті қорғау шаралары орындалады.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 11-қосымша
Халықтың əртүрлі жас топтары үшін жұтылатын ауаның жылдық көлемі

Жасы 1 жасқа 
дейiн

1-2  2-7 7-12 12-17 Ересектер (17-
ден жоғары)

V, жылына 
мың м3

1,0 1,9 3,2  5,2  7,3  8,1

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 12-қосымша

Тері сəулеленген кезде персонал адамдары үшін эквивалентті дозалар 
мəндері жəне моноэнергетикалық электрондар ағынының жол берілетін 

орташа жылдық тығыздығы 

Электрондар 
энергиясы, 

МэВ

Жеке флюенске терiдегi 
эквивалентті доза 10-10 

Зв х см2

Ағынның жол берілетін ор-
таша жылдық тығыздығы 

РАТперс, см
-2 х с-1

 ИСӨ1)  АА2)  ИСӨ1)  АА2)

 0.07  0.3  2.2  2700  370
 0.10  5.7  16.6  140  50
 0.20  5.6  8.3  150  100
 0.40  4.3  4.6  190  180
 0.70  3.7  3.4  220  240
 1.00  3.5  3.1  230  260
 2.00  3.2  2.8  260  290
 4.00  3.2  2.7  260  300
 7.00  3.2  2.7  260  300
 10.0  3.2  2.7  260  300

Ескертпе:
1) ИСӨ - изотропты (2π) сəуле өрiсi, 2) АА - алдыңғы-артқы геометрияда 

параллель шоқпен сəулелену.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 13-қосымша

Көзбұршақ сəулеленген кезде персонал адамдары үшін эквивалентті 
доза мəндері жəне моноэнергетикалық электрондар ағынының орташа 

жылдық жол берілетін тығыздығы 

Электрондар 
энергиясы, 

МэВ

Жеке флюенске 
көзбұршақтағы эквивалентті 

доза, 10-2 Зв х см2

Ағынның жол берілетін 
орташа жылдық тығыздығы 

РАТперс, см
-2 х с-1

 ИСӨ1)  АА1)  ИСӨ1)  АА1)

 0.80  0.08  0.45  3100  540
 1.00  0.75  3.0  330  80
 1.50  1.9  5..2  130  50
 2.00  2.2  4.8  110  50
 4.00  2.6  3.3  95  75
 7.00  2.9  3.1  85  80
 10.0  3.0  3.0  80  80

Ескертпе: 
1) ИСӨ - изотропты (2π) сəуле өрiсi, 2) АА - алдыңғы-артқы геометрияда 

параллель шоқпен сəулелену. 
Бөлшектер флюенсi Ф - dN/dα қатынасы, мұнда dN – көлденең қимасы 

dα ауданмен ортаға түсетін бөлшектер саны: 
Ф = dN/dα, м-2

Бөлшектер ағынының тығыздығы n - dN/(dα·dt), мұнда dN – dt уақыт 
аралығында көлденең қимасы dα ауданмен ортаға түсетін бөлшектер саны: 

n= dN/(dα·dt), м-2·с-1

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 14-қосымша

Тері жанасып сəулеленген кезде персонал адамдары үшін 
эквивалентті дозалар мəндері жəне бета-бөлшектер ағынының орташа 

жылдық жол берілетін тығыздығы 

Бета-спектрдің 
орташа энергия-

сы, МэВ

Жеке флюенске 
терiдегi эквивалентті 
доза, 10-10 Зв х см2

Ағынның жол берілетін ор-
таша жылдық тығыздығы 

РАТперс, см-2 х с-1

0.05 1.0 820
0.07 1.8 450
0.10 2.6 310
0.15 3.4 240
0.20 3.8 215
0.30 4.3 190
0.40 4.5 180
0.50 4.6 180
0.70 4.8 170
1.00 5.0 165
1.50 5.2 160
2.00 5.3 155

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 15-қосымша

Барлық дене сырттай сəулеленген кезде персонал адамдары үшін 
тиімді доза мəндері жəне моноэнергетикалық фотондар ағынының 

орташа жылдық жол берілетін тығыздығы

Фотондар 
энерги-
ясы,
МэВ

Жеке флюенске 
тиімді доза, 10-10 

Зв ·см2

Ағынның орташа жылдық 
жол берілетін тығыздығы, 

РАТперс , см-2 · с-1

Жеке флюен-
ске ауадағы 
керма, 10-12 
Гр ·см2

 ИСӨ1) АА 2) ИСӨ1) АА2)

 1.0-2 0.0201  0.0485  1.63+05  6.77+04  7.43
 1.5-2 0.0384  0.125  8.73+04  2.62+04  3.12
 2.0-2  0.0608  0.205  5.41+04  1.62+04  1.68
 3.0-2  0.103  0.300 3.24+04  1.08+04 0.721
 4.0-2  0.140  0.338  2.31+04  9.65+03  0.429
 5.0-2  0.165  0.357  1.99+04  9.12+03  0.323
 6.0-2  0.186  0.378  1.77+04  8.63+03  0.289
 8.0-2  0.230  0.440  1.42+04  7.44+03  0.307
 1.0-1  0.278  0.517 1.18+04  6.33+03  0.371
 1.5-1  0.419  0.752 7.79+03  4.33+03  0.599
 2.0-1  0.581  1.00  5.61+03  3.28+03  0.856
 3.0-1  0.916  1.51  3.54+03 2.17+03  1.38
 4.0-1  1.26 2.00  2.59+03  1.63+03  1.89
 5.0-1  1.61  2.47  2.02+03  1.32+03  2.38
 6.0-1 1.94  2.91  1.69+03  1.12+03  2.84
 8.0-1  2.59  3.73  1.26+03  8.73+02  3.69
 1.0  3.21  4.48  1.01+03  7.33+02  4.47
 2.0  5.84  7.49  5.63+02  4.38+02  7.55
 4.0  9.97  12.0  3.28+02  2.73+02  12.1
 6.0  13.6  16.0  2.38+02  2,05+02  16.1
 8.0  17.3  19.9  1.89+02  1.64+02  20.1

 10.0  20.8  23.8  1.56+02  1.38+02  24.0
Ескертпе: 
1) ИСӨ - изотропты (4π) сəуле өрiсi, 2) АА - алдыңғы-артқы геометрияда 

параллель шоқпен сəулелену. 
Керма – заттың элементтік көлемде жанама иондаушы сəуленің 

əсерінен құралатын барлық зарядталған иондаушы бөлшектердің бастапқы 
кинетикалық энергия жиынтығының dEK осы көлемдегі заттың dm масса-
сына қатынасы: 

Керма бiрлiгi – грей (Гр). 
Керма жəне сiңiрiлген доза зарядталған бөлшектердің тепе-теңдігіне 

қол жеткізілетін жəне тежеуіш сəулені жəне қайталама электрондардың 
жүру жолындағы фотондар ағынының əлсіреуін ескермеуге болатындай 
дəрежеде бір біріне тең болады.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 16-қосымша

Тері сəулеленген кезде персонал адамдары үшін эквивалентті доза 
мəндері жəне моноэнергетикалық фотондар ағынының орташа жылдық 

жол берілетін тығыздығы 

Фотондар 
энергиясы, 

МэВ

Жеке флюенске терiдегi 
эквивалентті доза, 10-10 

Зв х см2

Ағынның жол берілетін ор-
таша жылдық тығыздығы 

РАТперс, см-2 х с-1

ИСӨ 1) АА 1) ИСӨ1) АА1)

1.0-2 6.17 7.06 1.31+04 1.16+04
2.0-2 1.66 1.76 4.96+04 4.63+04

3.0-2 0.822 0.880 1.00+05 9.25+04
5.0-2 0.462 0.494 1.81+05 1.63+05
1.0-1 0.549 0.575 1.50+05 1.42+05
1.5-1 0.827 0.851 9.74+04 9.74+04
3.0-1 1.79 1.81 4.53+04 4.53+04
4.0-1 2.38 2.38 3.38+04 3.38+04
5.0-1 2.93 2.93 2.80+04 2.80+04
6.0-1 3.44 3.44 2.40+04 2.40+04
8.0-1 4.39 4.39 1.88+04 1.44+04
1.0 5.23 5.23 1.55+04 1.55+04
2.0 8.61 8.61 9.57+03 9.57+03
4.0 13.6 13.6 6.08+03 6.08+03
6.0 17.9 17.9 4.57+03 4.57+03
8.0 22.3 22.3 3.66+03 3.66+03
10.0 26.4 26.4 3.13+03 3.13+03
Ескертпе:
1) ИСӨ - изотропты (2π) сəуле өрiсi, 2) АА - алдыңғы-артқы геометрияда 

параллель сəуле шоғымен сəулелену. 

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 17-қосымша

Көзбұршақ сəулеленген кезде персонал адамдары үшін эквивалентті 
доза мəндері жəне моноэнергетикалық фотондар ағынының орташа 

жылдық жол берілетін тығыздығы 

Фотондар 
энергиясы, 

МэВ

Жеке флюенске 
көзбұршақтағы эквивалентті 

доза, 10-10 Зв х см2

Ағынның жол берілетін ор-
таша жылдық тығыздығы 

РАТперс, см
-2 х с-1

 ИСӨ1) АА1) ИСӨ1) АА1)

1.0-2 0.669 2.23 3.66+04 1.08+04
1.5-2 0.749 2.06 3.29+04 1.16+04
2.0-2 0.622 1.53 3.97+04 1.60+04
3.0-2 0.375 0.865 6.55+04 2.85+04
4.0-2 0.275 0.571 9.07+04 4.27+04
5.0-2 0.239 0.459 1.03+05 5.33+04
6.0-2 0.234 0.431 1.06+05 5.67+04
8.0-2 0.264 0.476 9.05+04 5.16+04
1.0-1 0.326 0.568 7.26+04 .34+04
1.5-1 0.545 0.857 4.59+04 2.88+04
2.0-1 0.762 1.16 3.31+04 2.11+04
3.0-1 1.20 1.77 2.09+04 1.39+04
4.0-1 1.59 2.33 1.54+04 1.06+04
5.0-1 2.00 2.86 1.24+04 8.64+03
6.0-1 2.39 3.32 1.04+04 7.34+03
8.0-1 3.10 4.21 7.90+03 5.87+03
1.0 3.76 4.96 6.53+03 4.91+03
2.0 6.64 7.93 3.68+03 3.09+03
4.0 11.1 12.1 2.20+03 2.00+03
6.0 15.1 15.6 1.62+03 1.57+03
8.0 19.1 19.1 1.29+03 1.29+03
10.0 23.3 22.3 1.06+03 1.10+03
Ескертпе:
1) ИСӨ - изотропты (4π) сəуле өрiсi, 2) АА - алдыңғы-артқы геометрияда 

параллель шоқпен сəулелену.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 18-қосымша

Барлық дене сəулеленген кезде персонал адамдары үшін 
эквивалентті доза мəндері жəне моноэнергетикалық нейтрондар 

ағынының орташа жылдық жол берілетін тығыздығы 

Нейтрондар 
энергиясы, 

МэВ

Жеке флюенске тиімді 
доза, 10-10 Зв х см2

Ағынның жол берілетін ор-
таша жылдық тығыздығы, 

РАТперс, см
-2 х с-1

ИСӨ 1) АА 2) ИСӨ1) АА2)

Жылу ней-
трондары 3.30 7.60 9.90+2 4.30+2

1.0-7 4.13 9.95 7.91+2 3.28+2
1.0-6 5.63 1.38+1 5.80+2 2.37+2
1.0-5 6,44 1.51+1 5.07+2 2.16+2
1.0-4 6.45 1.46+1 5.07+2 2.24+2
1.0-3 6.04 1.42+1 5.41+2 2.30+2
1.0-2 7.70 1.83+1 4.24+2 1.79+2
2.0-2 1.02+1 2.38+1 3.21+2 1.37+2
5.0-2 1.73+1 3.85+1 1.89+2 8.49+1
1.0-1 2.72+1 5.89+1 1.20+2 5.46+1
2.0-1 4.24+1 9.90+1 7.71+1 3.30+1
5.0-1 7.50+1 1.88+2 4.36+1 1.74+1
1.0 1.16+2 2.82+2 2.82+1 1.16+1
1.2 1.30+2 3.10+2 2.51+1 1.05+1
2.0 1.78+02 3.83+2 1.84+1 8.53
3.0 2,20+2 4.32+2 1.49+1 7.56
4.0 2.50+2 4.58+2 1.31+1 7.13
5.0 2.72+2 4.74+2 1.20+1 6.89
6.0 2.82+2 4.83+2 1.16+1 6.76
7.0 2.90+2 4.90+2 1.13+1 6.67
8.0 2.97+2 4.94+2 1.10+1 6.61
10 3.09+2 4.99+2 1.06+1 6.55
14 3.33+2 4.96+2 9.81 6.59
20 3.43+2 4.80+2 9.52 6.81

Ескертпе:
1) ИСӨ - изотропты (4π) сəуле өрiсi, 2) АА - алдыңғы-артқы геометрияда 

параллель шоқпен сəулелену. 

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 19-қосымша

Жұмыс үй-жайларының жəне олардағы жабдықтардың, тері 
жабындарының, арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің жəне персоналдың 

басқа да жеке қорғаныш құралдары беттерінің жол берілетін 
радиоактивті ластану мəндері, бөлшек/(см2 ·мин).

Ластану объектiсі Альфа-активті 
нуклидтер 1)

Бета-
активті ну-
клидтер 1) жеке 2)  өзгелер

Бүлiнбеген терi, арнайы iш киiм, ора-
малдар, жеке қорғаныш құралдарының 
үстіңгі бөліктерінің ішкі беті 

2 2 2003)

Негiзгi арнайы киiм, қосымша жеке 
қорғаныш құралдарының iшкi бетi, ар-
найы аяқ киiмнің сыртқы беті 

5 20 2000

Персонал тұрақты болатын үй-жайдың 
жəне олардағы жабдықтардың бетi

5 20 2000

Персонал мезгілмен болатын үй-жай-
дың жəне олардағы жабдықтардың бетi

50 200 10000

Санитариялық шлюздердегі алынатын 
қосымша жеке қорғаныш құралдарының 
сыртқы беті

50 200 10000

Ескертпе:
1) тері жабындары, арнайы киім жəне аяқ киім, басқа да жеке қорғаныш 

құралдары үшін жалпы радиоактивті ластану (алынатын жəне алынбай-
тын) нормаланады. Қалған жағдайларда тек алынатын ластану ғана 
нормаланады; 

2) қалғандарына жұмыс үй-жайлары ауасындағы орташа жылдық жол 
берілетін көлемді белсенділігі РЕКБ < 0,3Бк/м3 ;

3) 90Sr- +90Y -40 бөлшек/(см2 х мин) үшін.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 20-қосымша

Радиоактивті заттарды жəне материалдарды тасымалдауға 
пайдаланылатын көлік құралдары беттерінің алынатын радиоактивті 

ластануының жол берілетін деңгейлері 

Ластану объектісі Ластану түрлері 
Алынатын 

(бекітілмеген)
Алынбайтын 
(бекітілген)

Альфа-
активті 
радиону-
клидтер

Бета-
активті 
радиону-
клидтер

Альфа-
активті 
радиону-
клидтер

Бета-
активті 
радиону-
клидтер

Көлік құралының жəне 
контейнердің қорғайтын 
ыдысының сыртқы беті

Жол 
беріл-
мейді

10 регламент-
телмейді 

2001)

Қорғайтын ыдыстың 
ішкі беті жəне көлік 
контейнерінің сыртқы беті 

1,0 100 регламент-
телмейді

2000

Ескертпе:
1) 90Sr- +90Y -40 бөлшек/(см2 х мин) үшін.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 21-қосымша

Персонал үшін ауадағы жекелеген радионуклидтердің дозалық 
коэффициенттері, ауамен жылдық түсу шегі жəне орташа жылдық жол 

берілетін көлемдік белсенділігі мəндері

Радио-
нуклид

Жартылай 
ыдырау 
кезеңі 

Инга-
ляция 
кезіндегі 
қосылу 
түрі (1) 

Дозалық 
коэффи-
циент
Тауа eперс, 
Зв/Бк

Жылдық 
түсу шегі
 ЖТШперс, 
Бк жылына

Жол берілетін 
орташа жылдық 
көлемдік актив-
тілік РКАперс, 
Бк/м3

1 2 3 4 5 6
H-3 12,3 жыл Г1 1,8-11 1,1+09 4,4+05

Г2 1,8-15 1,1+13 4,4+09
Г3 1,8-13 1,1+11 4,4+07

Be-7 53,3 тəулік П 4,8-11 4,2+08 1,7+05
М 5,2-11 3,8+08 1,5+05

Be-10 1,60+06 П 9,1-09 2,2+06 8,8+02
М 3,2-08 6,3+05 2,5+02

C-11 0,340 сағ Г1 3,2-12 6,2+09 2,5+06
Г2 2,2-12 9,1+09 3,6+06
Г3 1,2-12 1,7+10 6,7+06

C-14 5,73+03 Г1 5,8-10 3,4+07 1,4+04
Г2 6,2-12 3,2+09 1,3+06
Г3 8,0-13 2,5+10 1,0+07

F-18 1,83 сағ Б 3,0-11 6,7+08 2,7+05
П 5,7-11 3,5+08 1,4+05
М 6,0-11 3,3+08 1,3+05

Na-22 2,60 жыл Б 1,3-09 1,5+07 6,2+03
Na-24 15,0 сағ Б 2,9-10 6,9+07 2,8+04
Mg-28 20,9 сағ Б 6,4-10 3,1+07 1,3+04

П 1,2-09 1,7+07 6,7+03
Al-26 7,16+05 жыл Б 1,1-08 1,8+06 7,3+02

П 1,8-08 1,1+06 4,4+02
Si-31 2,62 сағ Б 2,9-11 6,9+08 2,8+05

П 7,5-11 2,7+08 1,1+05
М 8,0-11 2,5+08 1,0+05

Si-32 4,50+02 жыл Б 3,2-09 6,3+06 2,5+03
П 1,5-08 1,3+06 5,3+02
М 1,1-07 1,8+05 7,3+01

P-32 14,3 тəулік Б 8,0-10 2,5+07 1,0+04
П 3,2-09 6,3+06 2,5+03

P-33 25,4 тəулік Б 9,6-11 2,1+08 8,3+04
П 1,4-09 1,4+07 5,7+03

S-35 87,4 тəулік Б 5,3-11 3,8+08 1,5+05
П 1,3-09 1,5+07 6,2+03
Г1 7,0-10 2,9+07 1,1+04
Г2 1,1-10 1,8+08 7,3+04

Cl-36 3,01+05 жыл Б 3,4-10 5,9+07 2,4+04
П 6,9-09 2,9+06 1,2+03

Cl-38 0,620 сағ Б 2,7-11 7,4+08 3,0+05
П 4,7-11 4,3+08 1,7+05

Cl-39 0,927 сағ Б 2,7-11 7,4+08 3,0+05
П 4,8-11 4,2+08 1,7+05

K-40[2] 1,28+09 жыл Б 2,1-09 9,5+06 3,8+03
K-42 12,4 сағ Б 1,3-10 1,5+08 6,2+04
K-43 22,6 сағ Б 1,5-10 1,3+08 5,3+04
K-44 0,369 сағ Б 2,1-11 9,5+08 3,8+05
K-45 0,333 сағ Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05

Ca-41 1,40+05 жыл П 1,7-10 1,2+08 4,7+04
Ca-45 163 тəулік П 2,7-09 7,4+06 3,0+03
Ca-47 4,53 тəулік П 1,8-09 1,1+07 4,4+03
Sc-43 3,89 сағ М 1,2-10 1,7+08 6,7+04
Sc-44 3,93 сағ М 1,9-10 1,1+08 4,2+04

Sc-44m 2,44 тəулік М 1,5-09 1,3+07 5,3+03
Sc-46 83,8 тəулік М 6,4-09 3,1+06 1,3+03
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Sc-47 3,35 тəулік М 7,0-10 2,9+07 1,1+04
Sc-48 1,82 тəулік М 1,1-09 1,8+07 7,3+03
Sc-49 0,956 сағ М 4,1-11 4,9+08 2,0+05
Ti-44 47,3 жыл Б 6,1-08 3,3+05 1,3+02

П 4,0-08 5,0+05 2,0+02
М 1,2-07 1,7+05 6,7+01

Ti-45 3,08 сағ Б 4,6-11 4,3+08 1,7+05
П 9,1-11 2,2+08 8,8+04
М 9,6-11 2,1+08 8,3+04

V-47 0,543 сағ Б 1,9-11 1,1+09 4,2+05
П 3,1-11 6,5+08 2,6+05

V-48 16,2 тəулік Б 1,1-09 1,8+07 7,3+03
П 2,3-09 8,7+06 3,5+03

V-49 330 тəулік Б 2,1-11 9,5+08 3,8+05
П 3,2-11 6,3+08 2,5+05

Cr-48 23,0 сағ Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
М 2,2-10 9,1+07 3,6+04

Cr-49 0,702 сағ Б 2,0-11 1,0+09 4,0+05
П 3,5-11 5,7+08 2,3+05
М 3,7-11 5,4+08 2,2+05

Cr-51 27,7 тəулік Б 2,1-11 9,5+08 3,8+05
П 3,1-11 6,5+08 2,6+05
М 3,6-11 5,6+08 2,2+05

Mn-51 0,770 сағ Б 2,4-11 8,3+08 3,3+05
П 4,3-11 4,7+08 1,9+05

Mn-52 5,59 тəулік Б 9,9-10 2,0+07 8,1+03
П 1,4-09 1,4+07 5,7+03

Mn-52m 0,352 сағ Б 2,0-11 1,0+09 4,0+05
П 3,0-11 6,7+08 2,7+05

Mn-53 3,70+06 жыл Б 2,9-11 6,9+08 2,8+05
П 5,2-11 3,8+08 1,5+05

Mn-54 312 тəулік Б 8,7-10 2,3+07 9,2+03
П 1,5-09 1,3+07 5,3+03

Mn-56 2,58 сағ Б 6,9-11 2,9+08 1,2+05
П 1,3-10 1,5+08 6,2+04

Fe-52 8,28 сағ Б 4,1-10 4,9+07 2,0+04
П 6,3-10 3,2+07 1,3+04

Fe-55 2,70 жыл Б 7,7-10 2,6+07 1,0+04
П 3,7-10 5,4+07 2,2+04

Fe-59 44,5 тəулік Б 2,2-09 9,1+06 3,6+03
П 3,5-09 5,7+06 2,3+03

Fe-60 1,00+05 Б 2,8-07 7,1+04 2,9+01
П 1,3-07 1,5+05 6,2+01

Co-55 17,5 сағ П 5,1-10 3,9+07 1,6+04
М 5,5-10 3,6+07 1,5+04

Co-56 78,7 тəулік П 4,6-09 4,3+06 1,7+03
М 6,3-09 3,2+06 1,3+03

Co-57 271 тəулік П 5,2-10 3,8+07 1,5+04
М 9,4-10 2,1+07 8,5+03

Co-58 70,8 тəулік П 1,5-09 1,3+07 5,3+03
М 2,0-09 1,0+07 4,0+03

Co-58m 9,15 сағ П 1,3-11 1,5+09 6,2+05
М 1,6-11 1,3+09 5,0+05

Co-60 5,27 лет П 9,6-09 2,1+06 8,3+02
М 2,9-08 6,9+05 2,8+02

Co-60m 0,174 сағ П 1,1-12 1,8+10 7,3+06
М 1,3-12 1,5+10 6,2+06

Co-61 1,65 сағ П 4,8-11 4,2+08 1,7+05
М 5,1-11 3,9+08 1,6+05

Co-62m 0,232 сағ П 2,1-11 9,5+08 3,8+05
М 2,2-11 9,1+08 3,6+05

Ni-56 6,10 тəулік Б 5,1-10 3,9+07 1,6+04
П 8,6-10 2,3+07 9,3+03
Г 1,2-09 1,7+07 6,7+03

Ni-57 1,50 тəулік Б 2,8-10 7,1+07 2,9+04
П 5,1-10 3,9+07 1,6+04
Г 5,6-10 3,6+07 1,4+04

Ni-59 7,50+04 жыл Б 1,8-10 1,1+08 4,4+04
П 1,3-10 1,5+08 6,2+04
Г 8,3-10 2,4+07 9,6+03

Ni-63 96,0 жыл Б 4,4-10 4,5+07 1,8+04
П 4,4-10 4,5+07 1,8+04
Г 2,0-09 1,0+07 4,0+03

Ni-65 2,52 сағ Б 4,4-11 4,5+08 1,8+05
П 8,7-11 2,3+08 9,2+04
Г 3,6-10 5,6+07 2,2+04

Ni-66 2,27 тəулік Б 4,5-10 4,4+07 1,8+04
П 1,6-09 1,3+07 5,0+03
Г 1,6-09 1,3+07 5,0+03

Cu-60 0,387 сағ Б 2,4-11 8,3+08 3,3+05
П 3,5-11 5,7+08 2,3+05
М 3,6-11 5,6+08 2,2+05

Cu-61 3,41 сағ Б 4,0-11 5,0+08 2,0+05
П 7,6-11 2,6+08 1,1+05
М 8,0-11 2,5+08 1,0+05

Cu-64 12,7 сағ Б 3,8-11 5,3+08 2,1+05
П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,2-10 1,7+08 6,7+04

Cu-67 2,58 тəулік Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04
П 5,2-10 3,8+07 1,5+04
М 5,8-10 3,4+07 1,4+04

Zn-62 9,26 сағ М 4,7-10 4,3+07 1,7+04
Zn-63 0,635 сағ М 3,8-11 5,3+08 2,1+05
Zn-65 244 тəулік М 2,9-09 6,9+06 2,8+03
Zn-69 0,950 сағ М 2,8-11 7,1+08 2,9+05

Zn-69m 13,8 сағ М 2,6-10 7,7+07 3,1+04
Zn-71m 3,92 сағ М 1,6-10 1,3+08 5,0+04
Zn-72 1,94 тəулік М 1,2-09 1,7+07 6,7+03
Ga-65 0,253 сағ Б 1,2-11 1,7+09 6,7+05

П 1,8-11 1,1+09 4,4+05
Ga-66 9,40 сағ Б 2,7-10 7,4+07 3,0+04

П 4,6-10 4,3+07 1,7+04
Ga-67 3,26 тəулік Б 6,8-11 2,9+08 1,2+05

П 2,3-10 8,7+07 3,5+04
Ga-68 1,13 сағ Б 2,8-11 7,1+08 2,9+05

П 5,1-11 3,9+08 1,6+05
Ga-70 0,353 сағ Б 9,3-12 2,2+09 8,6+05

П 1,6-11 1,3+09 5,0+05
Ga-72 14,1 сағ Б 3,1-10 6,5+07 2,6+04

П 5,5-10 3,6+07 1,5+04
Ga-73 4,91 сағ Б 5,8-11 3,4+08 1,4+05

П 1,5-10 1,3+08 5,3+04
Ge-66 2,27 сағ Б 5,7-11 3,5+08 1,4+05

П 9,2-11 2,2+08 8,7+04
Ge-67 0,312 сағ Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05

П 2,6-11 7,7+08 3,1+05
Ge-68 288 тəулік Б 5,4-10 3,7+07 1,5+04

П 1,3-08 1,5+06 6,2+02
Ge-69 1,63 тəулік Б 1,4-10 1,4+08 5,7+04

П 2,9-10 6,9+07 2,8+04
Ge-71 11,8 тəулік Б 5,0-12 4,0+09 1,6+06

П 1,0-11 2,0+09 8,0+05
Ge-75 1,38 сағ Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05

П 3,7-11 5,4+08 2,2+05
Ge-77 11,3 сағ Б 1,5-10 1,3+08 5,3+04

П 3,6-10 5,6+07 2,2+04
Ge-78 1,45 сағ Б 4,8-11 4,2+08 1,7+05

П 9,7-11 2,1+08 8,2+04
As-69 0,253 сағ П 2,2-11 9,1+08 3,6+05
As-70 0,876 сағ П 7,2-11 2,8+08 1,1+05
As-71 2,70 тəулік П 4,0-10 5,0+07 2,0+04
As-72 1,08 тəулік П 9,2-10 2,2+07 8,7+03
As-73 80,3 тəулік П 9,3-10 2,2+07 8,6+03
As-74 17,8 тəулік П 2,1-09 9,5+06 3,8+03
As-76 1,10 тəулік П 7,4-10 2,7+07 1,1+04
As-77 1,62 тəулік П 3,8-10 5,3+07 2,1+04
As-78 1,51 сағ П 9,2-11 2,2+08 8,7+04
Se-70 0,683 сағ Б 4,5-11 4,4+08 1,8+05

П 7,3-11 2,7+08 1,1+05
Se-73 7,15 сағ Б 8,6-11 2,3+08 9,3+04

П 1,6-10 1,3+08 5,0+04
Se-73m 0,650 сағ Б 9,9-12 2,0+09 8,1+05

П 1,8-11 1,1+09 4,4+05
Se-75 120 тəулік Б 1,0-09 2,0+07 8,0+03

П 1,4-09 1,4+07 5,7+03
Se-79 6,50+04 жыл Б 1,2-09 1,7+07 6,7+03

П 2,9-09 6,9+06 2,8+03
Se-81 0,308 сағ Б 8,6-12 2,3+09 9,3+05

П 1,5-11 1,3+09 5,3+05
Se-81m 0,954 сағ Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05

П 4,7-11 4,3+08 1,7+05
Se-83 0,375 сағ Б 1,9-11 1,1+09 4,2+05

П 3,3-11 6,1+08 2,4+05
Br-74 0,422 сағ Б 2,8-11 7,1+08 2,9+05

П 4,1-11 4,9+08 2,0+05
Br-74m 0,691 сағ Б 4,2-11 4,8+08 1,9+05

П 6,5-11 3,1+08 1,2+05
Br-75 1,63 сағ Б 3,1-11 6,5+08 2,6+05

П 5,5-11 3,6+08 1,5+05
Br-76 16,2 сағ Б 2,6-10 7,7+07 3,1+04

П 4,2-10 4,8+07 1,9+04
Br-77 2,33 тəулік Б 6,7-11 3,0+08 1,2+05

П 8,7-11 2,3+08 9,2+04
Br-80 0,290 сағ Б 6,3-12 3,2+09 1,3+06

П 1,0-11 2,0+09 8,0+05
Br-80m 4,42 сағ Б 3,5-11 5,7+08 2,3+05

П 7,6-11 2,6+08 1,1+05
Br-82 1,47 тəулік Б 3,7-10 5,4+07 2,2+04

П 6,4-10 3,1+07 1,3+04
Br-83 2,39 сағ Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05

П 4,8-11 4,2+08 1,7+05
Br-84 0,530 сағ Б 2,3-11 8,7+08 3,5+05

П 3,9-11 5,1+08 2,1+05
Rb-79 0,382 сағ Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05
Rb-81 4,58 сағ Б 3,7-11 5,4+08 2,2+05

Rb-81m 0,533 сағ Б 7,3-12 2,7+09 1,1+06
Rb-82m 6,20 сағ Б 1,2-10 1,7+08 6,7+04
Rb-83 86,2 тəулік Б 7,1-10 2,8+07 1,1+04
Rb-84 32,8 тəулік Б 1,1-09 1,8+07 7,3+03
Rb-86 18,6 тəулік Б 9,6-10 2,1+07 8,3+03
Rb-88 0,297 сағ Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05
Rb-89 0,253 сағ Б 1,4-11 1,4+09 5,7+05
Sr-80 1,67 сағ Б 7,6-11 2,6+08 1,1+05

М 1,4-10 1,4+08 5,7+04
Sr-81 0,425 сағ Б 2,2-11 9,1+08 3,6+05

М 3,8-11 5,3+08 2,1+05
Sr-82 25,0 тəулік Б 2,2-09 9,1+06 3,6+03

М 1,0-08 2,0+06 8,0+02
Sr-83 1,35 тəулік Б 1,7-10 1,2+08 4,7+04

М 3,4-10 5,9+07 2,4+04
Sr-85 64,8 тəулік Б 3,9-10 5,1+07 2,1+04

М 7,7-10 2,6+07 1,0+04
Sr-85m 1,16 сағ Б 3,1-12 6,5+09 2,6+06

М 4,5-12 4,4+09 1,8+06
Sr-87m 2,80 сағ Б 1,2-11 1,7+09 6,7+05

М 2,2-11 9,1+08 3,6+05
Sr-89 50,5 тəулік Б 1,0-09 2,0+07 8,0+03

М 7,5-09 2,7+06 1,1+03
Sr-90 29,1 жыл Б 2,4-08 8,3+05 3,3+02

М 1,5-07 1,3+05 5,3+01
Sr-91 9,50 сағ Б 1,7-10 1,2+08 4,7+04

М 4,1-10 4,9+07 2,0+04
Sr-92 2,71 сағ Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04

М 2,3-10 8,7+07 3,5+04
Y-86 14,7 сағ П 4,8-10 4,2+07 1,7+04

М 4,9-10 4,1+07 1,6+04
Y-86m 0,800 сағ П 2,9-11 6,9+08 2,8+05

М 3,0-11 6,7+08 2,7+05
Y-87 3,35 тəулік П 3,8-10 5,3+07 2,1+04

М 4,0-10 5,0+07 2,0+04

(Жалғасы. Басы 19-бетте) Y-88 107 тəулік П 3,9-09 5,1+06 2,1+03
М 4,1-09 4,9+06 2,0+03

Y-90 2,67 тəулік П 1,4-09 1,4+07 5,7+03
М 1,5-09 1,3+07 5,3+03

Y-90m 3,19 сағ П 9,6-11 2,1+08 8,3+04
М 1,0-10 2,0+08 8,0+04

Y-91 58,5 тəулік П 6,7-09 3,0+06 1,2+03
М 8,4-09 2,4+06 9,5+02

Y-91m 0,828 сағ П 1,0-11 2,0+09 8,0+05
М 1,1-11 1,8+09 7,3+05

Y-92 3,54 сағ П 1,9-10 1,1+08 4,2+04
М 2,0-10 1,0+08 4,0+04

Y-93 10,1 сағ П 4,1-10 4,9+07 2,0+04
М 4,3-10 4,7+07 1,9+04

Y-94 0,318 сағ П 2,8-11 7,1+08 2,9+05
М 2,9-11 6,9+08 2,8+05

Y-95 0,178 сағ П 1,6-11 1,3+09 5,0+05
М 1,7-11 1,2+09 4,7+05

Zr-86 16,5 сағ Б 3,0-10 6,7+07 2,7+04
П 4,3-10 4,7+07 1,9+04
М 4,5-10 4,4+07 1,8+04

Zr-88 83,4 тəулік Б 3,5-09 5,7+06 2,3+03
П 2,5-09 8,0+06 3,2+03
М 3,3-09 6,1+06 2,4+03

Zr-89 3,27 тəулік Б 3,1-10 6,5+07 2,6+04
П 5,3-10 3,8+07 1,5+04
М 5,5-10 3,6+07 1,5+04

Zr-93 1,53+06 жыл Б 2,5-08 8,0+05 3,2+02
П 9,6-09 2,1+06 8,3+02
М 3,1-09 6,5+06 2,6+03

Zr-95 64,0 тəулік Б 2,5-09 8,0+06 3,2+03
П 4,5-09 4,4+06 1,8+03
М 5,5-09 3,6+06 1,5+03

Zr-97 16,9 сағ Б 4,2-10 4,8+07 1,9+04
П 9,4-10 2,1+07 8,5+03
М 1,0-09 2,0+07 8,0+03

Nb-88 0,238 сағ П 2,9-11 6,9+08 2,8+05
М 3,0-11 6,7+08 2,7+05

Nb-89 2,03 сағ П 1,2-10 1,7+08 6,7+04
М 1,3-10 1,5+08 6,2+04

Nb-89 1,10 сағ П 7,1-11 2,8+08 1,1+05
М 7,4-11 2,7+08 1,1+05

Nb-90 14,6 сағ П 6,6-10 3,0+07 1,2+04
М 6,9-10 2,9+07 1,2+04

Nb-93m 13,6 жыл П 4,6-10 4,3+07 1,7+04
М 1,6-09 1,3+07 5,0+03

Nb-94 2,03+04 П 1,0-08 2,0+06 8,0+02
М 4,5-08 4,4+05 1,8+02

Nb-95 35,1 тəулік П 1,4-09 1,4+07 5,7+03
М 1,6-09 1,3+07 5,0+03

Nb-95m 3,61 тəулік П 7,6-10 2,6+07 1,1+04
М 8,5-10 2,4+07 9,4+03

Nb-96 23,3 сағ П 6,5-10 3,1+07 1,2+04
М 6,8-10 2,9+07 1,2+04

Nb-97 1,20 сағ П 4,4-11 4,5+08 1,8+05
М 4,7-11 4,3+08 1,7+05

Nb-98 0,858 сағ П 5,9-11 3,4+08 1,4+05
М 6,1-11 3,3+08 1,3+05

Mo-90 5,67 сағ Б 1,7-10 1,2+08 4,7+04
М 3,7-10 5,4+07 2,2+04

Mo-93 3,50+03 Б 1,0-09 2,0+07 8,0+03
М 2,2-09 9,1+06 3,6+03

Mo-93m 6,85 сағ Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
М 1,8-10 1,1+08 4,4+04

Mo-99 2,75 тəулік Б 2,3-10 8,7+07 3,5+04
М 9,7-10 2,1+07 8,2+03

Mo-101 0,244 сағ Б 1,5-11 1,3+09 5,3+05
М 2,7-11 7,4+08 3,0+05

Tc-93 2,75 сағ Б 3,4-11 5,9+08 2,4+05
П 3,6-11 5,6+08 2,2+05

Tc-93m 0,725 сағ Б 1,5-11 1,3+09 5,3+05
П 1,7-11 1,2+09 4,7+05

Tc-94 4,88 сағ Б 1,2-10 1,7+08 6,7+04
П 1,3-10 1,5+08 6,2+04

Tc-94m 0,867 сағ Б 4,3-11 4,7+08 1,9+05
П 4,9-11 4,1+08 1,6+05

Tc-95 20,0 сағ Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
П 1,0-10 2,0+08 8,0+04

Tc-95m 61,0 тəулік Б 3,1-10 6,5+07 2,6+04
П 8,7-10 2,3+07 9,2+03

Tc-96 4,28 тəулік Б 6,0-10 3,3+07 1,3+04
П 7,1-10 2,8+07 1,1+04

Tc-96m 0,858 сағ Б 6,5-12 3,1+09 1,2+06
П 7,7-12 2,6+09 1,0+06

Tc-97 2,60+06 Б 4,5-11 4,4+08 1,8+05
П 2,1-10 9,5+07 3,8+04

Tc-97m 87,0 тəулік Б 2,8-10 7,1+07 2,9+04
П 3,1-09 6,5+06 2,6+03

Tc-98 4,20+06 жыл Б 1,0-09 2,0+07 8,0+03
П 8,1-09 2,5+06 9,9+02

Tc-99 2,13+05 жыл Б 2,9-10 6,9+07 2,8+04
П 3,9-09 5,1+06 2,1+03

Tc-99m 6,02 сағ Б 1,2-11 1,7+09 6,7+05
П 1,9-11 1,1+09 4,2+05

Tc-101 0,237 сағ Б 8,7-12 2,3+09 9,2+05
П 1,3-11 1,5+09 6,2+05

Tc-104 0,303 сағ Б 2,4-11 8,3+08 3,3+05
П 3,0-11 6,7+08 2,7+05

Ru-94 0,863 сағ Б 2,7-11 7,4+08 3,0+05
П 4,4-11 4,5+08 1,8+05
М 4,6-11 4,3+08 1,7+05
Г 5,6-11 3,6+08 1,4+05

Ru-97 2,90 тəулік Б 6,7-11 3,0+08 1,2+05
П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,1-10 1,8+08 7,3+04
Г 1,2-10 1,7+08 6,7+04

Ru-103 39,3 тəулік Б 4,9-10 4,1+07 1,6+04
П 2,3-09 8,7+06 3,5+03
М 2,8-09 7,1+06 2,9+03
Г 1,1-09 1,8+07 7,3+03

Ru-105 4,44 сағ Б 7,1-11 2,8+08 1,1+05
П 1,7-10 1,2+08 4,7+04
М 1,8-10 1,1+08 4,4+04
Г 1,8-10 1,1+08 4,4+04

Ru-106 1,01 жыл Б 8,0-09 2,5+06 1,0+03
П 2,6-08 7,7+05 3,1+02
М 6,2-08 3,2+05 1,3+02
Г 1,8-08 1,1+06 4,4+02

Rh-99 16,0 тəулік Б 3,3-10 6,1+07 2,4+04
П 7,3-10 2,7+07 1,1+04
М 8,3-10 2,4+07 9,6+03

Rh-99m 4,70 сағ Б 3,0-11 6,7+08 2,7+05
П 4,1-11 4,9+08 2,0+05
М 4,3-11 4,7+08 1,9+05

Rh-100 20,8 сағ Б 2,8-10 7,1+07 2,9+04
П 3,6-10 5,6+07 2,2+04
М 3,7-10 5,4+07 2,2+04

Rh-101 3,20 жыл Б 1,4-09 1,4+07 5,7+03
П 2,2-09 9,1+06 3,6+03
М 5,0-09 4,0+06 1,6+03

Rh-101m 4,34 тəулік Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
М 2,1-10 9,5+07 3,8+04

Rh-102 2,90 жыл Б 7,3-09 2,7+06 1,1+03
П 6,5-09 3,1+06 1,2+03
М 1,6-08 1,3+06 5,0+02

Rh-102m 207 тəулік Б 1,5-09 1,3+07 5,3+03
П 3,8-09 5,3+06 2,1+03
М 6,7-09 3,0+06 1,2+03

Rh-103m 0,935 сағ Б 8,6-13 2,3+10 9,3+06
П 2,3-12 8,7+09 3,5+06
М 2,5-12 8,0+09 3,2+06

Rh-105 1,47 тəулік Б 8,7-11 2,3+08 9,2+04
П 3,1-10 6,5+07 2,6+04
М 3,4-10 5,9+07 2,4+04

2 3Rh-
106m

2,20 сағ Б 7,0-11 2,9+08 1,1+05

П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,2-10 1,7+08 6,7+04

Rh-107 0,362 сағ Б 9,6-12 2,1+09 8,3+05
П 1,7-11 1,2+09 4,7+05
М 1,7-11 1,2+09 4,7+05

Pd-100 3,63 тəулік Б 4,9-10 4,1+07 1,6+04
П 7,9-10 2,5+07 1,0+04
М 8,3-10 2,4+07 9,6+03

Pd-101 8,27 сағ Б 4,2-11 4,8+08 1,9+05
П 6,2-11 3,2+08 1,3+05
М 6,4-11 3,1+08 1,3+05

Pd-103 17,0 тəулік Б 9,0-11 2,2+08 8,9+04
П 3,5-10 5,7+07 2,3+04
М 4,0-10 5,0+07 2,0+04

Pd-107 6,50+06 жыл Б 2,6-11 7,7+08 3,1+05
П 8,0-11 2,5+08 1,0+05
М 5,5-10 3,6+07 1,5+04

Pd-109 13,4 сағ Б 1,2-10 1,7+08 6,7+04
П 3,4-10 5,9+07 2,4+04
М 3,6-10 5,6+07 2,2+04

Ag-102 0,215 сағ Б 1,4-11 1,4+09 5,7+05
П 1,8-11 1,1+09 4,4+05
М 1,9-11 1,1+09 4,2+05

Ag-103 1,09 сағ Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05
П 2,7-11 7,4+08 3,0+05
М 2,8-11 7,1+08 2,9+05

Ag-104 1,15 сағ Б 3,0-11 6,7+08 2,7+05
П 3,9-11 5,1+08 2,1+05
М 4,0-11 5,0+08 2,0+05

Ag-104m 0,558 сағ Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05
П 2,6-11 7,7+08 3,1+05
М 2,7-11 7,4+08 3,0+05

Ag-105 41,0 тəулік Б 5,4-10 3,7+07 1,5+04
П 6,9-10 2,9+07 1,2+04
М 7,8-10 2,6+07 1,0+04

Ag-106 0,399 сағ Б 9,8-12 2,0+09 8,2+05
П 1,6-11 1,3+09 5,0+05
М 1,6-11 1,3+09 5,0+05

Ag-106m 8,41 тəулік Б 1,1-09 1,8+07 7,3+03
П 1,1-09 1,8+07 7,3+03
М 1,1-09 1,8+07 7,3+03

Ag-108m 1,27+02 жыл Б 6,1-09 3,3+06 1,3+03
П 7,0-09 2,9+06 1,1+03
М 3,5-08 5,7+05 2,3+02

Ag-110m 250 тəулік Б 5,5-09 3,6+06 1,5+03
П 7,2-09 2,8+06 1,1+03
М 1,2-08 1,7+06 6,7+02

Ag-111 7,45 тəулік Б 4,1-10 4,9+07 2,0+04
П 1,5-09 1,3+07 5,3+03
М 1,7-09 1,2+07 4,7+03

Ag-112 3,12 сағ Б 8,2-11 2,4+08 9,8+04
П 1,7-10 1,2+08 4,7+04
М 1,8-10 1,1+08 4,4+04

Ag-115 0,333 сағ Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05
П 2,8-11 7,1+08 2,9+05
М 3,0-11 6,7+08 2,7+05

Cd-104 0,961 сағ Б 2,7-11 7,4+08 3,0+05
П 3,6-11 5,6+08 2,2+05
М 3,7-11 5,4+08 2,2+05

Cd-107 6,49 сағ Б 2,3-11 8,7+08 3,5+05
П 8,1-11 2,5+08 9,9+04
М 8,7-11 2,3+08 9,2+04

Cd-109 1,27 жыл Б 8,1-09 2,5+06 9,9+02
П 6,2-09 3,2+06 1,3+03
М 5,8-09 3,4+06 1,4+03

Cd-113 9,30+15 жыл Б 1,2-07 1,7+05 6,7+01
П 5,3-08 3,8+05 1,5+02
М 2,5-08 8,0+05 3,2+02

Cd-113m 13,6 жыл Б 1,1-07 1,8+05 7,3+01
П 5,0-08 4,0+05 1,6+02
М 3,0-08 6,7+05 2,7+02

Cd-115 2,23 тəулік Б 3,7-10 5,4+07 2,2+04
П 9,7-10 2,1+07 8,2+03
М 1,1-09 1,8+07 7,3+03

Cd-115m 44,6 тəулік Б 5,3-09 3,8+06 1,5+03
П 5,9-09 3,4+06 1,4+03
М 7,3-09 2,7+06 1,1+03

Cd-117 2,49 сағ Б 7,3-11 2,7+08 1,1+05
П 1,6-10 1,3+08 5,0+04
М 1,7-10 1,2+08 4,7+04

Cd-117m 3,36 сағ Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
М 2,1-10 9,5+07 3,8+04

In-109 4,20 сағ Б 3,2-11 6,3+08 2,5+05
П 4,4-11 4,5+08 1,8+05

In-110 4,90 сағ Б 1,2-10 1,7+08 6,7+04
П 1,4-10 1,4+08 5,7+04

In-110 1,15 сағ Б 3,1-11 6,5+08 2,6+05
П 5,0-11 4,0+08 1,6+05

In-111 2,83 тəулік Б 1,3-10 1,5+08 6,2+04
П 2,3-10 8,7+07 3,5+04

In-112 0,240 сағ Б 5,0-12 4,0+09 1,6+06
П 7,8-12 2,6+09 1,0+06

In-113m 1,66 сағ Б 1,0-11 2,0+09 8,0+05
П 2,0-11 1,0+09 4,0+05

In-114m 49,5 тəулік Б 9,3-09 2,2+06 8,6+02
П 5,9-09 3,4+06 1,4+03

In-115m 4,49 сағ Б 2,5-11 8,0+08 3,2+05
П 6,0-11 3,3+08 1,3+05

In-116m 0,902 сағ Б 3,0-11 6,7+08 2,7+05
П 4,8-11 4,2+08 1,7+05

In-117 0,730 сағ Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05
П 3,0-11 6,7+08 2,7+05

In-117m 1,94 сағ Б 3,1-11 6,5+08 2,6+05
П 7,3-11 2,7+08 1,1+05

In-119m 0,300 сағ Б 1,1-11 1,8+09 7,3+05
П 1,8-11 1,1+09 4,4+05

Sn-110 4,00 сағ Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04
П 1,6-10 1,3+08 5,0+04

Sn-111 0,588 сағ Б 8,3-12 2,4+09 9,6+05
П 1,4-11 1,4+09 5,7+05

Sn-113 115 тəулік Б 5,4-10 3,7+07 1,5+04
П 2,5-09 8,0+06 3,2+03

Sn-117m 13,6 тəулік Б 2,9-10 6,9+07 2,8+04
П 2,3-09 8,7+06 3,5+03

Sn-119m 293 тəулік Б 2,9-10 6,9+07 2,8+04
П 2,0-09 1,0+07 4,0+03

Sn-121 1,13 тəулік Б 6,4-11 3,1+08 1,3+05
П 2,2-10 9,1+07 3,6+04

Sn-121m 55,0 жыл Б 8,0-10 2,5+07 1,0+04
П 4,2-09 4,8+06 1,9+03

Sn-123 129 тəулік Б 1,2-09 1,7+07 6,7+03
П 7,7-09 2,6+06 1,0+03

Sn-123m 0,668 сағ Б 1,4-11 1,4+09 5,7+05
П 2,8-11 7,1+08 2,9+05

Sn-125 9,64 тəулік Б 9,2-10 2,2+07 8,7+03
П 3,0-09 6,7+06 2,7+03

Sn-126 1,00+05 лет Б 1,1-08 1,8+06 7,3+02
П 2,7-08 7,4+05 3,0+02

Sn-127 2,10 сағ Б 6,9-11 2,9+08 1,2+05
П 1,3-10 1,5+08 6,2+04

Sn-128 0,985 сағ Б 5,4-11 3,7+08 1,5+05
П 9,6-11 2,1+08 8,3+04

Sb-115 0,530 сағ Б 9,2-12 2,2+09 8,7+05
П 1,4-11 1,4+09 5,7+05

Sb-116 0,263 сағ Б 9,9-12 2,0+09 8,1+05
П 1,4-11 1,4+09 5,7+05

Sb-116m 1,00 сағ Б 3,5-11 5,7+08 2,3+05
П 5,0-11 4,0+08 1,6+05

Sb-117 2,80 сағ Б 9,3-12 2,2+09 8,6+05
П 1,7-11 1,2+09 4,7+05

Sb-118m 5,00 сағ Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
П 1,3-10 1,5+08 6,2+04

Sb-119 1,59 тəулік Б 2,5-11 8,0+08 3,2+05
П 3,7-11 5,4+08 2,2+05

Sb-120 5,76 тəулік Б 5,9-10 3,4+07 1,4+04
П 1,0-09 2,0+07 8,0+03

Sb-120 0,265 сағ Б 4,9-12 4,1+09 1,6+06
П 7,4-12 2,7+09 1,1+06

Sb-122 2,70 тəулік Б 3,9-10 5,1+07 2,1+04
П 1,0-09 2,0+07 8,0+03

Sb-124 60,2 тəулік Б 1,3-09 1,5+07 6,2+03
П 6,1-09 3,3+06 1,3+03

Sb-124m 0,337 сағ Б 3,0-12 6,7+09 2,7+06
П 5,5-12 3,6+09 1,5+06

Sb-125 2,77 жыл Б 1,4-09 1,4+07 5,7+03
П 4,5-09 4,4+06 1,8+03

Sb-126 12,4 тəулік Б 1,1-09 1,8+07 7,3+03
П 2,7-09 7,4+06 3,0+03

Sb-126m 0,317 сағ Б 1,3-11 1,5+09 6,2+05
П 2,0-11 1,0+09 4,0+05

Sb-127 3,85 тəулік Б 4,6-10 4,3+07 1,7+04
П 1,6-09 1,3+07 5,0+03

Sb-128 9,01 сағ Б 2,5-10 8,0+07 3,2+04
П 4,2-10 4,8+07 1,9+04

Sb-128 0,173 сағ Б 1,1-11 1,8+09 7,3+05
П 1,5-11 1,3+09 5,3+05

Sb-129 4,32 сағ Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04
П 2,4-10 8,3+07 3,3+04

Sb-130 0,667 сағ Б 3,5-11 5,7+08 2,3+05
П 5,4-11 3,7+08 1,5+05

Sb-131 0,383 сағ Б 3,7-11 5,4+08 2,2+05
П 5,2-11 3,8+08 1,5+05

Te-116 2,49 сағ Б 6,3-11 3,2+08 1,3+05
П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
Г 8,7-11 2,3+08 9,2+04

Sb-129 4,32 час Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04
П 3,9-10 5,1+07 2,1+04
Г 5,1-10 3,9+07 1,6+04

Te-121 17,0 тəулік Б 2,5-10 8,0+07 3,2+04
П 3,9-10 5,1+07 2,1+04
Г 5,1-10 3,9+07 1,6+04

Te-121m 154 тəулік Б 1,8-09 1,1+07 4,4+03
П 4,2-09 4,8+06 1,9+03
Г 5,5-09 3,6+06 1,5+03

Te-123 1,00+13 жыл Б 4,0-09 5,0+06 2,0+03
П 2,6-09 7,7+06 3,1+03
Г 1,2-08 1,7+06 6,7+02

Te-123m 120 тəулік Б 9,7-10 2,1+07 8,2+03
П 3,9-09 5,1+06 2,1+03
Г 2,9-09 6,9+06 2,8+03

Te-125m 58,0 тəулік Б 5,1-10 3,9+07 1,6+04
П 3,3-09 6,1+06 2,4+03
Г 1,5-09 1,3+07 5,3+03

Te-127 9,35 сағ Б 4,2-11 4,8+08 1,9+05
П 1,2-10 1,7+08 6,7+04
Г 7,7-11 2,6+08 1,0+05

Te-127m 109 тəулік Б 1,6-09 1,3+07 5,0+03
П 7,2-09 2,8+06 1,1+03
Г 4,6-09 4,3+06 1,7+03

Te-129 1,16 сағ Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05
П 3,8-11 5,3+08 2,1+05
Г 3,7-11 5,4+08 2,2+05

Te-129m 33,6 тəулік Б 1,3-09 1,5+07 6,2+03
П 6,3-09 3,2+06 1,3+03
Г 3,7-09 5,4+06 2,2+03

Te-131 0,417 сағ Б 2,3-11 8,7+08 3,5+05
П 3,8-11 5,3+08 2,1+05
Г 6,8-11 2,9+08 1,2+05

Te-131m 1,25 тəулік Б 8,7-10 2,3+07 9,2+03
П 1,1-09 1,8+07 7,3+03
Г 2,4-09 8,3+06 3,3+03

Te-132 3,26 тəулік Б 1,8-09 1,1+07 4,4+03
П 2,2-09 9,1+06 3,6+03
Г 5,1-09 3,9+06 1,6+03

Te-133 0,207 Б 2,0-11 1,0+09 4,0+05
П 2,7-11 7,4+08 3,0+05
Г 5,6-11 3,6+08 1,4+05

Te-133m 0,923 сағ Б 8,4-11 2,4+08 9,5+04
П 1,2-10 1,7+08 6,7+04
Г 2,2-10 9,1+07 3,6+04

Te-134 0,696 сағ Б 5,0-11 4,0+08 1,6+05
П 7,1-11 2,8+08 1,1+05
Г 8,4-11 2,4+08 9,5+04

I-120 1,35 сағ Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
Г1 3,0-10 6,7+07 2,7+04
Г2 2,0-10 1,0+08 4,0+04

I-120m 0,883 сағ Б 8,7-11 2,3+08 9,2+04
Г1 1,8-10 1,1+08 4,4+04
Г2 1,0-10 2,0+08 8,0+04

I-121 2,12 сағ Б 2,8-11 7,1+08 2,9+05
Г1 8,6-11 2,3+08 9,3+04
Г2 5,6-11 3,6+08 1,4+05

I-123 13,2 сағ Б 7,6-11 2,6+08 1,1+05
Г1 2,1-10 9,5+07 3,8+04
Г2 1,5-10 1,3+08 5,3+04

I-124 4,18 тəулік Б 4,5-09 4,4+06 1,8+03
Г1 1,2-08 1,7+06 6,7+02
Г2 9,2-09 2,2+06 8,7+02

I-125 60,1 тəулік Б 5,3-09 3,8+06 1,5+03
Г1 1,4-08 1,4+06 5,7+02
Г2 1,1-08 1,8+06 7,3+02

I-126 13,0 тəулік Б 1,0-08 2,0+06 8,0+02
Г1 2,6-08 7,7+05 3,1+02
Г2 2,0-08 1,0+06 4,0+02

I-128 0,416 сағ Б 1,4-11 1,4+09 5,7+05
Г1 6,5-11 3,1+08 1,2+05
Г2 1,3-11 1,5+09 6,2+05

I-129 1,57+07 жыл Б 3,7-08 5,4+05 2,2+02
Г1 9,6-08 2,1+05 8,3+01
Г2 7,4-08 2,7+05 1,1+02

I-130 12,4 сағ Б 6,9-10 2,9+07 1,2+04
Г1 1,9-09 1,1+07 4,2+03
Г2 1,4-09 1,4+07 5,7+03

I-131 8,04 тəулік Б 7,6-09 2,6+06 1,1+03
Г1 2,0-08 1,0+06 4,0+02
Г2 1,5-08 1,3+06 5,3+02

I-132 2,30 сағ Б 9,6-11 2,1+08 8,3+04
Г1 3,1-10 6,5+07 2,6+04
Г2 1,9-10 1,1+08 4,2+04

I-132m 1,39 сағ Б 8,1-11 2,5+08 9,9+04
Г1 2,7-10 7,4+07 3,0+04
Г2 1,6-10 1,3+08 5,0+04

I-133 20,8 сағ Б 1,5-09 1,3+07 5,3+03
Г1 4,0-09 5,0+06 2,0+03
Г2 3,1-09 6,5+06 2,6+03

I-134 0,876 сағ Б 4,8-11 4,2+08 1,7+05
Г1 1,5-10 1,3+08 5,3+04
Г2 5,0-11 4,0+08 1,6+05

I-135 6,61 сағ Б 3,3-10 6,1+07 2,4+04
Г1 9,2-10 2,2+07 8,7+03
Г2 6,8-10 2,9+07 1,2+04

Cs-125 0,750 сағ Б 1,3-11 1,5+09 6,2+05
Cs-127 6,25 сағ Б 2,2-11 9,1+08 3,6+05
Cs-129 1,34 тəулік Б 4,5-11 4,4+08 1,8+05
Cs-130 0,498 сағ Б 8,4-12 2,4+09 9,5+05
Cs-131 9,69 тəулік Б 2,8-11 7,1+08 2,9+05

Cs-132 6,48 тəулік Б 2,4-10 8,3+07 3,3+04
Cs-134 2,06 жыл Б 6,8-09 2,9+06 1,2+03

Cs-134m 2,90 сағ Б 1,5-11 1,3+09 5,3+05
Cs-135 2,30+06 жыл Б 7,1-10 2,8+07 1,1+04

Cs-135m 0,883 сағ Б 1,3-11 1,5+09 6,2+05
Cs-136 13,1 тəулік Б 1,3-09 1,5+07 6,2+03
Cs-137 30,0 жыл Б 4,8-09 4,2+06 1,7+03
Cs-138 0,536 сағ Б 2,6-11 7,7+08 3,1+05
Ba-126 1,61 сағ Б 7,8-11 2,6+08 1,0+05
Ba-128 2,43 тəулік Б 8,0-10 2,5+07 1,0+04
Ba-131 11,8 тəулік Б 2,3-10 8,7+07 3,5+04

Ba-131m 0,243 сағ Б 4,1-12 4,9+09 2,0+06
Ba-133 10,7 лет Б 1,5-09 1,3+07 5,3+03

Ba-133m 1,62 тəулік Б 1,9-10 1,1+08 4,2+04
Ba-135m 1,20 тəулік Б 1,5-10 1,3+08 5,3+04
Ba-139 1,38 сағ Б 3,5-11 5,7+08 2,3+05
Ba-140 12,7 тəулік Б 1,0-09 2,0+07 8,0+03
Ba-141 0,305 сағ Б 2,2-11 9,1+08 3,6+05
Ba-142 0,177 сағ Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05
La-131 0,983 сағ Б 1,4-11 1,4+09 5,7+05

П 2,3-11 8,7+08 3,5+05
La-132 4,80 сағ Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04

П 1,7-10 1,2+08 4,7+04
La-135 19,5 сағ Б 1,1-11 1,8+09 7,3+05

П 1,5-11 1,3+09 5,3+05
La-137 6,00+04 жыл Б 8,6-09 2,3+06 9,3+02

П 3,4-09 5,9+06 2,4+03
La-138 1,35+11 жыл Б 1,5-07 1,3+05 5,3+01

П 6,1-08 3,3+05 1,3+02
La-140 1,68 тəулік Б 6,0-10 3,3+07 1,3+04

П 1,1-09 1,8+07 7,3+03
La-141 3,93 сағ Б 6,7-11 3,0+08 1,2+05

П 1,5-10 1,3+08 5,3+04
La-142 1,54 сағ Б 5,6-11 3,6+08 1,4+05

П 9,3-11 2,2+08 8,6+04
La-143 0,237 сағ Б 1,2-11 1,7+09 6,7+05

П 2,2-11 9,1+08 3,6+05
Ce-134 3,00 тəулік П 1,3-09 1,5+07 6,2+03

М 1,3-09 1,5+07 6,2+03
Ce-135 17,6 сағ П 4,9-10 4,1+07 1,6+04

М 5,1-10 3,9+07 1,6+04
Ce-137 9,00 сағ П 1,0-11 2,0+09 8,0+05

М 1,1-11 1,8+09 7,3+05
Ce-137m 1,43 тəулік П 4,0-10 5,0+07 2,0+04

М 4,3-10 4,7+07 1,9+04
Ce-139 138 тəулік П 1,6-09 1,3+07 5,0+03

М 1,8-09 1,1+07 4,4+03
Ce-141 32,5 тəулік П 3,1-09 6,5+06 2,6+03

М 3,6-09 5,6+06 2,2+03
Ce-143 1,38 тəулік П 7,4-10 2,7+07 1,1+04

М 8,1-10 2,5+07 9,9+03
Ce-144 284 тəулік П 3,4-08 5,9+05 2,4+02

М 4,9-08 4,1+05 1,6+02
Pr-136 0,218 сағ П 1,4-11 1,4+09 5,7+05

М 1,5-11 1,3+09 5,3+05
Pr-137 1,28 сағ П 2,1-11 9,5+08 3,8+05

М 2,2-11 9,1+08 3,6+05
Pr-138m 2,10 сағ П 7,6-11 2,6+08 1,1+05

М 7,9-11 2,5+08 1,0+05
Pr-139 4,51 сағ П 1,9-11 1,1+09 4,2+05

М 2,0-11 1,0+09 4,0+05
Pr-142 19,1 сағ П 5,3-10 3,8+07 1,5+04

М 5,6-10 3,6+07 1,4+04
Pr-142m 0,243 сағ П 6,7-12 3,0+09 1,2+06

М 7,1-12 2,8+09 1,1+06
Pr-143 13,6 тəулік П 2,1-09 9,5+06 3,8+03

М 2,3-09 8,7+06 3,5+03
Pr-144 0,288 сағ П 1,8-11 1,1+09 4,4+05

М 1,9-11 1,1+09 4,2+05
Pr-145 5,98 сағ П 1,6-10 1,3+08 5,0+04

М 1,7-10 1,2+08 4,7+04
Pr-147 0,227 сағ П 1,8-11 1,1+09 4,4+05

М 1,9-11 1,1+09 4,2+05
Nd-136 0,844 сағ П 5,3-11 3,8+08 1,5+05

М 5,6-11 3,6+08 1,4+05
Nd-138 5,04 сағ П 2,4-10 8,3+07 3,3+04

М 2,6-10 7,7+07 3,1+04
Nd-139 0,495 сағ П 1,0-11 2,0+09 8,0+05

М 1,1-11 1,8+09 7,3+05
Nd-139m 5,50 сағ П 1,5-10 1,3+08 5,3+04

М 1,6-10 1,3+08 5,0+04
Nd-141 2,49 сағ П 5,1-12 3,9+09 1,6+06

М 5,3-12 3,8+09 1,5+06
Nd-147 11,0 тəулік П 2,0-09 1,0+07 4,0+03

М 2,3-09 8,7+06 3,5+03
Nd-149 1,73 сағ П 8,5-11 2,4+08 9,4+04

М 9,0-11 2,2+08 8,9+04
Nd-151 0,207 сағ П 1,7-11 1,2+09 4,7+05

М 1,8-11 1,1+09 4,4+05
Pm-141 0,348 сағ П 1,5-11 1,3+09 5,3+05

М 1,6-11 1,3+09 5,0+05
Pm-143 265 тəулік П 1,4-09 1,4+07 5,7+03

М 1,3-09 1,5+07 6,2+03
Pm-144 363 тəулік П 7,8-09 2,6+06 1,0+03

М 7,0-09 2,9+06 1,1+03
Pm-145 17,7 жыл П 3,4-09 5,9+06 2,4+03

М 2,1-09 9,5+06 3,8+03
Pm-146 5,53 жыл П 1,9-08 1,1+06 4,2+02

М 1,6-08 1,3+06 5,0+02
Pm-147 2,62 жыл П 4,7-09 4,3+06 1,7+03

М 4,6-09 4,3+06 1,7+03
Pm-148 5,37 тəулік П 2,0-09 1,0+07 4,0+03

М 2,1-09 9,5+06 3,8+03
Pm-148m 41,3 тəулік П 4,9-09 4,1+06 1,6+03

М 5,4-09 3,7+06 1,5+03
Pm-149 2,21 тəулік П 6,6-10 3,0+07 1,2+04

М 7,2-10 2,8+07 1,1+04
Pm-150 2,68 сағ П 1,3-10 1,5+08 6,2+04

М 1,4-10 1,4+08 5,7+04
Pm-151 1,18 тəулік П 4,2-10 4,8+07 1,9+04

М 4,5-10 4,4+07 1,8+04
Sm-141 0,170 сағ П 1,6-11 1,3+09 5,0+05

Sm-141m 0,377 сағ П 3,4-11 5,9+08 2,4+05
Sm-142 1,21 сағ П 7,4-11 2,7+08 1,1+05
Sm-145 340 тəулік П 1,5-09 1,3+07 5,3+03
Sm-146 1,03+08 жыл П 9,9-06 2,0+03 8,1-01
Sm-151 90,0 жыл П 3,7-09 5,4+06 2,2+03
Sm-153 1,95 тəулік П 6,1-10 3,3+07 1,3+04
Sm-155 0,368 сағ П 1,7-11 1,2+09 4,7+05
Sm-156 9,40 сағ П 2,1-10 9,5+07 3,8+04
Eu-145 5,94 тəулік П 5,6-10 3,6+07 1,4+04
Eu-146 4,61 тəулік П 8,2-10 2,4+07 9,8+03
Eu-147 24,0 тəулік П 1,0-09 2,0+07 8,0+03
Eu-148 54,5 тəулік П 2,7-09 7,4+06 3,0+03
Eu-149 93,1 тəулік П 2,7-10 7,4+07 3,0+04
Eu-150 34,2 жыл П 5,0-08 4,0+05 1,6+02
Eu-150 12,6 сағ П 1,9-10 1,1+08 4,2+04
Eu-152 13,3 жыл П 3,9-08 5,1+05 2,1+02

Eu-152m 9,32 сағ П 2,2-10 9,1+07 3,6+04
Eu-154 8,80 жыл П 5,0-08 4,0+05 1,6+02
Eu-155 4,96 жыл П 6,5-09 3,1+06 1,2+03
Eu-156 15,2 тəулік П 3,3-09 6,1+06 2,4+03
Eu-157 15,1 сағ П 3,2-10 6,3+07 2,5+04
Eu-158 0,765 сағ П 4,8-11 4,2+08 1,7+05
Gd-145 0,382 сағ Б 1,5-11 1,3+09 5,3+05

П 2,1-11 9,5+08 3,8+05
Gd-146 48,3 тəулік Б 4,4-09 4,5+06 1,8+03

П 6,0-09 3,3+06 1,3+03
Gd-147 1,59 тəулік Б 2,7-10 7,4+07 3,0+04

П 4,1-10 4,9+07 2,0+04
Gd-148 93,0 жыл Б 2,5-05 8,0+02 3,2-01

П 1,1-05 1,8+03 7,3-01
Gd-149 9,40 тəулік Б 2,6-10 7,7+07 3,1+04

П 7,0-10 2,9+07 1,1+04
Gd-151 120 тəулік Б 7,8-10 2,6+07 1,0+04

П 8,1-10 2,5+07 9,9+03
Gd-152 1,08+14 жыл Б 1,9-05 1,1+03 4,2-01

П 7,4-06 2,7+03 1,1
Gd-153 242 тəулік Б 2,1-09 9,5+06 3,8+03

П 1,9-09 1,1+07 4,2+03
Gd-159 18,6 сағ Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04

П 2,7-10 7,4+07 3,0+04
Tb-147 1,65 сағ П 7,9-11 2,5+08 1,0+05
Tb-149 4,15 сағ П 4,3-09 4,7+06 1,9+03
Tb-150 3,27 сағ П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
Tb-151 17,6 сағ П 2,3-10 8,7+07 3,5+04
Tb-153 2,34 тəулік П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
Tb-154 21,4 сағ П 3,8-10 5,3+07 2,1+04
Tb-155 5,32 тəулік П 2,1-10 9,5+07 3,8+04
Tb-156 5,34 тəулік П 1,2-09 1,7+07 6,7+03

Tb-156m 1,02 тəулік П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
Tb-156m 5,00 сағ П 9,2-11 2,2+08 8,7+04
Tb-157 1,50+02 жыл П 1,1-09 1,8+07 7,3+03
Tb-158 1,50+02 жыл П 4,3-08 4,7+05 1,9+02
Tb-160 72,3 тəулік П 6,6-09 3,0+06 1,2+03
Tb-161 6,91 тəулік П 1,2-09 1,7+07 6,7+03
Dy-155 10,0 сағ П 8,0-11 2,5+08 1,0+05
Dy-157 8,10 сағ П 3,2-11 6,3+08 2,5+05
Dy-159 144 тəулік П 3,5-10 5,7+07 2,3+04
Dy-165 2,33 сағ П 6,1-11 3,3+08 1,3+05
Dy-166 3,40 тəулік П 1,8-09 1,1+07 4,4+03
Ho-155 0,800 сағ П 2,0-11 1,0+09 4,0+05
Ho-157 0,210 сағ П 4,5-12 4,4+09 1,8+06
Ho-159 0,550 сағ П 6,3-12 3,2+09 1,3+06
Ho-161 2,50 сағ П 6,3-12 3,2+09 1,3+06
Ho-162 0,250 сағ П 2,9-12 6,9+09 2,8+06

Ho-162m 1,13 сағ П 2,2-11 9,1+08 3,6+05
Ho-164 0,483 сағ П 8,6-12 2,3+09 9,3+05

Ho-164m 0,625 сағ П 1,2-11 1,7+09 6,7+05
Ho-166 1,12 тəулік П 6,6-10 3,0+07 1,2+04

Ho-166m 1,20+03 жыл П 1,1-07 1,8+05 7,3+01
Ho-167 3,10 сағ П 7,1-11 2,8+08 1,1+05
Er-161 3,24 сағ П 5,1-11 3,9+08 1,6+05
Er-165 10,4 сағ П 8,3-12 2,4+09 9,6+05
Er-169 9,30 тəулік П 9,8-10 2,0+07 8,2+03
Ho-162 0,250 сағ П 2,9-12 6,9+09 2,8+06
Er-171 7,52 сағ П 2,2-10 9,1+07 3,6+04
Er-172 2,05 тəулік П 1,1-09 1,8+07 7,3+03
Tm-162 0,362 сағ П 1,6-11 1,3+09 5,0+05
Tm-166 7,70 сағ П 1,8-10 1,1+08 4,4+04
Tm-167 9,24 тəулік П 1,1-09 1,8+07 7,3+03
Tm-170 129 тəулік П 6,6-09 3,0+06 1,2+03
Tm-171 1,92 жыл П 1,3-09 1,5+07 6,2+03
Tm-172 2,65 тəулік П 1,1-09 1,8+07 7,3+03
Tm-173 8,24 сағ П 1,8-10 1,1+08 4,4+04
Tm-175 0,253 сағ П 1,9-11 1,1+09 4,2+05
Yb-162 0,315 сағ П 1,4-11 1,4+09 5,7+05

М 1,4-11 1,4+09 5,7+05
Yb-166 2,36 тəулік П 7,2-10 2,8+07 1,1+04

М 7,6-10 2,6+07 1,1+04
Yb-167 0,292 сағ П 6,5-12 3,1+09 1,2+06

М 6,9-12 2,9+09 1,2+06
Yb-169 32,0 тəулік П 2,4-09 8,3+06 3,3+03

М 2,8-09 7,1+06 2,9+03
Yb-175 4,19 тəулік П 6,3-10 3,2+07 1,3+04

М 7,0-10 2,9+07 1,1+04
Yb-177 1,90 сағ П 6,4-11 3,1+08 1,3+05

М 6,9-11 2,9+08 1,2+05
Yb-178 1,23 сағ П 7,1-11 2,8+08 1,1+05

М 7,6-11 2,6+08 1,1+05
Lu-169 1,42 тəулік П 3,5-10 5,7+07 2,3+04

М 3,8-10 5,3+07 2,1+04

Lu-170 2,00 тəулік П 6,4-10 3,1+07 1,3+04
М 6,7-10 3,0+07 1,2+04

Lu-171 8,22 тəулік П 7,6-10 2,6+07 1,1+04
М 8,3-10 2,4+07 9,6+03

Lu-172 6,70 тəулік П 1,4-09 1,4+07 5,7+03
М 1,5-09 1,3+07 5,3+03

Lu-173 1,37 жыл П 2,0-09 1,0+07 4,0+03
М 2,3-09 8,7+06 3,5+03

Lu-174 3,31 жыл П 4,0-09 5,0+06 2,0+03
М 3,9-09 5,1+06 2,1+03

Lu-174m 142 тəулік П 3,4-09 5,9+06 2,4+03
М 3,8-09 5,3+06 2,1+03

Lu-176 3,60+10 жыл П 6,6-08 3,0+05 1,2+02
М 5,2-08 3,8+05 1,5+02

Lu-176m 3,68 сағ П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,2-10 1,7+08 6,7+04

Lu-177 6,71 тəулік П 1,0-09 2,0+07 8,0+03
М 1,1-09 1,8+07 7,3+03

Lu-177m 161 тəулік П 1,2-08 1,7+06 6,7+02
М 1,5-08 1,3+06 5,3+02

Lu-178 0,473 сағ П 2,5-11 8,0+08 3,2+05
М 2,6-11 7,7+08 3,1+05

Lu-178m 0,378 сағ П 3,3-11 6,1+08 2,4+05
М 3,5-11 5,7+08 2,3+05

Lu-179 4,59 сағ П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,2-10 1,7+08 6,7+04

Hf-170 16,0 сағ Б 1,7-10 1,2+08 4,7+04
П 3,2-10 6,3+07 2,5+04

Hf-172 1,87 жыл Б 3,2-08 6,3+05 2,5+02
П 1,9-08 1,1+06 4,2+02

Hf-173 24,0 сағ Б 7,9-11 2,5+08 1,0+05
П 1,6-10 1,3+08 5,0+04

Hf-175 70,0 тəулік Б 7,2-10 2,8+07 1,1+04
П 1,1-09 1,8+07 7,3+03

Hf-177m 0,856 сағ Б 4,7-11 4,3+08 1,7+05
П 9,2-11 2,2+08 8,7+04

Hf-178m 31,0 жыл Б 2,6-07 7,7+04 3,1+01
П 1,1-07 1,8+05 7,3+01

Hf-179m 25,1 тəулік Б 1,1-09 1,8+07 7,3+03
П 3,6-09 5,6+06 2,2+03

Hf-180m 5,50 сағ Б 6,4-11 3,1+08 1,3+05
П 1,4-10 1,4+08 5,7+04

Hf-181 42,4 тəулік Б 1,4-09 1,4+07 5,7+03
П 4,7-09 4,3+06 1,7+03

Hf-182 9,00+06 жыл Б 3,0-07 6,7+04 2,7+01
П 1,2-07 1,7+05 6,7+01

Hf-182m 1,02 сағ Б 2,3-11 8,7+08 3,5+05
П 4,7-11 4,3+08 1,7+05

Hf-183 1,07 сағ Б 2,6-11 7,7+08 3,1+05
П 5,8-11 3,4+08 1,4+05

Hf-184 4,12 сағ Б 1,3-10 1,5+08 6,2+04
П 3,3-10 6,1+07 2,4+04

Ta-172 0,613 сағ П 3,4-11 5,9+08 2,4+05
М 3,6-11 5,6+08 2,2+05

Ta-173 3,65 сағ П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,2-10 1,7+08 6,7+04

Ta-174 1,20 сағ П 4,2-11 4,8+08 1,9+05
М 4,4-11 4,5+08 1,8+05

Ta-175 10,5 сағ П 1,3-10 1,5+08 6,2+04
М 1,4-10 1,4+08 5,7+04

Ta-176 8,08 сағ П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
М 2,1-10 9,5+07 3,8+04

Ta-177 2,36 тəулік П 9,3-11 2,2+08 8,6+04
М 1,0-10 2,0+08 8,0+04

Ta-178 2,20 сағ П 6,6-11 3,0+08 1,2+05
М 6,9-11 2,9+08 1,2+05

Ta-179 1,82 жыл П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
М 5,2-10 3,8+07 1,5+04

Ta-180 1,00+13 жыл П 6,0-09 3,3+06 1,3+03
М 2,4-08 8,3+05 3,3+02

Ta-180m 8,10 сағ П 4,4-11 4,5+08 1,8+05
М 4,7-11 4,3+08 1,7+05

Ta-182 115 тəулік П 7,2-09 2,8+06 1,1+03
М 9,7-09 2,1+06 8,2+02

Ta-182m 0,264 сағ П 2,1-11 9,5+08 3,8+05
М 2,2-11 9,1+08 3,6+05

Ta-183 5,10 тəулік П 1,8-09 1,1+07 4,4+03
М 2,0-09 1,0+07 4,0+03

Ta-184 8,70 сағ П 4,1-10 4,9+07 2,0+04
М 4,4-10 4,5+07 1,8+04

Ta-185 0,816 сағ П 4,6-11 4,3+08 1,7+05
М 4,9-11 4,1+08 1,6+05

Ta-186 0,175 сағ П 1,8-11 1,1+09 4,4+05
М 1,9-11 1,1+09 4,2+05

W-176 2,30 сағ Б 4,4-11 4,5+08 1,8+05
W-177 2,25 сағ Б 2,6-11 7,7+08 3,1+05
W-178 21,7 тəулік Б 7,6-11 2,6+08 1,1+05
W-179 0,625 сағ Б 9,9-13 2,0+10 8,1+06
W-181 121 тəулік Б 2,8-11 7,1+08 2,9+05
W-185 75,1 тəулік Б 1,4-10 1,4+08 5,7+04
W-187 23,9 сағ Б 2,0-10 1,0+08 4,0+04
W-188 69,4 тəулік Б 5,9-10 3,4+07 1,4+04
Re-177 0,233 сағ Б 1,0-11 2,0+09 8,0+05

П 1,4-11 1,4+09 5,7+05
Re-178 0,220 сағ Б 1,1-11 1,8+09 7,3+05

П 1,5-11 1,3+09 5,3+05
Re-181 20,0 сағ Б 1,9-10 1,1+08 4,2+04

П 2,5-10 8,0+07 3,2+04
Re-182 2,67 тəулік Б 6,8-10 2,9+07 1,2+04

П 1,3-09 1,5+07 6,2+03
Re-182 12,7 сағ Б 1,5-10 1,3+08 5,3+04

П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
Re-184 38,0 тəулік Б 4,6-10 4,3+07 1,7+04

П 1,8-09 1,1+07 4,4+03
Re-184m 165 тəулік Б 6,1-10 3,3+07 1,3+04

П 6,1-09 3,3+06 1,3+03
Re-186 3,78 тəулік Б 5,3-10 3,8+07 1,5+04

П 1,1-09 1,8+07 7,3+03
Re-186m 2,00+05 жыл Б 8,5-10 2,4+07 9,4+03

П 1,1-08 1,8+06 7,3+02
Re-188 17,0 сағ Б 4,7-10 4,3+07 1,7+04

П 5,5-10 3,6+07 1,5+04
Re-188m 0,310 сағ Б 1,0-11 2,0+09 8,0+05

П 1,4-11 1,4+09 5,7+05
Re-189 1,01 тəулік Б 2,7-10 7,4+07 3,0+04

П 4,3-10 4,7+07 1,9+04
Os-180 0,366 сағ Б 8,8-12 2,3+09 9,1+05

П 1,4-11 1,4+09 5,7+05
М 1,5-11 1,3+09 5,3+05

Os-181 1,75 сағ Б 3,6-11 5,6+08 2,2+05
П 6,3-11 3,2+08 1,3+05
М 6,6-11 3,0+08 1,2+05

Os-182 22,0 сағ Б 1,9-10 1,1+08 4,2+04
П 3,7-10 5,4+07 2,2+04
М 3,9-10 5,1+07 2,1+04

Os-185 94,0 тəулік Б 1,1-09 1,8+07 7,3+03
П 1,2-09 1,7+07 6,7+03
М 1,5-09 1,3+07 5,3+03

Os-189m 6,00 сағ Б 2,7-12 7,4+09 3,0+06
П 5,1-12 3,9+09 1,6+06
М 5,4-12 3,7+09 1,5+06

Os-191 15,4 тəулік Б 2,5-10 8,0+07 3,2+04
П 1,5-09 1,3+07 5,3+03
М 1,8-09 1,1+07 4,4+03

Os-191m 13,0 сағ Б 2,6-11 7,7+08 3,1+05
П 1,3-10 1,5+08 6,2+04
М 1,5-10 1,3+08 5,3+04

Os-193 1,25 сағ Б 1,7-10 1,2+08 4,7+04
П 4,7-10 4,3+07 1,7+04
М 5,1-10 3,9+07 1,6+04

Os-194 6,00 жыл Б 1,1-08 1,8+06 7,3+02
П 2,0-08 1,0+06 4,0+02
М 7,9-08 2,5+05 1,0+02

Ir-182 0,250 сағ Б 1,5-11 1,3+09 5,3+05
П 2,4-11 8,3+08 3,3+05
М 2,5-11 8,0+08 3,2+05

Ir-184 3,02 сағ Б 6,7-11 3,0+08 1,2+05
П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,2-10 1,7+08 6,7+04

Ir-185 14,0 сағ Б 8,8-11 2,3+08 9,1+04
П 1,8-10 1,1+08 4,4+04
М 1,9-10 1,1+08 4,2+04

Ir-182 0,250 час Б 1,5-11 1,3+09 5,3+05
П 2,4-11 8,3+08 3,3+05
М 2,5-11 8,0+08 3,2+05

Ir-186 15,8 сағ Б 1,8-10 1,1+08 4,4+04
П 3,2-10 6,3+07 2,5+04
М 3,3-10 6,1+07 2,4+04

Ir-186 1,75 сағ Б 2,5-11 8,0+08 3,2+05
П 4,3-11 4,7+08 1,9+05
М 4,5-11 4,4+08 1,8+05

Ir-187 10,5 сағ Б 4,0-11 5,0+08 2,0+05
П 7,5-11 2,7+08 1,1+05
М 7,9-11 2,5+08 1,0+05

Ir-188 1,73 тəулік Б 2,6-10 7,7+07 3,1+04
П 4,1-10 4,9+07 2,0+04
М 4,3-10 4,7+07 1,9+04

Ir-189 13,3 тəулік Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04
П 4,8-10 4,2+07 1,7+04
М 5,5-10 3,6+07 1,5+04

Ir-190 12,1 тəулік Б 7,9-10 2,5+07 1,0+04
П 2,0-09 1,0+07 4,0+03
М 2,3-09 8,7+06 3,5+03

Ir-190m 3,10 сағ Б 5,3-11 3,8+08 1,5+05
П 8,3-11 2,4+08 9,6+04
М 8,6-11 2,3+08 9,3+04

Ir-190m 1,20 сағ Б 3,7-12 5,4+09 2,2+06
П 9,0-12 2,2+09 8,9+05
М 1,0-11 2,0+09 8,0+05

Ir-192 74,0 тəулік Б 1,8-09 1,1+07 4,4+03
П 4,9-09 4,1+06 1,6+03
М 6,2-09 3,2+06 1,3+03

Ir-192m 2,41+02 жыл Б 4,8-09 4,2+06 1,7+03
П 5,4-09 3,7+06 1,5+03
М 3,6-08 5,6+05 2,2+02

Ir-193m 11,9 тəулік Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
П 1,0-09 2,0+07 8,0+03
М 1,2-09 1,7+07 6,7+03

Ir-194 19,1 сағ Б 2,2-10 9,1+07 3,6+04
П 5,3-10 3,8+07 1,5+04
М 5,6-10 3,6+07 1,4+04

Ir-194m 171 тəулік Б 5,4-09 3,7+06 1,5+03
П 8,5-09 2,4+06 9,4+02
М 1,2-08 1,7+06 6,7+02

Ir-195 2,50 сағ Б 2,6-11 7,7+08 3,1+05
П 6,7-11 3,0+08 1,2+05
М 7,2-11 2,8+08 1,1+05

Ir-195m 3,80 сағ Б 6,5-11 3,1+08 1,2+05
П 1,6-10 1,3+08 5,0+04
М 1,7-10 1,2+08 4,7+04

Pt-186 2,00 сағ Б 3,6-11 5,6+08 2,2+05
Pt-188 10,2 тəулік Б 4,3-10 4,7+07 1,9+04
Pt-189 10,9 сағ Б 4,1-11 4,9+08 2,0+05
Pt-191 2,80 тəулік Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04
Pt-193 50,0 жыл Б 2,1-11 9,5+08 3,8+05

Pt-193m 4,33 тəулік Б 1,3-10 1,5+08 6,2+04
Pt-195m 4,02 тəулік Б 1,9-10 1,1+08 4,2+04
Pt-197 18,3 сағ Б 9,1-11 2,2+08 8,8+04

Pt-197m 1,57 сағ Б 2,5-11 8,0+08 3,2+05
Pt-199 0,513 сағ Б 1,3-11 1,5+09 6,2+05
Pt-200 12,5 сағ Б 2,4-10 8,3+07 3,3+04
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Au-193 17,6 сағ Б 3,9-11 5,1+08 2,1+05
П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,2-10 1,7+08 6,7+04

Au-194 1,64 тəулік Б 1,5-10 1,3+08 5,3+04
П 2,4-10 8,3+07 3,3+04
М 2,5-10 8,0+07 3,2+04

Au-195 183 тəулік Б 7,1-11 2,8+08 1,1+05
П 1,0-09 2,0+07 8,0+03
М 1,6-09 1,3+07 5,0+03

Au-198 2,69 тəулік Б 2,3-10 8,7+07 3,5+04
П 7,6-10 2,6+07 1,1+04
М 8,4-10 2,4+07 9,5+03

Au-198m 2,30 тəулік Б 3,4-10 5,9+07 2,4+04
П 1,7-09 1,2+07 4,7+03
М 1,9-09 1,1+07 4,2+03

Au-199 3,14 тəулік Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04
П 6,8-10 2,9+07 1,2+04
М 7,5-10 2,7+07 1,1+04

Au-200 0,807 сағ Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05
П 3,5-11 5,7+08 2,3+05
М 3,6-11 5,6+08 2,2+05

Au-200m 18,7 сағ Б 3,2-10 6,3+07 2,5+04
П 6,9-10 2,9+07 1,2+04
М 7,3-10 2,7+07 1,1+04

Au-201 0,440 сағ Б 9,2-12 2,2+09 8,7+05
П 1,7-11 1,2+09 4,7+05
М 1,8-11 1,1+09 4,4+05

Hg-193 3,50 сағ Б (ор) 2,6-11 7,7+08 3,1+05
Б (но) 2,8-11 7,1+08 2,9+05
П (но) 7,5-11 2,7+08 1,1+05
Г 1,1-09 1,8+07 7,3+03

Hg-193m 11,1 сағ Б (ор) 1,1-10 1,8+08 7,3+04
Б (но) 1,2-10 1,7+08 6,7+04
П (но) 2,6-10 7,7+07 3,1+04
Г 3,1-09 6,5+06 2,6+03

Hg-194 2,60+02 Б (ор) 1,5-08 1,3+06 5,3+02
Б (но) 1,3-08 1,5+06 6,2+02
П (но) 7,8-09 2,6+06 1,0+03
Г 4,0-08 5,0+05 2,0+02

Hg-195 9,90 сағ Б (ор) 2,4-11 8,3+08 3,3+05
Б (но) 2,7-11 7,4+08 3,0+05
П (но) 7,2-11 2,8+08 1,1+05
Г 1,4-09 1,4+07 5,7+03

Hg-195m 1,73 тəулік Б (ор) 1,3-10 1,5+08 6,2+04
Б (но) 1,5-10 1,3+08 5,3+04
П (но) 5,1-10 3,9+07 1,6+04
Г 8,2-09 2,4+06 9,8+02

Hg-197 2,67 тəулік Б (ор) 5,0-11 4,0+08 1,6+05
Б (но) 6,0-11 3,3+08 1,3+05
П (но) 2,9-10 6,9+07 2,8+04
Г 4,4-09 4,5+06 1,8+03

Hg-197m 23,8 сағ Б (ор) 1,0-10 2,0+08 8,0+04
Б (но) 1,2-10 1,7+08 6,7+04
П (но) 5,1-10 3,9+07 1,6+04
Г 5,8-09 3,4+06 1,4+03

Hg-199m 0,710 сағ Б (ор) 1,6-11 1,3+09 5,0+05
Б (но) 1,6-11 1,3+09 5,0+05
П (но) 3,3-11 6,1+08 2,4+05
Г 1,8-10 1,1+08 4,4+04

Hg-203 46,6 тəулік Б (ор) 5,7-10 3,5+07 1,4+04
Б (но) 4,7-10 4,3+07 1,7+04
П (но) 2,3-09 8,7+06 3,5+03
Г 7,0-09 2,9+06 1,1+03

Tl-194 0,550 сағ Б 4,8-12 4,2+09 1,7+06
Tl-194m 0,546 сағ Б 2,0-11 1,0+09 4,0+05
Tl-195 1,16 сағ Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05
Tl-197 2,84 сағ Б 1,5-11 1,3+09 5,3+05
Tl-198 5,30 сағ Б 6,6-11 3,0+08 1,2+05

Tl-198m 1,87 сағ Б 4,0-11 5,0+08 2,0+05
Tl-199 7,42 сағ Б 2,0-11 1,0+09 4,0+05
Tl-200 1,09 тəулік Б 1,4-10 1,4+08 5,7+04
Tl-201 3,04 тəулік Б 4,7-11 4,3+08 1,7+05
Tl-202 12,2 тəулік Б 2,0-10 1,0+08 4,0+04
Tl-204 3,78 жыл Б 4,4-10 4,5+07 1,8+04

Pb-195m 0,263 сағ Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05
Pb-198 2,40 сағ Б 4,7-11 4,3+08 1,7+05
Pb-199 1,50 сағ Б 2,6-11 7,7+08 3,1+05
Pb-200 21,5 сағ Б 1,5-10 1,3+08 5,3+04
Pb-201 9,40 сағ Б 6,5-11 3,1+08 1,2+05
Pb-202 3,00+05 жыл Б 1,1-08 1,8+06 7,3+02

Pb-202m 3,62 сағ Б 6,7-11 3,0+08 1,2+05
Pb-203 2,17 тəулік Б 9,1-11 2,2+08 8,8+04
Pb-205 1,43+07 жыл Б 3,4-10 5,9+07 2,4+04
Pb-209 3,25 сағ Б 1,8-11 1,1+09 4,4+05
Pb-210 22,3 жыл Б 8,9-07 2,2+04 9,0
Pb-211 0,601 сағ Б 3,9-09 5,1+06 2,1+03
Pb-212 10,6 сағ Б 1,9-08 1,1+06 4,2+02
Pb-214 0,447 сағ Б 2,9-09 6,9+06 2,8+03
Bi-200 0,606 сағ Б 2,4-11 8,3+08 3,3+05

П 3,4-11 5,9+08 2,4+05
Bi-201 1,80 сағ Б 4,7-11 4,3+08 1,7+05

П 7,0-11 2,9+08 1,1+05
Bi-202 1,67 сағ Б 4,6-11 4,3+08 1,7+05

П 5,8-11 3,4+08 1,4+05
Bi-203 11,8 сағ Б 2,0-10 1,0+08 4,0+04

П 2,8-10 7,1+07 2,9+04
Bi-205 15,3 тəулік Б 4,0-10 5,0+07 2,0+04

П 9,2-10 2,2+07 8,7+03
Bi-206 6,24 тəулік Б 7,9-10 2,5+07 1,0+04

П 1,7-09 1,2+07 4,7+03
Bi-207 38,0 жыл Б 5,2-10 3,8+07 1,5+04

П 5,2-09 3,8+06 1,5+03
Bi-210 5,01 тəулік Б 1,1-09 1,8+07 7,3+03

П 8,4-08 2,4+05 9,5+01
Bi-210m 3,00+06 жыл Б 4,5-08 4,4+05 1,8+02

П 3,1-06 6,5+03 2,6
Bi-212 1,01 сағ Б 9,3-09 2,2+06 8,6+02

П 3,0-08 6,7+05 2,7+02
Bi-213 0,761 сағ Б 1,1-08 1,8+06 7,3+02

П 2,9-08 6,9+05 2,8+02
Bi-214 0,332 сағ Б 7,2-09 2,8+06 1,1+03

П 1,4-08 1,4+06 5,7+02
Po-203 0,612 сағ Б 2,5-11 8,0+08 3,2+05

П 3,6-11 5,6+08 2,2+05
Po-205 1,80 сағ Б 3,5-11 5,7+08 2,3+05

П 6,4-11 3,1+08 1,3+05
Po-207 5,83 сағ Б 6,3-11 3,2+08 1,3+05

П 8,4-11 2,4+08 9,5+04
Po-210 138 тəулік Б 6,0-07 3,3+04 1,3+01

П 3,0-06 6,7+03 2,7
At-207 1,80 сағ Б 3,5-10 5,7+07 2,3+04

П 2,1-09 9,5+06 3,8+03
At-211 7,21 сағ Б 1,6-08 1,3+06 5,0+02

П 9,8-08 2,0+05 8,2+01
Fr-222 0,240 сағ Б 1,4-08 1,4+06 5,7+02
Fr-223 0,363 сағ Б 9,1-10 2,2+07 8,8+03
Ra-223 11,4 тəулік П 6,9-06 2,9+03 1,2
Ra-224 3,66 тəулік П 2,9-06 6,9+03 2,8
Ra-225 14,8 тəулік П 5,8-06 3,4+03 1,4
Ra-226 1,60+03 жыл П 3,2-06 6,3+03 2,5
Ra-227 0,703 сағ П 2,8-10 7,1+07 2,9+04
Ra-228 5,75 жыл П 2,6-06 7,7+03 3,1
Ac-224 2,90 сағ Б 1,1-08 1,8+06 7,3+02

П 1,0-07 2,0+05 8,0+01
М 1,2-07 1,7+05 6,7+01

Ac-225 10,0 тəулік Б 8,7-07 2,3+04 9,2
П 6,9-06 2,9+03 1,2
М 7,9-06 2,5+03 1,0

Ac-226 1,21 тəулік Б 9,5-08 2,1+05 8,4+01
П 1,1-06 1,8+04 7,3
М 1,2-06 1,7+04 6,7

Ac-227 21,8 жыл Б 5,4-04 3,7+01 1,5-02
П 2,1-04 9,5+01 3,8-02
М 6,6-05 3,0+02 1,2-01

Ac-228 6,13 сағ Б 2,5-08 8,0+05 3,2+02
П 1,6-08 1,3+06 5,0+02
М 1,4-08 1,4+06 5,7+02

Th-226 0,515 сағ П 5,5-08 3,6+05 1,5+02
М 5,9-08 3,4+05 1,4+02

Th-227 18,7 тəулік П 7,8-06 2,6+03 1,0
М 9,6-06 2,1+03 8,3-01

Th-228 1,91 жыл П 3,1-05 6,5+02 2,6-01
М 3,9-05 5,1+02 2,1-01

Th-229 7,34+03 жыл П 9,9-05 2,0+02 8,1-02
М 6,5-05 3,1+02 1,2-01

Th-230 7,70+04 жыл П 4,0-05 5,0+02 2,0-01
М 1,3-05 1,5+03 6,2-01

Th-231 1,06 тəулік П 2,9-10 6,9+07 2,8+04
М 3,2-10 6,3+07 2,5+04

Th-232 1,40+10 жыл П 4,2-05 4,8+02 1,9-01
М 2,3-05 8,7+02 3,5-01

Th-234 24,1 тəулік П 6,3-09 3,2+06 1,3+03
М 7,3-09 2,7+06 1,1+03
М 7,1-07 2,8+04 1,1+01

Pa-230 17,4 тəулік П 5,6-07 3,6+04 1,4+01
М 7,6-08 2,6+05 1,1+02

Pa-227 0,638 сағ П 7,0-08 2,9+05 1,1+02
М 7,6-08 2,6+05 1,1+02

Pa-228 22,0 сағ П 5,9-08 3,4+05 1,4+02
М 6,9-08 2,9+05 1,2+02

Pa-230 17,4 тəулік П 5,6-07 3,6+04 1,4+01
М 7,1-07 2,8+04 1,1+01

Pa-231 3,27+04 жыл П 1,3-04 1,5+02 6,2-02
М 3,2-05 6,3+02 2,5-01

Pa-232 1,31 тəулік П 9,5-09 2,1+06 8,4+02
М 3,2-09 6,3+06 2,5+03

Pa-233 27,0 тəулік П 3,1-09 6,5+06 2,6+03
М 3,7-09 5,4+06 2,2+03

Pa-234 6,70 сағ П 3,8-10 5,3+07 2,1+04
М 4,0-10 5,0+07 2,0+04

U-230 20,8 тəулік Б 3,6-07 5,6+04 2,2+01
П 1,2-05 1,7+03 6,7-01
М 1,5-05 1,3+03 5,3-01

U-231 4,20 тəулік Б 8,3-11 2,4+08 9,6+04
П 3,4-10 5,9+07 2,4+04
М 3,7-10 5,4+07 2,2+04

U-232 72,0 жыл Б 4,0-06 5,0+03 2,0
П 7,2-06 2,8+03 1,1
М 3,5-05 5,7+02 2,3-01

U-233 1,58+05 жыл Б 5,7-07 3,5+04 1,4+01
П 3,2-06 6,3+03 2,5
М 8,7-06 2,3+03 9,2-01

U-234 2,44+05 жыл Б 5,5-07 3,6+04 1,5+01
П 3,1-06 6,5+03 2,6
М 8,5-06 2,4+03 9,4-01

U-235 7,04+08 жыл Б 5,1-07 2,7+04[3] 1,1+01[3]

П 2,8-06 7,1+03 2,9
М 7,7-06 2,6+03 1,0

U-236 2,34+07 жыл Б 5,2-07 3,8+04 1,5+01
П 2,9-06 6,9+03 2,8
М 7,9-06 2,5+03 1,0

U-237 6,75 тəулік Б 1,9-10 1,1+08 4,2+04
П 1,6-09 1,3+07 5,0+03
М 1,8-09 1,1+07 4,4+03

U-238 4,47+09 жыл Б 4,9-07  6,0+03[3] 2,4[3]

П 2,6-06  6,0+03[3] 2,4[3]

М 7,3-06 2,7+03 1,1
U-239 0,392 сағ Б 1,1-11 1,8+09 7,3+05

П 2,3-11 8,7+08 3,5+05
М 2,4-11 8,3+08 3,3+05

U-240 14,1 сағ Б 2,1-10 9,5+07 3,8+04

(Жалғасы. Басы 19-20-беттерде) П 5,3-10 3,8+07 1,5+04
М 5,7-10 3,5+07 1,4+04

Np-232 0,245 сағ П 4,7-11 4,3+08 1,7+05
Np-233 0,603 сағ П 1,7-12 1,2+10 4,7+06
Np-234 4,40 тəулік П 5,4-10 3,7+07 1,5+04
Np-235 1,08 жыл П 4,0-10 5,0+07 2,0+04
Np-236 1,15+05 жыл П 3,0-06 6,7+03 2,7
Np-236 22,5 сағ П 5,0-09 4,0+06 1,6+03
Np-237 2,14+06 жыл П 2,1-05 9,5+02 3,8-01
Np-238 2,12 тəулік П 2,0-09 1,0+07 4,0+03
Np-239 2,36 тəулік П 9,0-10 2,2+07 8,9+03
Np-240 1,08 сағ П 8,7-11 2,3+08 9,2+04
Pu-234 8,80 сағ П 1,9-08 1,1+06 4,2+02

М 2,2-08 9,1+05 3,6+02
Pu-235 0,422 сағ П 1,5-12 1,3+10 5,3+06

М 1,6-12 1,2+10 5,0+06
Pu-236 2,85 жыл П 1,8-05 1,1+03 4,4-01

М 9,6-06 2,1+03 8,3-01
Pu-237 45,3 тəулік П 3,3-10 6,1+07 2,4+04

М 3,6-10 5,6+07 2,2+04
Pu-238 87,7 жыл П 4,3-05 8,9+011) 3,7-021)

М 1,5-05 1,3+03 5,3-01
Pu-239 2,41+04 жыл П 4,7-05 7,8+011) 3,2-021)

М 1,5-05 1,3+03 5,3-01
Pu-240 6,54+03 жыл П 4,7-05 7,8+011) 3,2-021)

М 1,5-05 1,3+03 5,3-01
Pu-241 14,4 жыл П 8,5-07 4,1+031) 1,71)

М 1,6-07 1,3+05 5,0+01
Pu-242 3,76+05 жыл П 4,4-05 7,4+011) 3,1-021)

М 1,4-05 1,4+03 5,7-01
Pu-243 4,95 сағ П 8,2-11 1,6+081) 6,8+041)

М 8,5-11 2,0+081) 8,5+041)

Pu-244 8,26+07 жыл П 4,4-05 1,5+021) 6,3-021)

М 1,3-05 1,5+03 6,2-01
Pu-245 10,5 сағ П 4,5-10 4,4+07 1,8+04

М 4,8-10 4,2+07 1,7+04
Pu-246 10,9 тəулік П 7,0-09 2,9+06 1,1+03

М 7,6-09 2,6+06 1,1+03
Am-237 1,22 сағ П 2,5-11 8,0+08 3,2+05
Am-238 1,63 сағ П 8,5-11 2,4+08 9,4+04
Am-239 11,9 сағ П 2,2-10 9,1+07 3,6+04
Am-240 2,12 тəулік П 4,4-10 4,5+07 1,8+04
Am-241 4,32+02 жыл П 3,9-05 5,1+02 2,1-01
Am-242 16,0 сағ П 1,6-08 1,3+06 5,0+02

Am-242m 1,52+02 жыл П 3,5-05 5,7+02 2,3-01
Am-243 7,38+03 жыл П 3,9-05 5,1+02 2,1-01
Am-244 10,1 сағ П 1,9-09 1,1+07 4,2+03

Am-244m 0,433 сағ П 7,9-11 2,5+08 1,0+05
Am-245 2,05 сағ П 5,3-11 3,8+08 1,5+05
Am-246 0,650 сағ П 6,8-11 2,9+08 1,2+05

Am-246m 0,417 сағ П 2,3-11 8,7+08 3,5+05
Cm-238 2,40 сағ П 4,1-09 4,9+06 2,0+03
Cm-240 27,0 тəулік П 2,9-06 6,9+03 2,8
Cm-241 32,8 тəулік П 3,4-08 5,9+05 2,4+02
Cm-242 163 тəулік П 4,8-06 4,2+03 1,7
Cm-243 28,5 жыл П 2,9-05 6,9+02 2,8-01
Cm-244 18,1 жыл П 2,5-05 8,0+02 3,2-01
Cm-245 8,50+03 жыл П 4,0-05 5,0+02 2,0-01
Cm-246 4,73+03 жыл П 4,0-05 5,0+02 2,0-01
Cm-247 1,56+07 жыл П 3,6-05 5,6+02 2,2-01
Cm-248 3,39+05 жыл П 1,4-04 1,4+02 5,7-02
1) Қазақстан кəсіпорындарындағы қол жеткізілген қауіпсіздік деңгейіне 

байланысты ГН келтірілген ЖТШперс жəне РКБперс мəндері 
сақталған. Бұл мəндер дозалық коэффициенттерді пайдалану арқылы 

осы қосымшадан алынған мəндерден төмен.
Cm-249 1,07 сағ П 3,2-11 6,3+08 2,5+05
Cm-250 6,90+03 жыл П 7,9-04 2,5+01 1,0-02
Bk-245 4,94 тəулік П 2,0-09 1,0+07 4,0+03
Bk-246 1,83 тəулік П 3,4-10 5,9+07 2,4+04
Bk-247 1,38+03 жыл П 6,5-05 3,1+02 1,2-01
Bk-249 320 тəулік П 1,5-07 1,3+05 5,3+01
Bk-250 3,22 сағ П 9,6-10 2,1+07 8,3+03
Am-246 0,650 сағ П 6,8-11 2,9+08 1,2+05

Am-246m 0,417 сағ П 2,3-11 8,7+08 3,5+05
Fm-252 22,7 сағ П 3,0-07 6,7+04 2,7+01
Fm-253 3,00 тəулік П 3,7-07 5,4+04 2,2+01
Fm-254 3,24 сағ П 5,6-08 3,6+05 1,4+02
Fm-255 20,1 сағ П 2,5-07 8,0+04 3,2+01
Fm-257 101 тəулік П 6,6-06 3,0+03 1,2
Cf-244 0,323 сағ П 1,3-08 1,5+06 6,2+02
Cf-246 1,49 тəулік П 4,2-07 4,8+04 1,9+01
Cf-248 334 тəулік П 8,2-06 2,4+03 9,8-01
Cf-249 3,50+02 жыл П 6,6-05 3,0+02 1,2-01
Cf-250 13,1 жыл П 3,2-05 6,3+02 2,5-01
Cf-251 8,98+02 жыл П 6,7-05 3,0+02 1,2-01
Cf-252 2,64 жыл П 1,8-05 1,1+03 4,4-01
Cf-253 17,8 тəулік П 1,2-06 1,7+04 6,7
Cf-254 60,5 тəулік П 3,7-05 5,4+02 2,2-01
Es-250 2,10 сағ П 5,9-10 3,4+07 1,4+04
Es-251 1,38 тəулік П 2,0-09 1,0+07 4,0+03
Es-253 20,5 тəулік П 2,5-06 8,0+03 3,2
Es-254 276 тəулік П 8,0-06 2,5+03 1,0

Es-254m 1,64 тəулік П 4,4-07 4,5+04 1,8+01
Fm-252 22,7 сағ П 3,0-07 6,7+04 2,7+01
Fm-253 3,00 тəулік П 3,7-07 5,4+04 2,2+01
Fm-254 3,24 сағ П 5,6-08 3,6+05 1,4+02
Fm-255 20,1 сағ П 2,5-07 8,0+04 3,2+01
Fm-257 101 тəулік П 6,6-06 3,0+03 1,2
Md-257 5,20 сағ П 2,3-08 8,7+05 3,5+02
Md-258 55,0 тəулік П 5,5-06 3,6+03 1,5
Ескертпе:
Персонал үшін радионуклидтердің жұтылатын ауамен түсуі жағда-

йына ЖТШперс рұқсат етілетін жылдық түсудің, РКБперс рұқсат етілетін 
орташа жылдық көлемдік белсенділіктің дозалық коэффициенті 
мəндері келтірілген. Осы қосымшаға сыртқы сəулелену көздері болып 
табылатындықтан инертті газдар, сондай-ақ ыдырау өнімдері бар радон 
изотоптары кірмейді. 87Rb, 115In, 144Nd, 147Sm, 187 Re табиғи радионуклидтер 
кестеге кірмейді, себебі олар химиялық уыттылығы бойынша нормалана-
ды. Уранның химиялық уыттылығына байланысты тыныс алу ағзалары 
арқылы Б немесе П типтері қосылыстарының түсуі тəулігіне 2,5 мг жəне 
жылына 500 мг аспауы тиіс.

Егер осы радионуклид қосылысының химиялық түрі белгісіз болса, 
онда дозалық коэффициент шамасының ең үлкен мəнімен жəне тиісінше 
ЖТШперс РКБперс ең кіші мəндерімен қосу үшін осы қосымшаның деректерін 
қолдану керек.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 22-қосымша

Радионуклидтердің тыныс алу ағзалары арқылы жылдық түсуі жəне 
тыныс алатын ауадағы олардың орташа жылдық көлемді белсенділігі

Радиоактивті аэрозольдар түрінде тыныс алу ағзалары арқылы өкпеден 
қанға түсу жылдамдығына байланысты радионуклидтер жəне олардың 
химиялық қосылыстары мына типтерге бөлінеді:

1) «М» типі (баяу еритін қосылыстар): осы типке жатқызылған заттар 
өкпеде еріген кезде 0,0001 тəулік-1 жылдамдықпен қанға түсетін радиону-
клид белсенділігінің құрамдауымы байқалады;

2) «П» типі (аралық жылдамдықпен еритін қосылыстар): осы типке 
жатқызылған заттар өкпеде еріген кезде радионуклидтің негізгі белсенділігі 
0,005 тəулік-1 жылдамдықпен қанға түседі;

3) «Б» типі (тез еритін қосылыстар) осы типке жатқызылған заттар 
өкпеде еріген кезде қанға радионуклидтің негізгі белсенділігі 100 тəулік-1 

жылдамдықпен қанға түседі;
Радиоактивті газдар нысанында түсетін радионуклидтер “Г” типі түрінде 

бөлініп көрсетілген (Г1-Г3 – кейбір элементтердің газдары мен булары).

Ингаляция кезінде типтер бойынша элементтер қосылыстарын тарату

Элемент Белгі Тип Химиялық қосылыстар

1 2 3 4
Тритий T Г1 Тритирленген судың булары

Г2 Гз тəрізді тритий
3Г3 Тритирленген металл 

Бериллий Be М Оксидтер, галогенидтер, нитраттар
П Өзге қосылыстар

Көміртегі C 11 Қарапайым көміртегі
Г2 Көміртегі диоксиді (CO2)
Г3 Көміртегі оксиді (CO)

Фтор F М Лантаноидтармен қосылыстар
Б  H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr-мен қосылыстар 
П Өзге қосылыстар

Натрий Na Б Барлық қосылыстар
Магний Mg П

Б
Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер, галоге-
нидтер, нитраттар
Өзге қосылыстар

Алюминий Al П Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер, галоге-
нидтер, нитраттар, металл

Б Өзге қосылыстар
Кремний Si М Алюмосиликаттар (əйнек)

П Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер, ни-
траттар

Б Өзге қосылыстар
Фосфор P П Фосфаттар Zn2+, Sn2+, Mg2+, Fe3+, Bi3+ жəне 

лантаноидтар
Б Өзге қосылыстар

Күкірт S П Қарапайым түрдегі күкірт
сульфидтер Sr, Ba, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, 
Ag, Cu, Au, Zn, Cd, Hg, Mo, W 
сульфаттар Ca, Sr, Ba, Ra, As, Sb, Bi

Б Өзге қосылыстар
Г1 Көміртегі сульфиды (CS2)
Г2 Күкірт диоксиді (SO2)

Хлор Cl Б H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr- мен қосылыстар
П Өзге қосылыстар

Калий K Б Барлық қосылыстар
Кальций Ca П Барлық қосылыстар
Скандий Sc М Барлық қосылыстар
Титан Ti М SrTiO3

П Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер, галоге-
нидтер, нитраттар

Б Өзге қосылыстар
Ванадий V П Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер, гало-

генидтер
Б Өзге қосылыстар

Хром Cr М Оксидтер, гидроксидтер
П Галогенидтер, нитраттар
Б Өзге қосылыстар

Марганец Mn П Оксидтер, гидроксидтер, галогенидтер, 
нитраттар

Б Өзге қосылыстар
Темір Fe П Оксидтер, гидроксидтер, галогенидтер

Б Өзге қосылыстар
Кобальт Co М Оксидтер, гидроксидтер, галогенидтер, 

нитраттар
П Өзге қосылыстар

Никель Ni П Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер
Б Өзге қосылыстар
Г  Газ тəрізді Ni (CO)4

Мыс Cu М Оксидтер, гидроксидтер
П Сульфидтер, галогенидтер, нитраттар
Б Өзге органикалық емес қосылыстар

Мырыш Zn М Барлық қосылыстар
Галлий Ga П Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер, галоге-

нидтер, нитраттар
Б Өзге қосылыстар

Германий Ge П Оксидтер, сульфидтер, галогенидтер
Б Өзге қосылыстар

Күшəн As П Барлық қосылыстар
Селен Se П Қарапайым нысандағы селен

Б Өзге неорганикалыққосылыстар
Бром Br Б  H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr-мен қосылыстар

П Өзге қосылыстар
Рубидий Rb Б Барлық қосылыстар
Стронций Sr М SrTiO3

Б Өзге қосылыстар
Иттрий Y М Оксидтер, гидроксидтер

П Өзге қосылыстар
Цирконий Zr М Карбидтер

П Оксидтер, гидроксидтер, галогенидтер, 
нитраттар

Б Өзге қосылыстар
Ниобий Nb М Оксидтер, гидроксидтер

П Өзге қосылыстар
Молибден Mo М Оксидтер, гидроксидтер, MoS2

Б Өзге қосылыстар
Технеций Tc П Оксидтер, гидроксидтер, галогенидтер, 

нитраттар
Б Өзге қосылыстар

Рутений Ru М Оксиды, гидроксиды, металл
П Галогенидтер
Г Рутений тетраоксиді RuO4

Родий Rh М Оксидтер, гидроксидтер
П Галогенидтер
Б Өзге қосылыстар

Палладий Pd М Оксидтер, гидроксидтер
П Галогенидтер, нитраттар
Б Өзге қосылыстар

Күміс Ag М Оксидтер, гидроксидтер
П Нитраттар, сульфидтер
Б Өзге қосылыстар

Кадмий Cd М Оксидтер, гидроксидтер
П Сульфидтер, галогенидтер, нитраттар
Б Өзге қосылыстар

Индий In П Оксидтер, гидроксидтер, галогенидтер, 
нитраттар

Б Өзге қосылыстар
Қалайы Sn П Оксидтер, гидроксидтер, сульфидтер, гало-

генидтер, нитраттар, фосфаттар
Б Өзге қосылыстар

Сүрме Sb П Оксидтер, гидроксидтер, галогенидтер, 
сульфидтер, сульфаттар, нитраттар

Б Өзге қосылыстар
Теллур Te П Оксидтер, гидроксидтер, нитраттар

Б Өзге қосылыстар
Г Теллур булары

Йод I Б Барлық қосылыстар
Г Қарапайым иод
Г Метилиод CH3I

Цезий Cs Б Барлық қосылыстар
Барий Ba Б Барлық қосылыстар
Лантан La П Оксидтер, гидроксидтер

Б Өзге қосылыстар
Церий Ce М Оксидтер, гидроксидтер, фторидтер

П Өзге қосылыстар
Празеодим Pr М Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер, то-

ридтер
П Өзге қосылыстар

Неодим Nd М Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер, фторидтер
П Өзге қосылыстар

Прометий Pm М Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер, фторидтер
П Өзге қосылыстар

Самарий Sm П Барлық қосылыстар
Европий Eu П Барлық қосылыстар
Гадолиний Gd П Қиын еритін қосылыстар, оксидтер, гидрок-

сидтер, фторидтер
Б Өзге қосылыстар

Тербий Tb П Барлық қосылыстар
Диспозий Dy П Барлық қосылыстар
Гольмий Ho П Барлық қосылыстар
Эрбий Er П Барлық қосылыстар
Тулий Tm П Барлық қосылыстар

Иттербий Yb М Оксидтер, гидроксидтер, фторидтер
П Өзге қосылыстар

Лютеций Lu М Оксидтер, гидроксидтер, фторидтер
П Өзге қосылыстар

Гафний Hf П Оксидтер, гидроксидтер, карбидтер, галоге-
нидтер, нитраттар

Б Өзге қосылыстар
Тантал Ta М Қарапайым тантал, оксидтер, гидроксид-

тер, галогенидтер, карбидтер, нитраттар, 
нитридтер

П  Өзге қосылыстар
Вольфрам W Б Барлық қосылыстар
Рений Re П Оксидтер, гидроксидтер, галогенидтер, 

нитраттар
Б Өзге қосылыстар

Осмий Os М Оксидтер, гидроксидтер
П Галогенидтер, нитраттар
Б Өзге қосылыстар

Ирридий Ir М Оксидтер, гидроксидтер
П Галогенидтер, нитраттер, қарапайым ирридий
Б Өзге қосылыстар

Платина Pt Б Барлық қосылыстар
Алтын Au М Оксидтер, гидроксидтер

П Галогенидтер, нитраттар
Б Өзге қосылыстар

Сынап Hg П (но) Оксидтер, гидроксидтер, галогенидтер, ни-
траттар, сульфидтер

Б (но) Сульфаттар
Б (ор) Барлық органикалық қосылыстар
Г Сынап булары

Таллий Tl Б Барлық қосылыстар
Қорғасын Pb Б Барлық қосылыстар
Висмут i Б Нитраттар

П Өзге қосылыстар
Полоний Po П Оксидтер, гидроксидтер, нитраттар

Б Өзге қосылыстар
Астат At Б  H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr қосылыстар

П Өзге қосылыстар
Франций Fr Б Барлық қосылыстар
Радий Ra П Барлық қосылыстар
Актиний Ac М Оксидтер, гидроксидтер

П Галогенидтер, нитраттар
Б Өзге қосылыстар

Торий Th М Оксидтер, гидроксидтер
П Өзге қосылыстар

Протактиний Pa М Оксидтер, гидроксидтер
П Өзге қосылыстар

Уран U Б UF6, UO2F2, UO2(NO3)2
П UO3, UF4, UCl4
М UO2, U3O8

Нептуний Np П Барлық қосылыстар
Плутоний Pu М Оксидтер, гидроксидтер

П Хелаттардан басқа өзге қосылыстар
Америций Am П Барлық қосылыстар
Кюрий Cm П Барлық қосылыстар
Берклий Bk П Барлық қосылыстар

Калифорний Cf М Оксидтер, гидроксидтер
П Өзге қосылыстар

Эйнштейний Es П Барлық қосылыстар
Фермий Fm П Барлық қосылыстар

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 23-қосымша

Халықтың критикалық топтары үшін дозалық коэффициенттері 
мəндері, ауамен жəне тамақпен жылдық түсу шектері жəне жекелеген 

радионуклидтердің жұтылатын ауадағы жол берілетін көлемдік 
белсенділігі [1]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
H-3 12,3 жыл #2 2,7-10 3,7+6 1,9+3 [3] #2 4,8-11 2,1+7

[4] #2 1,2-10 8,3+6
Be-7 53,3 тəулік #4 9,6-11 1,0+7 2,0+3 #2 1,3-10 7,7+6
Be-10 1,60+6 жыл #6 3,5-8 2,9+4 3,5 #2 8,0-9 1,3+5
C-14 5,73+3 жыл #5 2,5-9 4,0+5 5,5+1 #2 1,6-9 6,3+5
Na-22 2,60 жыл #2 7,3-9 1,4+5 7,2+1 #2 1,5-8 6,7+4
Na-24 15.0 сағ #2 1,8-9 5,6+5 2,9+2 #2 2,1-8 4,8+4
Al-26 7,16+5 жыл #6 2,0-8 5,0+4 6,2 #2 2,1-8 4,8+4
Si-32 4,50+2 жыл #6 1,1-7 9,1+3 1,1 #2 4,1-9 2,4+5
P-32 14,3 тəулік #5 4,0-9 2,5+5 3,4+1 #2 1,9-8 5,3+4
P-33 25,4 тəулік #5 1,9-9 5,3+5 7,2+1 #2 1,8-9 5,6+5
S-35 87,4 тəулік #5 1,8-9 5,6+5 7,6+1 [5] #2 8,7-10 1,1+6

[6] #2 5,4-9 1,9+5
Cl-36 3,01+5 жыл #5 8,8-9 1,1+5 1,6+1 #2 6,3-9 1,6+5
K-407 1,28+9 жыл #2 1,7-8 5,9+4 3,1+1 #2 4,2-8 2,4+4
Ca-41 1,40+5 жыл #5 3,3-10 3,0+6 4,2+2 #5 5,0-10 2,0+6
Ca-45 163 тəулік #5 4,6-9 2,2+5 3,0+1 #2 4,9-9 2,0+5
Ca-47 4,53 тəулік #5 2,6-9 3,8+5 5,3+1 #2 9,3-9 1,1+5
Sc-44m 2,44 тəулік #2 8,4-9 1,2+5 6,3+1 #2 1,6-8 6,3+4
Sc-46 83,8 тəулік #5 8,4-9 1,2+5 1,6+1 #2 7,9-9 1,3+5
Sc-47 3,35 тəулік #5 9,2-10 1,1+6 1,5+2 #2 3,9-9 2,6+5
Sc-48 1,82 тəулік #2 5,9-9 1,7+5 8,9+1 #2 9,3-9 1,1+5
Ti-44 47,3 жыл #6 1,2-7 8,3+3 1,0 #2 3,1-8 3,2+4
V-48 16,2 тəулік #4 4,3-9 2,3+5 4,5+1 #2 1,1-8 9,1+4
V-49 330 тəулік #2 2,1-10 4,8+6 2,5+3 #2 1,4-10 7,1+6
Cr-51 27,7 тəулік #2 2,1-10 4,8+6 2,5+3 #2 2,3-10 4,3+6
Mn-52 5,59 тəулік #2 6,8-9 1,5+5 7,7+1 #2 8,8-9 1,1+5
Mn-53 3,70+6 жыл #2 3,4-10 2,9+6 1,5+3 #2 2,2-10 4,5+6
Mn-54 312 тəулік #5 1,9-9 5,3+5 7,2+1 #2 3,1-9 3,2+5
Mn-56 2,58 сағ #2 7,8-10 1,3+6 6,8+2 #2 1,7-9 5,9+5
Fe-55 2,70 жыл #4 6,2-10 1,6+6 3,1+2 #2 2,4-9 4,2+5
Fe-59 44,5 тəулік #5 4,6-9 2,2+5 3,0+1 #2 1,3-8 7,7+4
Fe-60 1,00+5 жыл #6 1,4-7 7,1+3 8,8-1 #5 2,3-7 4,3+3
Co-56 78,7 тəулік #5 5,8-9 1,7+5 2,4+1 #2 1,5-8 6,7+4
Co-57 271 тəулік #5 6,7-10 1,5+6 2,0+2 #2 1,6-9 6,3+5
Co-58 70,8 тəулік #5 2,0-9 5,0+5 6,8+1 #2 4,4-9 2,3+5
Co-60 5,27 жыл #5 1,2-8 8,3+4 1,1+1 #2 2,7-8 3,7+4
Ni-56 6,10 тəулік #5 1,1-9 9,1+5 1,2+2 #2 4,0-9 2,5+5
Ni-57 1,50 тəулік #2 2,8-9 3,6+5 1,9+2 #2 4,9-9 2,0+5
Ni-59 7,50+4 жыл #2 6,2-10 1,6+6 8,5+2 #2 3,4-10 2,9+6
Ni-63 96,0 жыл #6 4,8-10 2,1+6 2,6+2 #2 8,4-10 1,2+6
Ni-66 2,27 тəулік #2 9,4-9 1,1+5 5,6+1 #2 2,2-8 4,5+4
Cu-67 2,58 тəулік #5 7,7-10 1,3+6 1,8+2 #2 2,4-9 4,2+5
Zn-65 244 тəулік #5 1,9-9 5,3+5 7,2+1 #2 1,6-8 6,3+4
Zn-72 1,94 тəулік #2 6,5-9 1,5+5 8,1+1 #2 8,6-9 1,2+5
Ga-67 3,26 тəулік #5 3,0-10 3,3+6 4,6+2 #2 1,2-9 8,3+5
Ge-68 288 тəулік #5 1,6-8 6,3+4 8,6 #2 8,0-9 1,3+5
Ge-69 1,63 тəулік #2 1,4-9 7,1+5 3,8+2 #2 1,3-9 7,7+5
Ge-71 11,8 тəулік #2 8,6-11 1,2+7 6,1+3 #2 7,8-11 1,3+7
As-71 2,70 тəулік #5 5,0-10 2,0+6 2,7+2 #2 2,8-9 3,6+5
As-72 1,08 тəулік #2 5,7-9 1,8+5 9,2+1 #2 1,2-8 8,3+4
As-73 80,3 тəулік #5 1,2-9 8,3+5 1,1+2 #2 1,9-9 5,3+5
As-74 17,8 тəулік #5 2,6-9 3,8+5 5,3+1 #2 8,2-9 1,2+5
As-76 1,10 тəулік #2 4,6-9 2,2+5 1,1+2 #2 1,1-8 9,1+4
As-77 1,62 тəулік #5 5,0-10 2,0+6 2,7+2 #2 2,9-9 3,4+5
Se-75 120 тəулік #4 2,5-9 4,0+5 7,7+1 #2 1,3-8 7,7+4
Se-79 6,50+4 жыл #4 5,6-9 1,8+5 3,4+1 #2 2,8-8 3,6+4
Br-77 2,33 тəулік #2 5,1-10 2,0+6 1,0+3 #2 4,4-10 2,3+6
Br-82 1,47 тəулік #5 7,9-10 1,3+6 1,7+2 #2 2,6-9 3,8+5
Rb-83 86,2 тəулік #2 3,8-9 2,6+5 1,4+2 #2 8,4-9 1,2+5
Rb-84 32,8 тəулік #2 6,4-9 1,6+5 8,2+1 #2 1,4-8 7,1+4
Rb-86 18,7 тəулік #2 7,7-9 1,3+5 6,8+1 #2 2,0-8 5,0+4
Sr-82 25,0 тəулік #2 4,0-8 2,5+4 1,3+1 #2 4,1-8 2,4+4
Sr-83 1,35 тəулік #2 1,9-9 5,3+5 2,8+2 #2 2,7-9 3,7+5
Sr-85 64,8 тəулік #5 8,8-10 1,1+6 1,6+2 #2 3,1-9 3,2+5
Sr-89 50,5 тəулік #5 7,3-9 1,4+5 1,9+1 #2 1,8-8 5,6+4
Sr-90 29,1 жыл #5 5,0-8 2,0+4 2,7 #5 8,0-8 1,3+4
Y-87 3,35 тəулік #2 2,2-9 4,5+5 2,4+2 #2 3,2-9 3,1+5
Y-88 107 тəулік #5 5,4-9 1,9+5 2,5+1 #2 6,0-9 1,7+5
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Y-90 2,67 тəулік #2 8,8-9 1,1+5 6,0+1 #2 2,0-8 5,0+4
Y-91 58,5 тəулік #5 1,0-8 1,0+5 1,4+1 #2 1,8-8 5,6+4
Zr-88 83,4 тəулік #5 3,0-9 3,3+5 4,6+1 #2 2,0-9 5,0+5
Zr-89 3,27 тəулік #2 2,8-9 3,6+5 1,9+2 #2 4,5-9 2,2+5
Zr-93 1,53+6 жыл #6 1,0-8 1,0+5 1,2+1 #6 1,1-9 9,1+5
Zr-95 64,0 тəулік #5 5,9-9 1,7+5 2,3+1 #2 5,6-9 1,8+5
Nb-93m 13,6 жыл #2 2,4-9 4,2+5 2,2+2 #2 9,1-10 1,1+6
Nb-94 2,03+4 жыл #5 1,3-8 7,7+4 1,1+1 #2 9,7-9 1,0+5
Nb-95 35,1 тəулік #5 1,9-9 5,3+5 7,2+1 #2 3,2-9 3,1+5
Nb-95m 3,61 тəулік #5 1,0-9 1,0+6 1,4+2 #2 4,1-9 2,4+5
Mo-93 3,50+3 жыл #5 6,6-10 1,5+6 2,1+2 #2 6,9-9 1,4+5
Mo-99 2,75 тəулік #2 4,4-9 2,3+5 1,2+2 #2 3,5-9 2,9+5
Tc-95m 61,0 тəулік #5 1,1-9 9,1+5 1,2+2 #2 2,8-9 3,6+5
Tc-96 4,28 тəулік #2 3,9-9 2,6+5 1,3+2 #2 5,1-9 2,0+5
Tc-97 2,60+6 жыл #5 2,8-10 3,6+6 4,9+2 #2 4,9-10 2,0+6
Tc-97m 87,0 тəулік #5 4,1-9 2,4+5 3,3+1 #2 4,1-9 2,4+5
Tc-98 4,20+6 жыл #5 1,0-8 1,0+5 1,4+1 #2 1,2-8 8,3+4
Tc-99 2,13+5 жыл #5 5,0-9 2,0+5 2,7+1 #2 4,8-9 2,1+5
Ru-97 2,90 тəулік #2 6,1-10 1,6+6 8,6+2 #2 8,5-10 1,2+6
Ru-103 39,3 тəулік #5 3,0-9 3,3+5 4,6+1 #2 4,6-9 2,2+5
Ru-106 1,01 жыл #6 2,8-8 3,6+4 4,4 #2 4,9-8 2,0+4
Rh-99 16,0 тəулік #5 1,1-9 9,1+5 1,2+2 #2 2,9-9 3,4+5
Rh-101 3,20 жыл #5 6,2-9 1,6+5 2,2+1 #2 2,8-9 3,6+5
Rh-101m 4,34 тəулік #5 2,7-10 3,7+6 5,1+2 #2 1,2-9 8,3+5
Rh-102 2,90 жыл #5 2,0-8 5,0+4 6,8 #2 1,0-8 1,0+5
Rh-102m 207 тəулік #5 8,2-9 1,2+5 1,7+1 #2 7,4-9 1,4+5
Rh-105 1,47 тəулік #5 4,5-10 2,2+6 3,0+2 #2 2,7-9 3,7+5
Pd-100 3,63 тəулік #4 1,5-9 6,7+5 1,3+2 #2 5,2-9 1,9+5
Pd-103 17,0 тəулік #5 5,3-10 1,9+6 2,6+2 #2 1,4-9 7,1+5
Pd-107 6,50+6 жыл #6 5,9-10 1,7+6 2,1+2 #2 2,8-10 3,6+6
Ag-105 41,0 тəулік #4 1,3-9 7,7+5 1,5+2 #2 2,5-9 4,0+5
Ag-106m 8,41 тəулік #2 5,8-9 1,7+5 9,1+1 #2 6,9-9 1,4+5
Ag-108m 1,27+2 жыл #5 8,6-9 1,2+5 1,6+1 #2 1,1-8 9,1+4
Ag-110m 250 тəулік #5 9,2-9 1,1+5 1,5+1 #2 1,4-8 7,1+4
Ag-111 7,45 тəулік #5 1,9-9 5,3+5 7,2+1 #2 9,3-9 1,1+5
Cd-109 1,27 жыл #4 1,4-8 7,1+4 1,4+1 #2 9,5-9 1,1+5
Cd-113m 13,6 жыл #6 1,1-7 9,1+3 1,1 #2 5,6-8 1,8+4
Cd-115 2,23 тəулік #2 5,1-9 2,0+5 1,0+2 #2 9,7-9 1,0+5
Cd-115m 44,6 тəулік #5 8,9-9 1,1+5 1,5+1 #2 1,9-8 5,3+4
In-111 2,83 тəулік #2 1,2-9 8,3+5 4,4+2 #2 1,7-9 5,9+5
In-114m 49,5 тəулік #2 7,7-8 1,3+4 6,8 #2 3,1-8 3,2+4
Sn-113 115 тəулік #5 3,2-9 3,1+5 4,3+1 #2 5,0-9 2,0+5
Sn-117m 13,6 тəулік #5 3,1-9 3,2+5 4,4+1 #2 5,0-9 2,0+5
Sn-119m 293 тəулік #5 2,6-9 3,8+5 5,3+1 #2 2,5-9 4,0+5
Sn-121 1,13 тəулік #5 2,9-10 3,4+6 4,7+2 #2 1,7-9 5,9+5
Sn-121m 55,0 жыл #5 5,5-9 1,8+5 2,5+1 #2 2,7-9 3,7+5
Sn-123 129 тəулік #5 9,5-9 1,1+5 1,4+1 #2 1,6-8 6,3+4
Sn-125 9,64 тəулік #2 1,5-8 6,7+4 3,5+1 #2 2,2-8 4,5+4
Sn-126 1,00+5 жыл #5 3,3-8 3,0+4 4,2 #2 3,0-8 3,3+4
Sb-119 1,59 тəулік #2 2,8-10 3,6+6 1,9+3 #2 5,8-10 1,7+6
Sb-120 5,76 тəулік #2 5,0-9 2,0+5 1,1+2 #2 6,0-9 1,7+5
Sb-122 2,70 тəулік #2 5,7-9 1,8+5 9,2+1 #2 1,2-8 8,3+4
Sb-124 60,2 тəулік #5 7,7-9 1,3+5 1,8+1 #2 1,6-8 6,3+4
Sb-125 2,77 жыл #5 5,8-9 1,7+5 2,4+1 #2 6,1-9 1,6+5
Sb-126 12,4 тəулік #4 5,1-9 2,0+5 3,8+1 #2 1,4-8 7,1+4
Sb-127 3,85 тəулік #5 2,1-9 4,8+5 6,5+1 #2 1,2-8 8,3+4
Te-121 17,0 тəулік #2 1,9-9 5,3+5 2,8+2 #2 2,0-9 5,0+5
Te-121m 154 тəулік #5 5,1-9 2,0+5 2,7+1 #2 1,2-8 8,3+4
Te-123m 120 тəулік #5 5,0-9 2,0+5 2,7+1 #2 8,8-9 1,1+5
Te-125m 58,0 тəулік #5 4,3-9 2,3+5 3,2+1 #2 6,3-9 1,6+5
Te-127m 109 тəулік #5 9,2-9 1,1+5 1,5+1 #2 1,8-8 5,6+4
Te-129m 33,6 тəулік #5 8,0-9 1,3+5 1,7+1 #2 2,4-8 4,2+4
Te-131m 1,25 тəулік #2 5,8-9 1,7+5 9,1+1 #2 1,4-8 7,1+4
Te-132 3,26 тəулік #2 1,3-8 7,7+4 4,0+1 #2 3,0-8 3,3+4
I-124 4,18 тəулік #2 4,5-8 2,2+4 1,2+1 #2 1,1-7 9,1+3
I-125 60,1 тəулік #4 1,1-8 9,1+4 1,7+1 #2 5,7-8 1,8+4
I-126 13,0 тəулік #2 8,3-8 1,2+4 6,3 #2 2,1-7 4,8+3
I-129 1,57+7 жыл #4 6,7-8 1,5+4 2,9 #4 1,9-7 5,3+3
I-131 8,04 тəулік #2 7,2-8 1,4+4 7,3 #2 1,8-7 5,6+3
Cs-129 1,34 тəулік #2 2,8-10 3,6+6 1,9+3 #2 3,0-10 3,3+6
Cs-131 9,69 тəулік #2 1,7-10 5,9+6 3,1+3 #2 2,9-10 3,4+6
Cs-132 6,48 тəулік #2 1,2-9 8,3+5 4,4+2 #2 1,8-9 5,6+5
Cs-134 2,06 жыл #6 6,6-9 1,5+5 1,9+1 #6 1,9-8 5,3+4
Cs-135 2,30+6 жыл #6 6,9-10 1,4+6 1,8+2 #6 2,0-9 5,0+5
Cs-136 13,1 тəулік #4 2,0-9 5,0+5 9,6+1 #2 9,5-9 1,1+5
Cs-137 30,0 жыл #6 4,6-9 2,2+5 2,7+1 #6 1,3-8 7,7+4
Ba-128 2,43 тəулік #2 7,8-9 1,3+5 6,7+1 #2 1,7-8 5,9+4
Ba-131 11,8 тəулік #5 9,7-10 1,0+6 1,4+2 #2 2,6-9 3,8+5
Ba-133 10,7 жыл #5 5,5-9 1,8+5 2,5+1 #5 7,3-9 1,4+5
Ba-133m 1,62 тəулік #2 2,2-9 4,5+5 2,4+2 #2 3,6-9 2,8+5
Ba-135m 1,20 тəулік #2 1,8-9 5,6+5 2,9+2 #2 2,9-9 3,4+5
Ba-140 12,7 тəулік #5 6,2-9 1,6+5 2,2+1 #2 1,8-8 5,6+4
La-137 6,00+4 жыл #6 8,7-9 1,1+5 1,4+1 #2 4,5-10 2,2+6
La-140 1,68 тəулік #2 6,3-9 1,6+5 8,4+1 #2 1,3-8 7,7+4
Ce-134 3,00 тəулік #2 7,6-9 1,3+5 6,9+1 #2 1,8-8 5,6+4
Ce-137m 1,43 тəулік #2 2,2-9 4,5+5 2,4+2 #2 3,9-9 2,6+5
Ce-139 138 тəулік #5 2,1-9 4,8+5 6,5+1 #2 1,6-9 6,3+5
Ce-141 32,5 тəулік #5 4,1-9 2,4+5 3,3+1 #2 5,1-9 2,0+5
Ce-143 1,38 тəулік #2 3,9-9 2,6+5 1,3+2 #2 8,0-9 1,3+5
Ce-144 284 тəулік #2 1,6-7 6,3+3 3,3 #2 3,9-8 2,6+4
Pr-143 13,6 тəулік #5 3,0-9 3,3+5 4,6+1 #2 8,7-9 1,1+5
Nd-147 11,0 тəулік #5 3,0-9 3,3+5 4,6+1 #2 7,8-9 1,3+5
Pm-143 265 тəулік #5 1,7-9 5,9+5 8,1+1 #2 1,2-9 8,3+5
Pm-144 363 тəулік #5 9,3-9 1,1+5 1,5+1 #2 4,7-9 2,1+5
Pm-145 17,7 жыл #6 3,6-9 2,8+5 3,4+1 #2 6,8-10 1,5+6
Pm-146 5,53 жыл #6 2,1-8 4,8+4 5,9 #2 5,1-9 2,0+5
Pm-147 2,62 жыл #5 5,8-9 1,7+5 2,4+1 #2 1,9-9 5,3+5
Pm-148 5,37 тəулік #2 1,1-8 9,1+4 4,8+1 #2 1,9-8 5,3+4
Pm-148m 41,3 тəулік #5 7,1-9 1,4+5 1,9+1 #2 1,0-8 1,0+5
Pm-149 2,21 тəулік #2 3,6-9 2,8+5 1,5+2 #2 7,4-9 1,4+5
Pm-151 1,18 тəулік #2 2,6-9 3,8+5 2,0+2 #2 5,1-9 2,0+5
Sm-145 340 тəулік #5 1,9-9 5,3+5 7,2+1 #2 1,4-9 7,1+5
Sm-146 1,03+8 жыл #6 1,1-5 9,1+1 1,1-2 #2 1,5-7 6,7+3
Sm-151 90,0 жыл #6 4,0-9 2,5+5 3,1+1 #2 6,4-10 1,6+6
Sm-153 1,95 тəулік #5 7,9-10 1,3+6 1,7+2 #2 5,4-9 1,9+5
Eu-145 5,94 тəулік #2 2,9-9 3,4+5 1,8+2 #2 3,7-9 2,7+5
Eu-146 4,61 тəулік #2 4,4-9 2,3+5 1,2+2 #2 6,2-9 1,6+5
Eu-147 24,0 тəулік #5 1,3-9 7,7+5 1,1+2 #2 2,5-9 4,0+5
Eu-148 54,5 тəулік #4 4,6-9 2,2+5 4,2+1 #2 6,0-9 1,7+5
Eu-149 93,1 тəулік #5 3,5-10 2,9+6 3,9+2 #2 6,3-10 1,6+6
Eu-150 34,2 жыл #6 5,3-8 1,9+4 2,3 #2 5,7-9 1,8+5
Eu-152 13,3 жыл #6 4,2-8 2,4+4 2,9 #2 7,4-9 1,4+5
Eu-154 8,80 жыл #6 5,3-8 1,9+4 2,3 #2 1,2-8 8,3+4
Eu-155 4,96 жыл #6 6,9-9 1,4+5 1,8+1 #2 2,2-9 4,5+5
Eu-156 15,2 тəулік #5 4,2-9 2,4+5 3,3+1 #2 1,5-8 6,7+4
Gd-146 48,3 тəулік #5 7,9-9 1,3+5 1,7+1 #2 6,0-9 1,7+5
Gd-147 1,59 тəулік #2 2,2-9 4,5+5 2,4+2 #2 3,2-9 3,1+5
Gd-148 93,0 жыл #6 2,6-5 3,8+1 4,7-3 #2 1,6-7 6,3+3
Gd-149 9,40 тəулік #5 9,2-10 1,1+6 1,5+2 #2 2,7-9 3,7+5
Gd-151 120 тəулік #2 4,9-9 2,0+5 1,1+2 #2 1,3-9 7,7+5
Gd-153 242 тəулік #2 1,2-8 8,3+4 4,4+1 #2 1,8-9 5,6+5
Tb-153 2,34 тəулік #2 1,0-9 1,0+6 5,3+2 #2 1,5-9 6,7+5
Tb-155 5,32 тəулік #5 2,7-10 3,7+6 5,1+2 #2 1,3-9 7,7+5
Tb-156 5,34 тəулік #5 1,5-9 6,7+5 9,1+1 #2 6,3-9 1,6+5
Tb-156m 1,02 тəулік #5 2,7-10 3,7+6 5,1+2 #2 1,0-9 1,0+6
Tb-157 1,50+2 жыл #6 1,2-9 8,3+5 1,0+2 #2 2,2-10 4,5+6
Tb-158 1,50+2 жыл #6 4,6-8 2,2+4 2,7 #2 5,9-9 1,7+5
Tb-160 72,3 тəулік #5 8,6-9 1,2+5 1,6+1 #2 1,0-8 1,0+5
Tb-161 6,91 тəулік #5 1,6-9 6,3+5 8,6+1 #2 5,3-9 1,9+5
Dy-159 144 тəулік #2 1,7-9 5,9+5 3,1+2 #2 6,4-10 1,6+6
Dy-166 3,40 тəулік #5 2,3-9 4,3+5 6,0+1 #2 1,2-8 8,3+4
Ho-166 1,12 тəулік #2 4,0-9 2,5+5 1,3+2 #2 1,0-8 1,0+5
Ho-166m 1,20+3 жыл #6 1,2-7 8,3+3 1,0 #2 9,3-9 1,1+5
Er-169 9,30 тəулік #5 1,3-9 7,7+5 1,1+2 #2 2,8-9 3,6+5
Er-172 2,05 тəулік #5 1,4-9 7,1+5 9,8+1 #2 6,8-9 1,5+5
Tm-167 9,24 тəулік #5 1,4-9 7,1+5 9,8+1 #2 3,9-9 2,6+5
Tm-170 129 тəулік #5 8,5-9 1,2+5 1,6+1 #2 9,8-9 1,0+5
Tm-171 1,92 жыл #5 1,6-9 6,3+5 8,6+1 #2 7,8-10 1,3+6
Tm-172 2,65 тəулік #2 5,8-9 1,7+5 9,1+1 #2 1,2-8 8,3+4
Yb-166 2,36 тəулік #2 3,7-9 2,7+5 1,4+2 #2 5,4-9 1,9+5
Yb-169 32,0 тəулік #5 3,7-9 2,7+5 3,7+1 #2 4,6-9 2,2+5
Yb-175 4,19 тəулік #5 9,2-10 1,1+6 1,5+2 #2 3,2-9 3,1+5
Lu-169 1,42 тəулік #2 1,9-9 5,3+5 2,8+2 #2 2,4-9 4,2+5
Lu-170 2,00 тəулік #2 3,5-9 2,9+5 1,5+2 #2 5,2-9 1,9+5
Lu-171 8,22 тəулік #5 1,1-9 9,1+5 1,2+2 #2 4,0-9 2,5+5
Lu-172 6,70 тəулік #5 2,0-9 5,0+5 6,8+1 #2 7,0-9 1,4+5
Lu-173 1,37 жыл #5 2,9-9 3,4+5 4,7+1 #2 1,6-9 6,3+5
Lu-174 3,31 жыл #5 4,9-9 2,0+5 2,8+1 #2 1,7-9 5,9+5
Lu-174m 142 тəулік #5 5,0-9 2,0+5 2,7+1 #2 3,8-9 2,6+5
Lu-177 6,71 тəулік #5 1,5-9 6,7+5 9,1+1 #2 3,9-9 2,6+5
Lu-177m 161 тəулік #5 2,0-8 5,0+4 6,8 #2 1,1-8 9,1+4
Hf-172 1,87 жыл #6 3,2-8 3,1+4 3,9 #2 6,1-9 1,6+5
Hf-175 70,0 тəулік #5 1,4-9 7,1+5 9,8+1 #2 2,4-9 4,2+5
Hf-178m 31,0 жыл #6 2,6-7 3,8+3 4,7-1 #2 1,9-8 5,3+4
Hf-179m 25,1 жыл #5 4,8-9 2,1+5 2,9+1 #2 7,8-9 1,3+5
Hf-181 42,4 тəулік #5 6,3-9 1,6+5 2,2+1 #2 7,4-9 1,4+5
Hf-182 9,00+6 жыл #6 3,1-7 3,2+3 4,0-1 #2 7,9-9 1,3+5
Ta-177 2,36 тəулік #2 5,0-10 2,0+6 1,1+3 #2 6,9-10 1,4+6
Ta-179 1,82 жыл #5 6,4-10 1,6+6 2,1+2 #2 4,1-10 2,4+6
Ta-182 115 тəулік #5 1,3-8 7,7+4 1,1+1 #2 9,4-9 1,1+5
Ta-183 5,10 тəулік #5 2,7-9 3,7+5 5,1+1 #2 9,3-9 1,1+5
W-178 21,7 тəулік #2 5,4-10 1,9+6 9,7+2 #2 1,4-9 7,1+5
W-181 121 тəулік #2 1,9-10 5,3+6 2,8+3 #2 4,7-10 2,1+6
W-185 75,1 тəулік #2 1,0-9 1,0+6 5,3+2 #2 3,3-9 3,0+5
W-188 69,4 тəулік #2 5,0-9 2,0+5 1,1+2 #2 1,5-8 6,7+4
Re-182 2,67 тəулік #2 6,3-9 1,6+5 8,4+1 #2 8,9-9 1,1+5
Re-184 38,0 тəулік #5 2,4-9 4,2+5 5,7+1 #2 5,6-9 1,8+5
Re-184m 165 тəулік #5 8,1-9 1,2+5 1,7+1 #2 9,8-9 1,0+5
Re-186 3,78 тəулік #2 5,7-9 1,8+5 9,2+1 #2 1,1-8 9,1+4
Re-186m 2,00+5 жыл #5 1,4-8 7,1+4 9,8 #2 1,6-8 6,3+4
Re-189 1,01 тəулік #2 2,6-9 3,8+5 2,0+2 #2 6,2-9 1,6+5
Os-185 94,0 тəулік #5 1,9-9 5,3+5 7,2+1 #2 2,6-9 3,8+5
Os-191 15,4 тəулік #5 2,3-9 4,3+5 6,0+1 #2 4,1-9 2,4+5
Os-193 1,25 тəулік #2 2,7-9 3,7+5 1,9+2 #2 6,0-9 1,7+5
Os-194 6,00 жыл #6 8,5-8 1,2+4 1,5 #2 1,7-8 5,9+4
Ir-188 1,73 тəулік #2 2,2-9 4,5+5 2,4+2 #2 3,3-9 3,0+5
Ir-189 13,3 тəулік #5 7,3-10 1,4+6 1,9+2 #2 1,7-9 5,9+5
Ir-190 12,1 тəулік #5 3,0-9 3,3+5 4,6+1 #2 7,1-9 1,4+5
Ir-192 74,0 тəулік #5 8,1-9 1,2+5 1,7+1 #2 8,7-9 1,1+5
Ir-192m 2,41+2 лет #6 3,9-8 2,6+4 3,2 #2 1,4-9 7,1+5
Ir-193m 11,9 тəулік #5 1,6-9 6,3+5 8,6+1 #2 2,0-9 5,0+5
Ir-194m 171 тəулік #5 1,5-8 6,7+4 9,1 #2 1,1-8 9,1+4
Pt-188 10,2 тəулік #2 2,7-9 3,7+5 1,9+2 #2 4,5-9 2,2+5
Pt-191 2,80 тəулік #2 7,9-10 1,3+6 6,7+2 #2 2,1-9 4,8+5
Pt-193 50,0 жыл #2 1,6-10 6,3+6 3,3+3 #2 2,4-10 4,2+6
Pt-193m 4,33 тəулік #2 1,0-9 1,0+6 5,3+2 #2 3,4-9 2,9+5
Pt-195m 4,02 тəулік #2 1,5-9 6,7+5 3,5+2 #2 4,6-9 2,2+5
Au-194 1,65 тəулік #2 1,4-9 7,1+5 3,8+2 #2 2,2-9 4,5+5
Au-195 183 тəулік #5 2,1-9 4,8+5 6,5+1 #2 1,7-9 5,9+5
Au-198 2,69 тəулік #2 4,4-9 2,3+5 1,2+2 #2 7,2-9 1,4+5
Au-198m 2,30 тəулік #5 2,5-9 4,0+5 5,5+1 #2 8,5-9 1,2+5
Au-199 3,14 тəулік #5 1,0-9 1,0+6 1,4+2 #2 3,1-9 3,2+5
Hg-194 2,60+2 жыл [8] #6 1,4-8 7,1+4 8,8 #2 1,2-7 8,3+3

[9] #6 1,3-8 7,7+4 9,5 #2 3,6-9 2,8+5
Hg-195m 1,73 тəулік [11] #2 9,7-10 1,0+6 5,4+2 #2 2,8-9 3,6+5

[12] #2 2,6-9 3,8+5 2,0+2 #2 3,8-9 2,6+5
Hg-197 2,67 тəулік [11] #2 4,0-10 2,5+6 1,3+3 #2 1,2-9 8,3+5

[12] #5 3,8-10 2,6+6 3,6+2 #2 1,6-9 6,3+5
Hg-203 46,6 тəулік [11] #2 3,7-9 2,7+5 1,4+2 #2 1,1-8 9,1+4

[12] #5 3,0-9 3,3+5 4,6+1 #2 3,6-9 2,8+5
Tl-200 1,09 тəулік #2 8,7-10 1,1+6 6,0+2 #2 9,1-10 1,1+6
Tl-201 3,04 тəулік #2 3,3-10 3,0+6 1,6+3 #2 5,5-10 1,8+6
Pb-202 3,00+5 жыл #5 8,7-9 1,1+5 1,6+1 #5 2,7-8 3,7+4
Pb-203 2,17 тəулік #2 1,0-9 1,0+6 5,3+2 #2 1,3-9 7,7+5
Pb-205 1,43+7 жыл #5 2,9-10 3,4+6 4,7+2 #2 9,9-10 1,0+6
Pb-210 22,3 жыл #5 1,3-6 7,7+2 1,1-1 #2 3,6-6 2,8+2
Bi-205 15,3 тəулік #5 1,2-9 8,3+5 1,1+2 #2 4,5-9 2,2+5
Bi-206 6,24 тəулік #5 2,1-9 4,8+5 6,5+1 #2 1,0-8 1,0+5
Bi-207 38,0 жыл #5 6,5-9 1,5+5 2,1+1 #2 7,1-9 1,4+5
Bi-210 5,01 тəулік #5 1,1-7 9,1+3 1,2 #2 9,7-9 1,0+5
Bi-210m 3,00+6 жыл #5 4,1-6 2,4+2 3,3-2 #2 9,1-8 1,1+4
Po-210 138 тəулік #5 4,0-6 2,5+2 3,4-2 #2 8,8-6 1,1+2

Ra-223 11,4 тəулік #5 9,4-6 1,1+2 1,5-2 #2 1,1-6 9,1+2
Ra-224 3,66 тəулік #5 3,7-6 2,7+2 3,7-2 #2 6,6-7 1,5+3
Ra-225 14,8 тəулік #5 7,9-6 1,3+2 1,7-2 #2 1,2-6 8,3+2
Ra-226 1,60+3 жыл #5 4,5-6 2,2+2 3,0-2 #5 1,5-6 6,7+2
Ra-228 5,75 жыл #5 4,4-6 2,3+2 3,1-2 #5 5,3-6 1,9+2
Ac-225 10,0 тəулік #5 1,1-5 9,1+1 1,2-2 #2 1,8-7 5,6+3
Ac-226 1,21 тəулік #5 1,6-6 6,3+2 8,6-2 #2 7,6-8 1,3+4
Ac-227 21,8 жыл #6 5,5-4 1,8 2,2-4 #2 3,1-6 3,2+2
Th-227 18,7 тəулік #5 1,3-5 7,7+1 1,1-2 #2 7,0-8 1,4+4
Th-228 1,91 жыл #5 4,7-5 2,1+1 2,9-3 #2 3,7-7 2,7+3
Th-229 7,34+3 жыл #6 7,1-5 1,4+1 1,7-3 #2 1,0-6 1,0+3
Th-230 7,70+4 жыл #6 1,4-5 7,1+1 8,8-3 #2 4,1-7 2,4+3
Th-231 1,06 тəулік #2 1,7-9 5,9+5 3,1+2 #2 2,5-9 4,0+5
Th-232 1,40+10 

жыл
#6 2,5-5 4,0+1 4,9-3 #2 4,5-7 2,2+3

Th-234 24,1 тəулік #5 9,1-9 1,1+5 1,5+1 #2 2,5-8 4,0+4
Pa-230 17,4 тəулік #5 9,6-7 1,0+3 1,4-1 #2 5,7-9 1,8+5
Pa-231 3,27+4 жыл #6 1,4-4 7,1 8,8-4 #2 1,3-6 7,7+2
Pa-232 1,31 тəулік #6 1,0-8 1,0+5 1,2+1 #2 4,2-9 2,4+5
Pa-233 27,0 тəулік #5 4,9-9 2,0+5 2,8+1 #2 6,2-9 1,6+5
U-230 20,8 тəулік #5 1,7-5 5,9+1 8,1-3 #2 3,0-7 3,3+3
U-231 4,20 тəулік #5 4,6-10 2,2+6 3,0+2 #2 2,0-9 5,0+5
U-232 72,0 жыл #5 1,0-5 1,0+2 1,4-2 #5 6,4-7 1,6+3
U-233 1,58+5 жыл #5 4,3-6 2,3+2 3,2-2 #2 1,4-7 7,1+3
U-234 2,44+5 жыл #5 4,2-6 2,4+2 3,3-2 #2 1,3-7 7,7+3
U-235 7,04+8 жыл #5 3,7-6 2,7+2 3,7-2 #2 1,3-7 7,7+3
U-236 2,34+7 жыл #5 3,9-6 2,6+2 3,5-2 #2 1,3-7 7,7+3
U-237 6,75 тəулік #5 2,1-9 4,8+5 6,5+1 #2 5,4-9 1,9+5
U-238 4,47+9 жыл #5 3,4-6 2,9+2 4,0-2 #2 1,2-7 8,4+3
Np-234 4,40 тəулік #2 3,0-9 3,3+5 1,8+2 #2 4,4-9 2,3+5
Np-235 1,08 жыл #5 5,1-10 2,0+6 2,7+2 #2 4,1-10 2,4+6
Np-236 1,15+5 жыл #6 3,2-6 3,1+2 3,9-2 #5 1,8-8 5,6+4
Np-237 2,14+6 жыл #6 2,3-5 4,3+1 5,4-3 #2 2,1-7 4,8+3
Np-238 2,12 тəулік #6 2,1-9 4,8+5 5,9+1 #2 6,2-9 1,6+5
Np-239 2,36 тəулік #5 1,2-9 8,3+5 1,1+2 #2 5,7-9 1,8+5
Pu-236 2,85 жыл #6 2,0-5 5,0+1 6,2-3 #2 2,2-7 4,5+3
Pu-237 45,3 тəулік #5 4,3-10 2,3+6 3,2+2 #2 6,9-10 1,4+6
Pu-238 87,7 жыл #6 4,6-5 2,2+1 2,7-3 #2 4,0-7 2,5+3
Pu-239 2,41+4 жыл #6 5,0-5 2,0+1 2,5-3 #2 4,2-7 2,4+3
Pu-240 6,54+3 жыл #6 5,0-5 2,0+1 2,5-3 #2 4,2-7 2,4+3
Pu-241 14,4 жыл #6 9,0-7 1,1+3 1,4-1 #6 4,8-9 2,1+5
Pu-242 3,76+5 жыл #6 4,8-5 2,1+1 2,6-3 #2 4,0-7 2,5+3
Pu-244 8,26+7 жыл #6 4,7-5 2,1+1 2,6-3 #2 4,1-7 2,4+3
Pu-246 10,9 тəулік #5 9,1-9 1,1+5 1,5+1 #2 2,3-8 4,3+4
Am-240 2,12 тəулік #2 2,2-9 4,5+5 2,4+2 #2 3,3-9 3,0+5
Am-241 4,32+2 жыл #6 4,2-5 2,4+1 2,9-3 #2 3,7-7 2,7+3
Am-
242m

1,52+2 жыл #6 3,7-5 2,7+1 3,3-3 #2 3,0-7 3,3+3

Am-243 7,38+3 жыл #6 4,1-5 2,4+1 3,0-3 #2 3,7-7 2,7+3
Cm-240 27,0 тəулік #5 3,8-6 2,6+2 3,6-2 #2 4,8-8 2,1+4
Cm-241 32,8 тəулік #5 4,4-8 2,3+4 3,1 #2 5,7-9 1,8+5
Cm-242 163 тəулік #5 6,4-6 1,6+2 2,1-2 #2 7,6-8 1,3+4
Cm-243 28,5 жыл #6 3,1-5 3,2+1 4,0-3 #2 3,3-7 3,0+3
Cm-244 18,1 жыл #6 2,7-5 3,7+1 4,6-3 #2 2,9-7 3,4+3
Cm-245 8,50+3 жыл #6 4,2-5 2,4+1 2,9-3 #2 3,7-7 2,7+3
Cm-246 4,73+3 жыл #6 4,2-5 2,4+1 2,9-3 #2 3,7-7 2,7+3
Cm-247 1,56+7 жыл #6 3,9-5 2,6+1 3,2-3 #2 3,5-7 2,9+3
Cm-248 3,39+5 жыл #6 1,5-4 6,7 8,2-4 #2 1,4-6 7,1+2
Cm-250 6,90+3 жыл #6 8,4-4 1,2 1,5-4 #2 8,2-6 1,2+2
Bk-245 4,94 тəулік #5 2,6-9 3,8+5 5,3+1 #2 3,9-9 2,6+5
Bk-246 1,83 тəулік #2 1,7-9 5,9+5 3,1+2 #2 2,6-9 3,8+5
Bk-247 1,38+3 жыл #6 6,9-5 1,4+1 1,8-3 #2 8,6-7 1,2+3
Bk-249 320 тəулік #6 1,6-7 6,3+3 7,7-1 #2 2,9-9 3,4+5
Cf-246 1,49 тəулік #5 5,7-7 1,8+3 2,4-1 #2 2,4-8 4,2+4
Cf-248 334 тəулік #5 1,0-5 1,0+2 1,4-2 #2 1,6-7 6,3+3
Cf-249 3,50+2 жыл #6 7,0-5 1,4+1 1,8-3 #2 8,7-7 1,1+3
Cf-250 13,1 жыл #6 3,4-5 2,9+1 3,6-3 #2 5,5-7 1,8+3
Cf-251 8,98+2 жыл #6 7,1-5 1,4+1 1,7-3 #2 8,8-7 1,1+3
Cf-252 2,64 жыл #3 5,6-5 1,8+1 5,6-3 #2 5,1-7 2,0+3
Cf-253 17,8 тəулік #5 1,7-6 5,9+2 8,1-2 #2 1,1-8 9,1+4
Cf-254 60,5 тəулік #4 7,0-5 1,4+1 2,7-3 #2 2,6-6 3,8+2
Es-251 1,38 тəулік #5 2,6-9 3,8+5 5,3+1 #2 1,2-9 8,3+5
Es-253 20,5 тəулік #5 3,4-6 2,9+2 4,0-2 #2 4,5-8 2,2+4
Es-254 276 тəулік #5 1,0-5 1,0+2 1,4-2 #2 1,6-7 6,3+3
Es-
254m

1,64 тəулік #5 5,9-7 1,7+3 2,3-1 #2 3,0-8 3,3+4

Fm-253 3,00 тəулік #5 5,0-7 2,0+3 2,7-1 #2 6,7-9 1,5+5
Fm-257 101 тəулік #5 8,8-6 1,1+2 1,6-2 #2 1,1-7 9,1+3
Md-258 55,0 тəулік #5 7,3-6 1,4+2 1,9-2 #2 8,9-8 1,1+4

Ескертпе:
[1] Ерекше белгіленген жағдайларды қоспағанда регламент-

телген мəндер ауамен, тамақпен жəне сумен организмге түсетін 
радионуклидтердің барлық ықтимал қоспаларына жатады. 

[2] Қиын топтарды белгілеу: #1 – 1 жасқа дейінгі жаңа туған сəбилер; 
#2 – 1-2 жастағы балалар; #3 – 2-7 жастағы балалар; #4 – 7-12 жастағы 
балалар; #5 – 12-17 жастағы балалар; #6 – ересектер (17 жастан жоғары). 

[3] Тритийдің органикалық емес қоспалары.
[4] Тритийдің органикалық емес қоспалары. 
[5] Күкірттің органикалық емес қоспалары.
[6] Күкірттің органикалық қоспалары.
[7] 40К изотопы қосымша калий изотоптарының табиғи қосындысына 

түскен кезде. 
[8] Сынаптың органикалық қоспалары.
[9] Сынаптың органикалық емес қоспалары.
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Сумен ересек адамдардың организміне радионуклидтердің түсуі кезінде 
дозалық коэффициенттер мəндері Е (МЗв/Бк) жəне ауыз судағы жекеле-
ген радионуклидтердің болуы бойынша АД (Бк/кг) араласу деңгейлері

Нуклид e, мЗв/Бк АД, Бк/кг Нуклид e, мЗв/Бк АД, Бк/кг

1 2 3 4 5 6
H-3 1,8-8 7600 Tc-97 6,8-8 2000
Be-7 2,8-8 4900 Tc-97m 5,5-7 250
C-14 5,8-7 240 Tc-99 6,4-7 210
Na-22 3,2-6 43 Ru-97 1,5-7 910
P-32 2,4-6 57 Ru-103 7,3-7 190
P-33 2,4-7 570 Ru-106 7,0-6 20
S-35 7,7-7 178 Rh-105 3,7-7 370
Cl-36 9,3-7 150 Pd-103 1,9-7 720
Ca-45 7,1-7 190 Ag-105 4,7-7 290
Ca-47 1,6-6 86 Ag-110m 2,8-6 49
Sc-46 1,5-6 91 Ag-111 1,3-6 110
Sc-47 5,4-7 250 Cd-109 2,0-6 69
Sc-48 1,7-6 81 Cd-115 1,4-6 98
V-48 2,0-6 69 Cd-115m 3,3-6 42
Cr-51 3,8-8 3600 In-111 2,9-7 470
Mn-51 9,3-8 1500 In-114m 4,1-6 33
Mn-52 1,8-6 76 Sn-113 7,3-7 190
Mn-53 3,0-8 4600 Sn-125 3,1-6 44
Mn-54 7,1-7 193 Sb-122 1,7-6 81
Fe-55 3,3-7 420 Sb-124 2,5-6 55
Fe-59 1,8-6 76 Sb-125 1,1-6 120
Co-56 2,5-6 55 Te-123m 1,6-6 86
Co-57 2,1-7 650 Te-127 1,7-7 810
Co-58 7,4-7 190 Te-127m 2,3-6 60
Co-60 3,4-6 40 Te-129 6,3-8 2100
Ni-59 6,3-8 2200 Te-129m 3,0-6 46
Ni-63 1,5-7 910 Te-131 8,7-8 1600
Zn-65 3,9-6 35 Te-131m 1,9-6 72
Ge-71 1,2-8 11400 Te-132 3,8-6 36
As-73 2,6-7 530 I-123 2,1-7 650
As-74 1,3-6 110 I-125 1,5-5 9,1
As-76 1,6-6 86 I-126 2,9-5 4,7
As-77 4,0-7 340 I-129 1,1-4 1,3
Se-75 2,6-6 53 I-130 2,0-6 69
Br-82 5,4-7 250 I-131 2,2-5 6,2
Rb-86 2,8-6 49 Cs-129 6,0-8 2300
Sr-85 5,6-7 240 Cs-131 5,8-8 2400
Sr-89 2,6-6 53 Cs-132 5,0-7 270
Sr-90 2,8-5 4,9 Cs-134 1,9-5 7,2
Y-90 2,7-6 51 Cs-135 2,0-6 69
Y-91 2,4-6 57 Cs-136 3,0-6 46
Zr-93 1,1-6 120 Cs-137 1,3-5 11
Zr-95 9,5-7 140 Cs-138 9,2-8 1500

Nb-93m 1,2-7 1100 Ba-131 4,5-7 300
Nb-94 1,7-6 81 Ba-140 2,6-6 53
Nb-95 5,8-7 240 La-140 2,0-6 69
Mo-93 3,1-6 44 Ce-139 2,6-7 530
Mo-99 6,0-7 220 Ce-141 7,1-7 190
Tc-96 1,1-6 120 Ce-143 1,1-6 120

Ce-144 5,2-6 26 Th-231 3,4-7 400
Pr-143 1,2-6 110 Th-232 2,3-4 0,60
Nd-147 1,1-6 120 Th-234 3,4-6 40
Pm-147 2,6-7 530 U-230 5,6-5 2,5
Pm-149 9,9-7 140 U-231 2,8-7 490
Sm-151 9,8-8 1400 U-232 3,3-4 0,42
Sm-153 7,4-7 190 U-233 5,1-5 2,7
Eu-152 1,4-6 98 U-234 4,9-5 2,8
Eu-154 2,0-6 69 U-235 4,7-5 2,9
Eu-155 3,2-7 430 U-236 4,7-5 2,9
Gd-153 2,7-7 510 U-237 7,6-7 180
Tb-160 1,6-6 86 U-238 4,5-5 3,0
Er-169 3,7-7 370 Pa-230 9,2-7 150
Tm-171 1,1-7 1200 Pa-231 7,1-4 0,19
Yb-175 4,4-7 310 Pa-233 8,7-7 160
Ta-182 1,5-6 91 Np-237 1,1-4 1,3
W-181 7,6-8 1800 Np-239 8,0-7 170
W-185 4,4-7 310 Pu-236 8,7-5 1,6
Re-186 1,5-6 91 Pu-237 1,0-7 1400
Os-185 5,1-7 270 Pu-238 2,3-4 0,60
Os-191 5,7-7 240 Pu-239 2,5-4 0,55
Os-193 8,1-7 170 Pu-240 2,5-4 0,55
Ir-190 1,2-6 110 Pu-241 4,8-6 29
Ir-192 1,4-6 98 Pu-242 2,4-4 0,57
Pt-191 3,4-7 400 Pu-244 2,4-4 0,57

Pt-193m 4,5-7 300 Am-241 2,0-4 0,69
Au-198 1,0-6 140 Am-242 3,0-7 460
Au-199 4,4-7 310 Am-242m 1,9-4 0,72
Hg-197 2,3-7 600 Am-243 2,0-4 0,69
Hg-203 1,9-6 72 Cm-242 1,0-5 14
Tl-200 2,0-7 690 Cm-243 1,5-4 0,91
Tl-201 9,5-8 1400 Cm-244 1,2-4 1,1
Tl-202 4,5-7 300 Cm-245 2,1-4 0,65
Tl-204 1,2-6 110 Cm-246 2,1-4 0,65
Pb-203 2,4-7 570 Cm-247 1,9-4 0,72
Pb-210 6,9-4 0,20 Cm-248 7,7-4 0,18
Bi-206 1,9-6 72 Bk-249 5,7-7 240
Bi-207 1,3-6 110 Cf-246 3,3-6 42
Bi-210 1,3-6 110 Cf-248 2,8-5 4,9
Po-210 1,2-3 0,11 Cf-249 3,5-4 0,39
Ra-223 1,0-4 1,4 Cf-250 1,6-4 0,86
Ra-224 6,5-5 2,1 Cf-251 3,6-4 0,38
Ra-225 9,9-5 1,4 Cf-252 9,0-5 1,5
Ra-226 2,8-4 0,49 Cf-253 1,4-6 98
Ra-228 6,9-4 0,20 Cf-254 4,0-4 0,34
Th-227 8,8-6 16 Es-253 6,1-6 22
Th-228 7,2-5 1,9 Es-254 2,8-5 4,9
Th-229 4,9-4 0,28 Es-254m 4,2-6 33
Th-230 2,1-4 0,65
Ескертпе: 
Төменде санамаланған бас радионуклидтер еншілестермен олардың 

тепе-теңдігі жағдайларында келтірілген:

Sr-90 Y-90
Zr-93 Nb-93m
Zr-97 Nb-97

Ru-106 Rh-106
Cs-137 Ba-137m
Ba-140 La-140
Ce-134 La-134
Ce-144 Pr-144

(Жалғасы 22-бетте) 
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Pb-210 Bi-210, Po-210
Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Rn-220 Po-216
Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, 

Po-210
Ra-228 Ac-228
Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-

212 (0.64) 
Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-232 Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-

212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-табиғи Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-

212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-234 Pa-234m
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 

(0.36), Po-212 (0.64) 
U-235 Th-231
U-238 Th-234, Pa-234m

U-табиғи Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, 
Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

U-240 Np-240m
Np-237 Pa-233

Am-242m Am-242
Am-243 Np-239
Ескертпе:
Кестеде келтірілгеннен төмен радионуклидтер белсенділігі деңгейінде 

жəне ММБ жəне МММБ бір уақытта қолдану жағдайында персоналдың 
жəне халықтың тиімді жеке жылдық сəулелену дозасы 10 мкЗв жəне 
апатты жағдайларда 1 мкЗв, ал кез келген пайдалану жағдайларында 
ұжымдық тиімді доза 1 адам-Зв аспайды. Теріге арналған тиімді доза 50 
мЗв/жыл аспайды. 

Табиғи радионуклидтер техногендік көздерден тұтыну тауарлары-
на түскен кезде (мысалы, Ra-226, Po-210) немесе олардың химиялық 
уыттылығы бойынша (торий, уран, жəне т.б. үшін) бағаланған. 

Егер бірнеше нуклид болса, онда белсенділіктің олардың кестелік 
мəндерге қатынастарының жиынтығы 1-ден аспауы тиіс. Кестеде 
келтірілген радионуклидтер МЕАБ байланысты 4 радиациялық қауіптілік 
сыныбына бөлінеді:

 1) А - 1´103 Бк;
 2) Б - 1´104 жəне 1´105 Бк;
 3) В - 1´106 жəне 1´107 Бк;
 4) Г - 1´108 жəне 1´109 Бк, сондай-ақ Kr-83m, Kr-85m
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Цезий-137 жəне стронций-90 радионуклидтерінің жол берілетін 
деңгейлері

№
№ Тамақ өнімдерінің топтары 

Ц
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1 2 3 4
 1. Ет, ет өнімдері жəне қосалқы өнімдер 200 50-
 2. Бұғы еті, жабайы аңдардың еті 300 100

3.

Құс, оның ішінде жартылай фабрикаттар, 
жаңа, салқындатылған, мұздатылған (со-
ятын, кəсіптік жəне жабайы құстардың 
барлық түрлері) 
Құстың салқындатылған жəне мұздатылған 
қосалқы өнімдері 
Оның ішінде: шұжық, ысталған өнімдер, құс 
етінің аспаздық бұйымдары; 
Құс еті консервілері жəне өсімдік еті; 
Сублимациялық кептірілген құс өнімдері 

180

80

4.

Балық жəне балық өнімдері оның ішінде: 
теңіз сүт қоректілерінің еті, маринадталған 
балық, балық өнімі, уылдырық, шоғал, 
уылдырық аналогтары, балық бауыры, 
балық консервілері, пресервтері 

130 100

5. Кептірілген жəне қақталған ысталған, 
тұздалған балық, балық аспаздығы 

260 200

6. Ұлулар, шаян тəрізділер, қос мекенділер, 
балдырлар жəне теңіз өсімдіктері 

200 100

7.

Жұмыртқа жəне оларды өңдеу өнімдері 
Жұмыртқа ұнтағы (оның ішінде жəне 
түпкілікті өнімде құрғақ заттардың болуын 
есепке ала отырып бастапқы өнімге қайта 
есептеуде) 

80
50

8.
Сүт-шикізат, кілегей-шикізат, пастерленген, 
стерилденген жəне қорытылған сүт, қаймақ, 
қышқыл сүт сусындары, йогурт, оның ішінде 
сүзбе жəне сүзбе бұйымдары 

100
25

9. Қойылтылған жəне концентрацияланған сүт, 
сүт консервілері 

300
100

10. Құрғақ сүт өнімдері: сүт, кілегей, балмұздақ 
қоспалары 

500 200

11. Ірімшіктер (қатты, балқытылған, жұмсақ, 
тұздықты, сүзбе ірімшік)

50 100

12.

Жаңа піскен жəне мұздатылған тамыр 
жемістер, көкөніс, картоп 
Көкөністер, бақша 
жемістер: жидектер, жүзім 
саңырауқұлақтар 
Жабайы жидектер 

120
120
40
500
160

40
40
30
50
60

13.
Құрғақ көкністер:
картоп
көкністер, бақша
жемістер: жидектер, жүзім
саңырауқұлақтар 
жабайы жидектер 

600
600
200

2500
800

200
200
150
250
300

14.
Азық-түлік дақылы, оның ішінде бидай, 
қарабидай, трикале, сұлы, арпа, тары, 
қарақұмық, күріш, жүгері, балжүгері 

70 40

15. Дəнді-бұршақты дақылдар, асбұршақ, үрме 
бұршақ, маш, чипа, жасымық, нут

50 60

16. Қант 140 100

17.
Қантты кондитерлік бұйымдар: карамель, 
глазурленген жəне глазурленбеген, пома-
далы кəмпит, ирис, халва, пастила, зефир, 
мармелад жəне т.б. 

160 100

18. Шоколад жəне одан жасалатын бұйымдары 140 100
3. 

19.
Какао-ірі бұршақ жəне какао өнімдері 100 80

20. Бал 100 80
21. Дəмдеуіштер мен асхана дəмдеуіштері 

(құрғақ) 
200 100

22. Жаңғақтар 200 100
23. Майлы дақылдар тұқымдары (күнбағыс, соя, 

мақта, жүгері, зығыр, қыша, рапс, арахис)
70 90

24. Өсімдік майы (барлық түрлері) өсімдік майын 
жəне мал майын қайта өңдеу өнімдері (мар-
гарин, аспаздық май, кондитерлік майлар, 
майонез)

60 80

25. Сиыр, шошқа, қой майы жəне басқаларының 
шикі майы 
Салқындатылған, мұздатылған, тұздалған, 
ысталған шошқа шпигі жəне т.б. 
Қорытылған мал майы 

100

100

50

50

26. Сиырдың майы 200 60
27. Малдың (сүт майын қоса алғанда) жəне 

өсімдік майларының үйлесуі негізіндегі май 
өнімдері 

100 80

28. Емдік-профилактикалық құрал ретіндегі 
балық майы 

60 80

29. Алкогольсіз сусындар (концентраттардан 
дайындалатын құрамында шырын бар, жа-
санды минералданған сусындар)

70 100

30. Ашытылған сусындар концентраттардан 
дайындалатын

70 100

31. Сыра, шарап, арақ жəне басқа да спирт 
сусындары 

70 100

32.
Нан жəне нан-тоқаш бұйымдары, тоқаштар, 
кепкен нан бұйымдары, нан таяқшалары, 
кондитерлік ұн бұйымдары 

40
20

33. Ұн, жармалар, талқан, жапалақ тəрізді, 
тамақ дəндері, макарон бұйымдары 

60 -30

34. Іркілдек 160 80
35. Крахмал, сірне жəне оны қайта өңдеу 

өнімдері 
400 100

36. Тамақ ашытқысы, бір жасушалы өсімдіктер 
биомассасы, бактериологиялық препараттар 
жəне құрғақ ашытқылар 

100 80

37. Құрғақ тамақ сорпалары 160 50
38. Ксилит, сорбит, маннит жəне басқа қантты 

спирт 
200 100

39. Ас тұзы жəне емдік-профилактикалық тұз 300 100
40. Тамақ концентраттары Құрам-

дауыш-
тар 

негізінде

Құрам-
дауыш-
тар 

негізінде 
41. Тамақ талшықтары басым БАҚ-көздері 

(пектин, кебек, өсімдік өзегі, микрокристалл 
целлюлоза)

200 100

42. Өсімдік негізіндегі БАҚ: құрғақ, сұйық 200 100

43.
Пайдалануға дайын түрдегі арнайы балалар 
тағамы өнімдері (1)

Жас балаларды тамақтандыруға арналған 
өнімдер Дəн негізіндегі азық өнімдері 

40
25

44. Жеміс-көкөніс негізіндегі азық өнімдері 60 25
45. Ет негізіндегі азық өнімдері 70 30

46. Балық негізіндегі азық өнімдері 100 60

Ескертпе:
(1) – сублиминацияланған өнімдер үшін меншікті белсенділік қайта 

қалпына келтірілген өнімде айқындалады; 

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 26-қосымша

Радионуклидтердің маңыздылығы ең аз үлестік белсенділігі (МЕАҮБ)
ашық жəне жабық радионуклидтік көздер үшін радионуклидтердің 
маңыздылығы ең аз белсенділік (МЕАБ) (алып тастау деңгейлері)

Нуклид МЕАҮБ, Бк/г МЕАБ, Бк

1 2 3
H-3 1 E+06 1 E+09
Be-7 1 E+03 1 E+07
C-11 1 E+00 1 E+06
C-14 1 E+04 1 E+07
N-13 1 E+02 1 E+09
N-19 1 E+02 1 E+09
O-15 1 E+02 1 E+09
F-18 1 E+00 1 E+06

Na-22 1 E+00 1 E+06
Na-24 1 E+00 1 E+05
Mg-28 1 E+00 1 E+05
Al-26 1 E+00 1 E+05
Si-31 1 E+03 1 E+06
Si-32 1 E+03 1 E+06
P-32 1 E+03 1 E+05
P-33 1 E+05 1 E+08
S-35 1 E+05 1 E+08
Cl-36 1 E+04 1 E+06
Cl-38 1 E+00 1 E+05
Cl-39 1 E+00 1 E+05
Ar-37 1 E+06 1 E+08
Ar-39 1 E+07 1 E+04
Ar-41 1 E+02 1 E+09
K-40 1 E+02 1 E+06
K-42 1 E+02 1 E+06
K-43 1 E+00 1 E+05
K-44 1 E+00 1 E+05
K-45 1 E+00 1 E+06

Ca-41 1 E+05 1 E+07

(Жалғасы. Басы 19-21-беттерде) Ca-45 1 E+04 1 E+07
Ca-47 1 E+00 1 E+06
Sc-43 1 E+00 1 E+06
Sc-44 1 E+00 1 E+05
Sc-45 1 E+02 1 E+07
Sc-46 1 E+00 1 E+06
Sc-47 1 E+02 1 E+06
Sc-48 1 E+00 1 E+05
Sc-49 1 E+03 1 E+05
Ti-44 1 E+00 1 E+05
Ti-45 1 E+00 1 E+06
V-47 1 E+00 1 E+05
V-48 1 E+00 1 E+05
V-49 1 E+04 1 E+07
Cr-48 1 E+02 1 E+06
Cr-49 1 E+00 1 E+06
Cr-51 1 E+03 1 E+07
Mn-51 1 E+00 1 E+05
Mn-52 1 E+00 1 E+05

Mn-52m 1 E+00 1 E+05
Mn-53 1 E+04 1 E+09
Mn-54 1 E+00 1 E+06
Mn-56 1 E+00 1 E+05
Fe-52 1 E+00 1 E+06
Fe-55 1 E+04 1 E+06
Fe-59 1 E+00 1 E+06
Fe-60 1 E+02 1 E+05
Co-55 1 E+00 1 E+06
Co-56 1 E+00 1 E+05
Co-57 1 E+02 1 E+06
Co-58 1 E+00 1 E+06

Co-58m 1 E+04 1 E+07
Co-60 1 E+00 1 E+05

Co-60m 1 E+03 1 E+06
Co-61 1 E+02 1 E+06

Co-62m 1 E+00 1 E+05
Ni-56 1 E+00 1 E+06
Ni-57 1 E+00 1 E+06
Ni-59 1 E+04 1 E+08
Ni-63 1 E+05 1 E+08
Ni-65 1 E+00 1 E+06
Ni-66 1 E+04 1 E+07
Cu-60 1 E+00 1 E+05
Cu-61 1 E+00 1 E+06
Cu-64 1 E+02 1 E+06
Cu-67 1 E+02 1 E+06
Zn-62 1 E+02 1 E+06
Zn-63 1 E+00 1 E+05
Zn-65 1 E+00 1 E+06
Zn-69 1 E+04 1 E+06

Zn-69m 1 E+02 1 E+06
Zn-71m 1 E+00 1 E+06
Zn-72 1 E+02 1 E+06
Ga-65 1 E+00 1 E+05
Ga-66 1 E+00 1 E+05
Ga-67 1 E+02 1 E+06
Ga-68 1 E+00 1 E+05
Ga-70 1 E+02 1 E+06
Ga-72 1 E+00 1 E+05
Ga-73 1 E+02 1 E+06
Ge-66 1 E+01 1 E+05
Ge-67 1 E+01 1 E+05
Ge-68* 1 E+01 1 E+05
Ge-69 1 E+01 1 E+06
Ge-71 1 E+04 1 E+08
Ge-75 1 E+03 1 E+06
Ge-77 1 E+04 1 E+08
Ge-78 1 E+02 1 E+06
As-69 1 E+00 1 E+05
As-70 1 E+00 1 E+05
As-71 1 E+00 1 E+06
As-72 1 E+00 1 E+05
As-73 1 E+03 1 E+07
As-74 1 E+00 1 E+06
As-76 1 E+02 1 E+05
As-77 1 E+03 1 E+06
As-78 1 E+00 1 E+06
Se-73 1 E+00 1 E+06

Se-73m 1 E+02 1 E+06
Se-75 1 E+02 1 E+06
Se-79 1 E+04 1 E+07
Se-81 1 E+03 1 E+06

Se-81m 1 E+07 1 E+07
Se-83 1 E+00 1 E+05
Br-74 1 E+00 1 E+05

Br-74m 1 E+00 1 E+05
Br-75 1 E+00 1 E+06
Br-76 1 E+00 1 E+05
Br-77 1 E+02 1 E+06
Br-80 1 E+02 1 E+05

Br-80m 1 E+03 1 E+07
Br-82 1 E+00 1 E+06
Br-83 1 E+03 1 E+06
Br-84 1 E+00 1 E+05
Kr-74 1 E+02 1 E+09
Kr-76 1 E+02 1 E+09
Kr-77 1 E+02 1 E+09
Kr-79 1 E+03 1 E+05
Kr-81 1 E+04 1 E+07

Kr-83m 1 E+05 1 E+12
Kr-85 1 E+05 1 E+04

Kr-85m 1 E+03 1 E+10
Kr-87 1 E+02 1 E+09
Kr-88 1 E+02 1 E+09
Rb-79 1 E+00 1 E+05
Rb-81 1 E+00 1 E+06

Rb-81m 1 E+03 1 E+07
Rb-82m 1 E+00 1 E+06
Rb-83a 1 E+02 1 E+06
Rb-84 1 E+00 1 E+06
Rb-86 1 E+02 1 E+05
Sr-80 1 E+03 1 E+07
Sr-81 1 E+00 1 E+05
Sr-82a 1 E+00 1 E+05
Sr-83 1 E+00 1 E+06
Sr-85 1 E+02 1 E+06

Sr-85m 1 E+02 1 E+07
Sr-87m 1 E+02 1 E+06
Sr-89 1 E+03 1 E+06
Sr-90* 1 E+02 1 E+04
Sr-91 1 E+00 1 E+05
Sr-92 1 E+00 1 E+06
Y-86 1 E+00 1 E+05

Y-86m 1 E+02 1 E+07
Y-87* 1 E+00 1 E+06
Y-88 1 E+00 1 E+06
Y-90 1 E+03 1 E+05

Y-90m 1 E+00 1 E+06
Y-91 1 E+03 1 E+06

Y-91m 1 E+02 1 E+06
Y-92 1 E+02 1 E+05
Y-93 1 E+02 1 E+05
Y-94 1 E+00 1 E+05
Y-95 1 E+00 1 E+05
Zr-86 1 E+02 1 E+07
Zr-88 1 E+02 1 E+06
Zr-89 1 E+00 1 E+06
Zr-93* 1 E+03 1 E+07
Zr-95 1 E+00 1 E+06
Zr-97* 1 E+00 1 E+05
Nb-88 1 E+00 1 E+05

Nb-89 (2,03 сағ) 1 E+00 1 E+05
Nb-89 (1,01 сағ) 1 E+00 1 E+05

Nb-90 1 E+00 1 E+05
Nb-93m 1 E+04 1 E+07
Nb-94 1 E+00 1 E+06
Nb-95 1 E+00 1 E+06

Nb-95m 1 E+02 1 E+07
Nb-96 1 E+00 1 E+06
Nb-97 1 E+00 1 E+06
Nb-98 1 E+00 1 E+05
Mo-90 1 E+00 1 E+06
Mo-93 1 E+03 1 E+08

Mo-93m 1 E+00 1 E+06
Mo-99 1 E+02 1 E+06

Mo-101 1 E+00 1 E+06
Tc-93 1 E+00 1 E+06

Tc-93m 1 E+00 1 E+06
Tc-94 1 E+00 1 E+06

Tc-94m 1 E+00 1 E+05
Tc-95 1 E+00 1 E+06

Tc-95m 1 E+00 1 E+06
Tc-96 1 E+00 1 E+06

Tc-96m 1 E+03 1 E+07
Tc-97 1 E+03 1 E+08

Tc-97m 1 E+03 1 E+07
Tc-98 1 E+00 1 E+06
Tc-99 1 E+04 1 E+07

Tc-99m 1 E+02 1 E+07
Tc-101 1 E+02 1 E+06
Tc-104 1 E+00 1 E+05
Ru-94 1 E+02 1 E+06
Ru-97 1 E+02 1 E+07

Ru-103 1 E+02 1 E+06
Ru-105 1 E+00 1 E+06
Ru-106* 1 E+02 1 E+05
Rh-99 1 E+00 1 E+06

Rh-99m 1 E+00 1 E+06
Rh-100 1 E+00 1 E+06
Rh-101 1 E+02 1 E+07

Rh-101m 1 E+02 1 E+07
Rh-102 1 E+00 1 E+06

Rh-102m 1 E+02 1 E+06
Rh-103m 1 E+04 1 E+08
Rh-105 1 E+02 1 E+07

Rh-106m 1 E+00 1 E+05
Rh-107 1 E+02 1 E+06
Pd-100 1 E+02 1 E+07
Pd-101 1 E+02 1 E+06
Pd-103 1 E+03 1 E+08
Pd-107 1 E+05 1 E+08
Pd-109 1 E+03 1 E+06
Ag-102 1 E+00 1 E+05
Ag-103 1 E+00 1 E+06
Ag-104 1 E+00 1 E+06

Ag-104m 1 E+00 1 E+06
Ag-105 1 E+02 1 E+06
Ag-106 1 E+00 1 E+06

Ag-106m 1 E+00 1 E+06
Ag-108m 1 E+00 1 E+06
Ag-110m 1 E+00 1 E+06
Ag-111 1 E+03 1 E+06
Ag-112 1 E+00 1 E+05
Ag-115 1 E+00 1 E+05
Cd-104 1 E+02 1 E+07
Cd-107 1 E+03 1 E+07
Cd-109 1 E+04 1 E+06
Cd-113 1 E+03 1 E+06

Cd-113m 1 E+03 1 E+06
Cd-115 1 E+02 1 E+06

Cd-115m 1 E+03 1 E+06
Cd-117 1 E+01 1 E+06

Cd-117m 1 E+01 1 E+06
In-109 1 E+01 1 E+06

In-110 (4,9 сағ) 1 E+01 1 E+06
In-110 (69,1 мин) 1 E+01 1 E+05

In-111 1 E+02 1 E+06
In-112 1 E+02 1 E+06

In-113m 1 E+02 1 E+06
In-114m 1 E+02 1 E+06
In-115 1 E+03 1 E+05

In-115m 1 E+06 1 E+06
In-116m 1 E+01 1 E+05
In-117 1 E+01 1 E+06

In-117m 1 E+02 1 E+06
In-119ш 1 E+02 1 E+05
Sn-110 1 E+02 1 E+07
Sn-111 1 E+02 1 E+06
Sn-113 1 E+03 1 E+07

Sn-117m 1 E+02 1 E+06
Sn-119m 1 E+03 1 E+07
Sn-121 1 E+05 1 E+07

Sn-121m* 1 E+03 1 E+07
Sn-123 1 E+03 1 E+06

Sn-123m 1 E+02 1 E+06
Sn-125 1 E+02 1 E+05
Sn-126* 1 E+01 1 E+05
Sn-127 1 E+01 1 E+06
Sn-128 1 E+01 1 E+06
Sb-115 1 E+01 1 E+06
Sb-116 1 E+01 1 E+06

Sb-116m 1 E+01 1 E+05
Sb-117 1 E+02 1 E+07

Sb-118m 1 E+01 1 E+06
Sb-119 1 E+03 1 E+07

Sb-120 (15,89 мин) 1 E+02 1 E+06
Sb-120 (5,76 тəулік) 1 E+01 1 E+06

Sb-122 1 E+02 1 E+04
Sb-124 1 E+00 1 E+06

Sb-124m 1 E+02 1 E+06
Sb-125 1 E+02 1 E+06
Sb-126 1 E+01 1 E+05

Sb-126m 1 E+01 1 E+05
Sb-127 1 E+01 1 E+06

Sb-128 (10,4 мин) 1 E+01 1 E+05
Sb-128 (9,01 сағ) 1 E+01 1 E+08

Sb-129 1 E+01 1 E+06
Sb-130 1 E+01 1 E+05
Sb-131 1 E+01 1 E+06
Te-116 1 E+02 1 E+07
Te-121 1 E+01 1 E+06

Te-121m 1 E+02 1 E+06
Te-123 1 E+03 1 E+06

Te-123m 1 E+02 1 E+07
Te-125m 1 E+03 1 E+07
Te-127 1 E+03 1 E+06

Te-127m 1 E+03 1 E+07
Te-129 1 E+02 1 E+06

Te-129m 1 E+03 1 E+06
Te-131 1 E+02 1 E+05

Te-131m 1 E+00 1 E+06
Te-132 1 E+02 1 E+07
Te-133 1 E+00 1 E+05

Te-133m 1 E+00 1 E+05
Te-134 1 E+00 1 E+06
I-120 1 E+01 1 E+08

I-120m 1 E+01 1 E+05
I-121 1 E+02 1 E+06
I-123 1 E+02 1 E+07
I-124 1 E+01 1 E+06
I-125 1 E+03 1 E+06
I-126 1 E+02 1 E+06
I-128 1 E+02 1 E+05
I-129 1 E+02 1 E+05
I-130 1 E+00 1 E+06
I-131 1 E+02 1 E+06
I-132 1 E+00 1 E+05

I-132m 1 E+02 1 E+06
I-133 1 E+01 1 E+06
I-134 1 E+01 1 E+05
I-135 1 E+01 1 E+06

Xe-120 1 E+02 1 E+09
Xe-121 1 E+02 1 E+09
Xe-122* 1 E+02 1 E+09
Xe-123 1 E+02 1 E+09
Xe-125 1 E+03 1 E+09
Xe-127 1 E+03 1 E+05

Xe-129m 1 E+03 1 E+04
Xe131m 1 E+04 1 E+04
Xe-133 1 E+03 1 E+04

Xe-133m 1 E+03 1 E+04
Xe-135 1 E+03 1 E+10

Xe-135m 1 E+02 1 E+09
Xe-138 1 E+02 1 E+09
Cs-125 1 E+01 1 E+04
Cs-127 1 E+02 1 E+05
Cs-129 1 E+02 1 E+05
Cs-130 1 E+02 1 E+06
Cs-131 1 E+03 1 E+06
Cs-132 1 E+00 1 E+05

Cs-134m 1 E+03 1 E+05
Cs-134 1 E+00 1 E+04
Cs-135 1 E+04 1 E+07

Cs-135m 1 E+01 1 E+06
Cs-136 1 E+00 1 E+05
Cs-137* 1 E+00 1 E+04
Cs-138 1 E+00 1 E+04
Ba-126 1 E+02 1 E+07
Ba-128 1 E+02 1 E+07
Ba-131 1 E+02 1 E+06

Ba-131m 1 E+02 1 E+07
Ba-133 1 E+02 1 E+06

Ba-133m 1 E+02 1 E+06
Ba-135m 1 E+02 1 E+06
Ba-137m 1 E+01 1 E+06
Ba-139 1 E+02 1 E+08
Ba-140* 1 E+00 1 E+05
Ba-140m 1 E+01 1 E+05
Ba-141 1 E+02 1 E+05
Ba-142 1 E+02 1 E+06
La-131 1 E+01 1 E+06
La-132 1 E+01 1 E+06
La-135 1 E+03 1 E+07
La-137 1 E+03 1 E+07
La-138 1 E+01 1 E+06
La-140 1 E+00 1 E+05
La-141 1 E+02 1 E+05
La-142 1 E+01 1 E+08
La-143 1 E+02 1 E+05
Ce-134 1 E+03 1 E+07
Ce-135 1 E+01 1 E+06
Ce-137 1 E+03 1 E+07

Ce-137m 1 E+03 1 E+06
Ce-139 1 E+02 1 E+06
Ce-141 1 E+02 1 E+07
Ce-143 1 E+02 1 E+06
Ce-144* 1 E+02 1 E+05
Pr-136 1 E+01 1 E+08
Pr-137 1 E+02 1 E+06

Pr-138m 1 E+01 1 E+06
Pr-139 1 E+02 1 E+07
Pr-142 1 E+02 1 E+05

Pr-142m 1 E+07 1 E+09
Pr-143 1 E+04 1 E+06
Pr-144 1 E+02 1 E+05
Pr-145 1 E+03 1 E+05
Pr-147 1 E+01 1 E+05
Nd-136 1 E+02 1 E+06
Nd-138 1 E+03 1 E+07
Nd-139 1 E+02 1 E+06

Nd-139m 1 E+01 1 E+06
Nd-141 1 E+02 1 E+07
Nd-147 1 E+02 1 E+06
Nd-149 1 E+02 1 E+06
Nd-151 1 E+01 1 E+05
Pm-141 1 E+01 1 E+05
Pm-143 1 E+02 1 E+06
Pm-144 1 E+01 1 E+06
Pm-145 1 E+03 1 E+07
Pm-146 1 E+01 1 E+06
Pm-147 1 E+04 1 E+07
Pm-148 1 E+01 1 E+08

Pm-148m 1 E+01 1 E+06
Pm-149 1 E+03 1 E+06
Pm-150 1 E+01 1 E+05
Pm-151 1 E+02 1 E+06
Sm-141 1 E+01 1 E+05

Sm-141m 1 E+01 1 E+06
Sm-142 1 E+02 1 E+07
Sm-145 1 E+02 1 E+07
Sm-146 1 E+01 1 E+05
Sm-147 1 E+01 1 E+04
Sm-151 1 E+04 1 E+08
Sm-153 1 E+02 1 E+06
Sm-155 1 E+02 1 E+06
Sm-156 1 E+02 1 E+06
Eu-145 1 E+01 1 E+06
Eu-146 1 E+01 1 E+06
Eu-147 1 E+02 1 E+06
Eu-148 1 E+01 1 E+06
Eu-149 1 E+02 1 E+07

Eu-150 (12,6 сағ) 1 E+03 1 E+06
Eu-150 (34,2 жыл.) 1 E+01 1 E+06

Eu-152 1 E+00 1 E+06
Eu-152m 1 E+02 1 E+06
Eu-154 1 E+00 1 E+06
Eu-155 1 E+02 1 E+07
Eu-156 1 E+01 1 E+06
Eu-157 1 E+02 1 E+06
Eu-158 1 E+01 1 E+05
Gd-145 1 E+01 1 E+05
Gd-146* 1 E+01 1 E+06
Gd-147 1 E+01 1 E+06
Gd-148 1 E+01 1 E+04
Gd-149 1 E+02 1 E+06
Gd-151 1 E+02 1 E+07
Gd-152 1 E+01 1 E+04
Gd-153 1 E+02 1 E+07
Gd-159 1 E+03 1 E+06
Tb-147 1 E+01 1 E+06
Tb-149 1 E+01 1 E+06
Tb-150 1 E+01 1 E+06
Tb-151 1 E+01 1 E+06
Tb-153 1 E+02 1 E+07
Tb-154 1 E+01 1 E+06
Tb-155 1 E+02 1 E+07
Tb-156 1 E+01 1 E+06

Tb-156m (24,4 ч) 1 E+03 1 E+07
Tb-156m (5 ч) 1 E+04 1 E+07

Tb-157 1 E+04 1 E+07
Tb-158 1 E+01 1 E+06
Tb-160 1 E+00 1 E+06
Tb-161 1 E+03 1 E+06
Dy-155 1 E+01 1 E+06

Dy-157 1 E+02 1 E+06
Dy-159 1 E+03 1 E+07
Dy-165 1 E+03 1 E+06
Dy-166 1 E+03 1 E+06
Ho-155 1 E+02 1 E+06
Ho-157 1 E+02 1 E+06
Ho-159 1 E+02 1 E+06
Ho-161 1 E+02 1 E+07
Ho-162 1 E+02 1 E+07

Ho-162m 1 E+01 1 E+06
Ho-164 1 E+03 1 E+06

Ho-164m 1 E+03 1 E+07
Ho-166 1 E+03 1 E+05

Ho-166m 1 E+01 1 E+06
Ho-167 1 E+02 1 E+06
Er-161 1 E+01 1 E+06
Er-165 1 E+03 1 E+07
Er-169 1 E+04 1 E+07
Er-171 1 E+02 1 E+06
Er-172 1 E+02 1 E+06
Tm-162 1 E+01 1 E+06
Tm-166 1 E+01 1 E+06
Tm-167 1 E+02 1 E+06
Tm-170 1 E+03 1 E+06
Tm-171 1 E+04 1 E+08
Tm-172 1 E+02 1 E+06
Tm-173 1 E+02 1 E+06
Tm-175 1 E+01 1 E+06
Yb-162 1 E+02 1 E+07
Yb-166 1 E+02 1 E+07
Yb-167 1 E+02 1 E+06
Yb-169 1 E+02 1 E+07
Yb-175 1 E+03 1 E+07
Yb-177 1 E+02 1 E+06
Yb-178 1 E+03 1 E+06
Lu-169 1 E+01 1 E+06
Lu-170 1 E+01 1 E+06
Lu-171 1 E+01 1 E+06
Lu-172 1 E+01 1 E+06
Lu-173 1 E+02 1 E+07
Lu-174 1 E+02 1 E+07

Lu-174m 1 E+02 1 E+07
Lu-176 1 E+02 1 E+06

Lu-176m 1 E+03 1 E+06
Lu-177 1 E+03 1 E+07

Lu-177m 1 E+01 1 E+06
Lu-178 1 E+02 1 E+05

Lu-178m 1 E+01 1 E+05
Lu-179 1 E+03 1 E+06
Hf-170 1 E+02 1 E+06
Hf-172* 1 E+01 1 E+06
Hf-173 1 E+02 1 E+06
Hf-175 1 E+02 1 E+06

Hf-177m 1 E+01 1 E+05
Hf-178m 1 E+01 1 E+06
Hf-179m 1 E+01 1 E+06
Hf-180m 1 E+01 1 E+06
Hf-181 1 E+00 1 E+06
Hf-182 1 E+02 1 E+06

Hf-182m 1 E+01 1 E+06
Hf-183 1 E+01 1 E+06
Hf-184 1 E+02 1 E+06
Ta-172 1 E+01 1 E+06
Ta-173 1 E+01 1 E+06
Ta-174 1 E+01 1 E+06
Ta-175 1 E+01 1 E+06
Ta-176 1 E+01 1 E+06
Ta-177 1 E+02 1 E+07
Ta-178 1 E+01 1 E+06
Ta-179 1 E+03 1 E+07
Ta-180 1 E+01 1 E+06
Ta-182 1 E+00 1 E+04

Ta-182m 1 E+02 1 E+06
Ta-183 1 E+02 1 E+06
Ta-184 1 E+01 1 E+06
Ta-185 1 E+02 1 E+08
Ta-186 1 E+01 1 E+08
W-176 1 E+02 1 E+06
W-177 1 E+01 1 E+06
W-178* 1 E+01 1 E+06
W-179 1 E+02 1 E+07
W-181 1 E+03 1 E+07
W-185 1 E+04 1 E+07
W-187 1 E+02 1 E+06
W-188* 1 E+02 1 E+05
Re-177 1 E+01 1 E+06
Re-178 1 E+01 1 E+06
Re-181 1 E+01 1 E+06

Re-182 (12,7 сағ) 1 E+01 1 E+06
Re-182 (64 сағ) 1 E+01 1 E+06

Re-184 1 E+01 1 E+06
Re-184m 1 E+02 1 E+06
Re-186 1 E+03 1 E+06

Re-186m 1 E+03 1 E+07
Re-187 1 E+06 1 E+09
Re-188 1 E+02 1 E+05

Re-188m 1 E+02 1 E+07
Re-189* 1 E+02 1 E+06
Os-180 1 E+02 1 E+07
Os-181 1 E+01 1 E+06
Os-182 1 E+02 1 E+06
Os-185 1 E+00 1 E+06

Os-189m 1 E+04 1 E+07
Os-191 1 E+02 1 E+07

Os-191m 1 E+03 1 E+07
Os-193 1 E+02 1 E+06
Os-194* 1 E+02 1 E+05
Ir-182 1 E+01 1 E+05
Ir-184 1 E+01 1 E+06
Ir-185 1 E+01 1 E+06

Ir-186 (15,8 сағ) 1 E+01 1 E+06
Ir-186 (1575 сағ) 1 E+01 1 E+06

Ir-187 1 E+02 1 E+06
Ir-188 1 E+01 1 E+06
Ir-189* 1 E+02 1 E+07
Ir-190 1 E+00 1 E+06

Ir-190m (1,2 сағ) 1 E+04 1 E+07
Ir-190m (3,1 сағ) 1 E+01 1 E+06

Ir-192 1 E+00 1 E+04
Ir-192m 1 E+02 1 E+07
Ir-193m 1 E+04 1 E+07
Ir-194 1 E+02 1 E+05

Ir-194m 1 E+01 1 E+06
Ir-195 1 E+02 1 E+06

Ir-195m 1 E+02 1 E+06
Pt-186 1 E+01 1 E+06
Pt-188* 1 E+01 1 E+06
Pt-189 1 E+02 1 E+06
Pt-191 1 E+02 1 E+06
Pt-193 1 E+04 1 E+07

Pt-193m 1 E+03 1 E+07
Pt-195m 1 E+02 1 E+06
Pt-197 1 E+03 1 E+06

Pt-197m 1 E+02 1 E+06
Pt-199 1 E+02 1 E+06
Pt-200 1 E+02 1 E+06
Au-193 1 E+02 1 E+07
Au-194 1 E+01 1 E+06
Au-195 1 E+02 1 E+07
Au-198 1 E+02 1 E+06

Au-198m 1 E+01 1 E+06
Au-199 1 E+02 1 E+06
Au-200 1 E+02 1 E+05

Au-200m 1 E+01 1 E+06
Au-201 1 E+02 1 E+06
Hg-193 1 E+02 1 E+06

Hg-193m 1 E+01 1 E+06
Hg-194* 1 E+01 1 E+06
Hg-195 1 E+02 1 E+06

Hg-195m* 1 E+02 1 E+06
Hg-197 1 E+02 1 E+07

Hg-197m 1 E+02 1 E+06
Hg-199m 1 E+02 1 E+06
Hg-203 1 E+02 1 E+05
Tl-194 1 E+01 1 E+06

Tl-194m 1 E+01 1 E+06
Tl-195 1 E+01 1 E+06
Tl-197 1 E+02 1 E+06
Tl-198 1 E+01 1 E+06

Tl-198m 1 E+01 1 E+06
Tl-199 1 E+02 1 E+06
Tl-200 1 E+00 1 E+06
Tl-201 1 E+02 1 E+06
Tl-202 1 E+02 1 E+06
Tl-204 1 E+04 1 E+04

Pb-195m 1 E+01 1 E+06
Pb-198 1 E+02 1 E+06
Pb-199 1 E+01 1 E+06
Pb-200 1 E+02 1 E+06
Pb-201 1 E+01 1 E+06
Pb-202 1 E+03 1 E+06

Pb-202rn 1 E+01 1 E+06
Pb-203 1 E+02 1 E+06
Pb-205 1 E+04 1 E+07
Pb-209 1 E+05 1 E+06
Pb-210* 1 E+00 1 E+04
Pb-211 1 E+02 1 E+06
Pb-212* 1 E+00 1 E+05
Pb-214 1 E+02 1 E+06
Bi-200 1 E+01 1 E+06
Bi-201 1 E+01 1 E+06
Bi-202 1 E+01 1 E+06
Bi-203 1 E+01 1 E+06
Bi-205 1 E+01 1 E+06
Bi-206 1 E+00 1 E+05
Bi-207 1 E+00 1 E+06
Bi-210 1 E+03 1 E+06

Bi-210m* 1 E+01 1 E+05
Bi-212 1 E+00 1 E+05
Bi-213 1 E+02 1 E+06
Bi-214 1 E+01 1 E+05
Po-203 1 E+00 1 E+06
Po-205 1 E+00 1 E+06
Po-206 1 E+01 1 E+06
Po-207 1 E+00 1 E+06
Po-208 1 E+01 1 E+04
Po-209 1 E+01 1 E+04
Po-210 1 E+00 1 E+04
At-207 1 E+01 1 E+06
At-211 1 E+03 1 E+07

Rn-220* 1 E+04 1 E+07
Rn-222* 1 E+00 1 E+08
Ra-223* 1 E+02 1 E+05
Ra-224* 1 E+00 1 E+05
Ra-225 1 E+02 1 E+05
Ra-226* 1 E+00 1 E+04
Ra-227 1 E+02 1 E+06
Ra-228* 1 E+00 1 E+05
Ac-224 1 E+02 1 E+06
Ac-225* 1 E+01 1 E+04
Ac-226 1 E+02 1 E+05
Ac-227* 1 E+01 1 E+03

Ac-228 1 E+00 1 E+06
Th-226* 1 E+03 1 E+07
Th-227 1 E+00 1 E+04
Th-228* 1 E+00 1 E+04
Th-229* 1 E+00 1 E+03
Th-230 1 E+00 1 E+04
Th-231 1 E+03 1 E+07
Th-232 1 E+01 1 E+04

Th-табиғи 1 E+00 1 E+03
Th-234* 1 E+03 1 E+05
Pa-227 1 E+01 1 E+06
Pa-228 1 E+01 1 E+06
Pa-230 1 E+00 1 E+06
Pa-231 1 E+00 1 E+03
Pa-232 1 E+01 1 E+06
Pa-233 1 E+02 1 E+07
Pa-234 1 E+01 1 E+06
U-230* 1 E+00 1 E+05
U-231 1 E+02 1 E+07
U-232* 1 E+00 1 E+03
U-233 1 E+00 1 E+04
U-234 1 E+00 1 E+04
U-235* 1 E+00 1 E+04
U-236 1 E+00 1 E+04
U-237 1 E+02 1 E+06
U-238 1 E+00 1 E+04

U-табиғи 1 E+00 1 E+03
U-239 1 E+02 1 E+06
U-240 1 E+03 1 E+07
U-240* 1 E+00 1 E+06
Np-232 1 E+01 1 E+06
Np-233 1 E+02 1 E+07
Np-234 1 E+01 1 E+06
Np-235 1 E+03 1 E+07

Np-236 (22,5 сағ) 1 E+03 1 E+07
Np-236 (l,15xl05жыл) 1 E+02 1 E+08

Np-237* 1 E+00 1 E+03
Np-238 1 E+02 1 E+06
Np-239 1 E+02 1 E+07
Np-240 1 E+00 1 E+06
Pu-234 1 E+02 1 E+07
Pu-235 1 E+02 1 E+07
Pu-236 1 E+00 1 E+04
Pu-237 1 E+03 1 E+07
Pu-238 1 E+00 1 E+04
Pu-239 1 E+00 1 E+04
Pu-240 1 E+00 1 E+03
Pu-241 1 E+02 1 E+05
Pu-242 1 E+00 1 E+04
Pu-243 1 E+03 1 E+07
Pu-244 1 E+00 1 E+04
Pu-245 1 E+02 1 E+06
Pu-246 1 E+02 1 E+06
Am-237 1 E+02 1 E+06
Am-238 1 E+01 1 E+06
Am-239 1 E+02 1 E+06
Am-240 1 E+01 1 E+06
Am-241 1 E+00 1 E+04
Am-242 1 E+03 1 E+06

Am-242m* 1 E+00 1 E+04
Am-243 1 E+00 1 E+03
Am-244 1 E+01 1 E+06

Am-244m 1 E+04 1 E+07
Am-245 1 E+03 1 E+06
Am-246 1 E+01 1 E+05

Am-246m 1 E+01 1 E+06
Cm-238 1 E+02 1 E+07
Cm-240 1 E+02 1 E+05
Cm-241 1 E+02 1 E+06
Cm-242 1 E+02 1 E+05
Cm-243 1 E+00 1 E+04
Cm-244 1 E+00 1 E+04
Cm-245 1 E+00 1 E+03
Cm-246 1 E+00 1 E+03
Cm-247 1 E+00 1 E+04
Cm-248 1 E+00 1 E+03
Cm-249 1 E+03 1 E+06
Cm-250 1 E+01 1 E+03
Bk-245 1 E+02 1 E+06
Bk-246 1 E+01 1 E+06
Bk-247 1 E+00 1 E+04
Bk-249 1 E+03 1 E+06
Bk-250 1 E+01 1 E+06
Cf-244 1 E+04 1 E+07
Cf-246 1 E+03 1 E+06
Cf-248 1 E+00 1 E+04
Cf-249 1 E+00 1 E+03
Cf-250 1 E+00 1 E+04
Cf-251 1 E+00 1 E+03
Cf-252 1 E+00 1 E+04
Cf-253 1 E+02 1 E+05
Cf-254 1 E+00 1 E+03
Es-250 1 E+02 1 E+06
Es-251 1 E+02 1 E+07
Es-253 1 E+02 1 E+05
Es-254 1 E+00 1 E+04

Es-254m 1 E+02 1 E+06
Fm-252 1 E+03 1 E+06
Fm-253 1 E+02 1 E+06
Fm-254 1 E+04 1 E+07
Fm-255 1 E+03 1 E+06
Fm-257 1 E+01 1 E+05

А/Dос қатынасына байланысты жабық радионуклидтік көздердің қауіптілік 
санаты

1-кесте

А/Dос қатынасы негізінде таңдалған жабық 
радионуклидтік көздердің қауіптілік санаты 

Б/Dос
аралықтары 

1  А/Dос > 1000
2 1000³ А/Dос >10
3 10³ А/Dос > 1
4 1³ А/Dос > 0,01
5 0,01³ А/Dос > МЗА

Мұнда Б – радиоактивті көздің ағымдағы белсенділігі, Dос – қауіпті радио-
нуклидтік көзге сəйкес келетін шекті белсенділік, 2-кестеде келтірілген.

Жабық көздерге қауіптілік санатын айқындау
 үшін шекті белсенділік мəні (Dос)

2-кесте

Радионуклид Dос

Бк Ки

1 2 3
Ac-225 9,0E+10 2,4E+00
Ac-227 4,0E+10 1,1E+00
Ac-228 3,0E+10 8,1E-01
Ag-105 1,0E+11 2,7E+00

Ag-108m 4,0E+10 1,1E+00
Ag-110m 2,0E+10 5,4E-01
Ag-111 2,0E+12 5,4E+01
Al-26 3,0E+10 8,1E-01

Am-241 6,0E+10 1,6E+00
Am-241/Ве 6,0E+10 1,6E+00
Am-242m 3,0E+11 8,1E+00
Am-243 2,0E+11 5,4E+00
Am-244 9,0E+10 2,4E+00
Ar-39 3,0E+14 8,1E+03
Ar-41 5,0E+10 1,4E+00
As-72 4,0E+10 1,1E+00
As-73 4,0E+13 1,1E+03
As-74 9,0E+10 2,4E+00
As-76 2,0E+11 5,4E+00
As-77 8,0E+12 2,2E+02
 At-211 5,0E+11 1,4E+01
Au-193 6,0E+11 1,6E+01
Au-194 7,0E+10 1,9E+00
Au-195 2,0E+12 5,4E+01
Au-198 2,0E+11 5,4E+00
Au-199 9,0E+11 2,4E+01
Ba-131 2,0E+11 5,4E+00
Ba-133 2,0E+11 5,4E+00

Ba-133m 3,0E+11 8,1E+00
 Ba-140 3,0E+10 8,1E-01
Be-10 3,0E+13 8,1E+02
Be-7 1,0E+12 2,7E+01

Bi-205 4,0E+10 1,1E+00
Bi-206 2,0E+10 5,4E-01
Bi-207 5,0E+10 1,4E+00
Bi-210 8,0E+12 2,2E+02

Bi-210m 3,0E+11 8,1E+00
Bi-212 5,0E+10 1,4E+00
Bk-247 8,0E+10 2,2E+00
Bk-249 1,0E+13 2,7E+02
Br-76 3,0E+10 8,1E-01
Br-77 2,0E+11 5,4E+00
Br-82 3,0E+10 8,1E-01
C-11 6,0E+10 1,6E+00
C-14 5,0E+13 1,4E+03

Ca-45 1,0E+14 2,7E+03
Ca-47 6,0E+10 1,6E+00
Cd-109 2,0E+13 5,4E+02

Cd-113m 4,0E+13 1,1E+03
Cd-115 2,0E+11 5,4E+00

Cd-115m 3,0E+12 8,1E+01
Ce-139 6,0E+11 1,6E+01
Ce-141 1,0E+12 2,7E+01
Ce-143 3,0E+11 8,1E+00
Ce-144 9,0E+11 2,4E+01
Cf-248 1,0E+11 2,7E+00
Cf-249 1,0E+11 2,7E+00
Cf-250 1,0E+11 2,7E+00
Cf-251 1,0E+11 2,7E+00
Cf-252 2,0E+10 5,4E-01
Cf-253 4,0E+11 1,1E+01
Cf-254 3,0E+08 8,1E-03
Cl-36 2,0E+13 5,4E+02
Cl-38 5,0E+10 1,4E+00

Cm-240 3,0E+11 8,1E+00
Cm-241 1,0E+11 2,7E+00
Cm-242 4,0E+10 1,1E+00
Cm-243 2,0E+11 5,4E+00
Cm-244 5,0E+10 1,4E+00
Cm-245 9,0E+10 2,4E+00
Cm-246 2,0E+11 5,4E+00
Cm-247 1,0E+09 2,7E-02
Cm-248 5,0E+09 1,4E-01
Co-55 3,0E+10 8,1E-01
Co-56 2,0E+10 5,4E-01
Co-57 7,0E+11 1,9E+01
Co-58 7,0E+10 1,9E+00

Co-58m 7,0E+10 1,9E+00
Co-60 3,0E+10 8,1E-01
Cr-51 2,0E+12 5,4E+01

Cs-129 3,0E+11 8,1E+00
Cs-131 2,0E+13 5,4E+02
Cs-132 1,0E+11 2,7E+00
Cs-134 4,0E+10 1,1E+00

Cs-134m 4,0E+10 1,1E+00
Cs-136 3,0E+10 8,1E-01
Cs-137 1,0E+11 2,7E+00
Cu-64 3,0E+11 8,1E+00
Cu-67 7,0E+11 1,9E+01

(Соңы 23-бетте) 
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Dy-159 6,0E+12 1,6E+02
Dy-165 3,0E+12 8,1E+01
Dy-166 1,0E+12 2,7E+01
Er-169 2,0E+14 5,4E+03
Er-171 2,0E+11 5,4E+00
Eu-147 2,0E+11 5,4E+00
Eu-148 3,0E+10 8,1E-01
Eu-149 2,0E+12 5,4E+01

Eu-150a 5,0E+10 1,4E+00
Eu-150b 2,0E+12 5,4E+01
Eu-152 6,0E+10 1,6E+00

Eu-152m 2,0E+11 5,4E+00
Eu-154 6,0E+10 1,6E+00
Eu-155 2,0E+12 5,4E+01
Eu-156 5,0E+10 1,4E+00

F-18 6,0E+10 1,6E+00
Fe-52 2,0E+10 5,4E-01
Fe-55 8,0E+14 2,2E+04
Fe-59 6,0E+10 1,6E+00
Fe-60 6,0E+10 1,6E+00
Ga-67 5,0E+11 1,4E+01
Ga-68 7,0E+10 1,9E+00
Ga-72 3,0E+10 8,1E-01

Gd-146 3,0E+10 8,1E-01
Gd-148 4,0E+11 1,1E+01
Gd-153 1,0E+12 2,7E+01
Gd-159 2,0E+12 5,4E+01
Ge-68 7,0E+10 1,9E+00
Ge-71 1,0E+15 2,7E+04
Ge-77 6,0E+10 1,6E+00

H-3 2,0E+15 5,4E+04
Hf-172 4,0E+10 1,1E+00
Hf-175 2,0E+11 5,4E+00
Hf-181 1,0E+11 2,7E+00
Hf-182 5,0E+10 1,4E+00
Hg-194 7,0E+10 1,9E+00

Hg-195m 2,0E+11 5,4E+00
Hg-197 2,0E+12 5,4E+01

Hg-197m 7,0E+11 1,9E+01
Hg-203 3,0E+11 8,1E+00
Ho-166 2,0E+12 5,4E+01

Ho-166m 4,0E+10 1,1E+00
I-123 5,0E+11 1,4E+01
I-124 6,0E+10 1,6E+00
I-125 2,0E+11 5,4E+00
I-126 1,0E+11 2,7E+00
I-131 2,0E+11 5,4E+00
I-132 3,0E+10 8,1E-01
I-133 1,0E+11 2,7E+00
I-134 3,0E+10 8,1E-01
I-135 4,0E+10 1,1E+00

In-111 2,0E+11 5,4E+00
In-113m 3,0E+11 8,1E+00
In-114m 8,0E+11 2,2E+01
In-115m 4,0E+11 1,1E+01
Ir-189 1,0E+12 2,7E+01
Ir-190 5,0E+10 1,4E+00
Ir-192 8,0E+10 2,2E+00
Ir-194 7,0E+11 1,9E+01
K-42 2,0E+11 5,4E+00
K-43 7,0E+10 1,9E+00
Kr-81 3,0E+13 8,1E+02
Kr-85 3,0E+13 8,1E+02

Kr-85m 5,0E+11 1,4E+01
Kr-87 9,0E+10 2,4E+00

La-137 2,0E+13 5,4E+02

La-140 3,0E+10 8,1E-01
Lu-172 4,0E+10 1,1E+00
Lu-173 9,0E+11 2,4E+01
Lu-174 8,0E+11 2,2E+01

Lu-174m 6,0E+11 1,6E+01
Lu-177 2,0E+12 5,4E+01
Mg-28 2,0E+10 5,4E-01
Mn-52 2,0E+10 5,4E-01
Mn-54 8,0E+10 2,2E+00
Mn-56 4,0E+10 1,1E+00
Mo-93 3,0E+14 8,1E+03
Mo-99 3,0E+11 8,1E+00
N-13 6,0E+10 1,6E+00
Na-22 3,0E+10 8,1E-01
Na-24 2,0E+10 5,4E-01

Nb-93m 3,0E+14 8,1E+03
Nb-94 4,0E+10 1,1E+00
Nb-95 9,0E+10 2,4E+00
Nb-97 1,0E+11 2,7E+00

Nd-147 6,0E+11 1,6E+01
Nd-149 2,0E+11 5,4E+00
Ni-59 1,0E+15 2,7E+04
Ni-63 6,0E+13 1,6E+03
Ni-65 1,0E+11 2,7E+00

Np-235 1,0E+14 2,7E+03
Np-236a 8,0E+11 2,2E+01
Np-236b 7,0E+09 1,9E-01
Np-237 7,0E+10 1,9E+00
Np-239 5,0E+11 1,4E+01
Os-185 1,0E+11 2,7E+00
Os-191 2,0E+12 5,4E+01

Os-191m 1,0E+12 2,7E+01
Os-193 1,0E+12 2,7E+01
Os-194 7,0E+11 1,9E+01

P-32 1,0E+13 2,7E+02
P-33 2,0E+14 5,4E+03

Pa-230 1,0E+11 2,7E+00
Pa-231 6,0E+10 1,6E+00
Pa-233 4,0E+11 1,1E+01
Pb-201 9,0E+10 2,4E+00
Pb-202 2,0E+11 5,4E+00
Pb-203 2,0E+11 5,4E+00
Pb-210 3,0E+11 8,1E+00
Pb-212 5,0E+10 1,4E+00
Pd-103 9,0E+13 2,4E+03
Pd-109 2,0E+13 5,4E+02
Pm-143 2,0E+11 5,4E+00
Pm-144 4,0E+10 1,1E+00
Pm-145 1,0E+13 2,7E+02
Pm-147 4,0E+13 1,1E+03

Pm-148m 3,0E+10 8,1E-01
Pm-149 6,0E+12 1,6E+02
Pm-151 2,0E+11 5,4E+00
Po-210 6,0E+10 1,6E+00
Pr-142 1,0E+12 2,7E+01
Pr-143 3,0E+13 8,1E+02
Pt-188 4,0E+10 1,1E+00
Pt-191 3,0E+11 8,1E+00
Pt-193 3,0E+15 8,1E+04

Pt-193m 1,0E+13 2,7E+02
Pt-195m 2,0E+12 5,4E+01
Pt-197 4,0E+12 1,1E+02

Pt-197m 9,0E+11 2,4E+01
Pu-236 1,0E+11 2,7E+00
Pu-237 2,0E+12 5,4E+01
Pu-238 6,0E+10 1,6E+00
Pu-239 6,0E+10 1,6E+00

Pu-239/Be 6,0E+10 1,6E+00
Pu-240 6,0E+10 1,6E+00
Pu-241 3,0E+12 8,1E+01
Pu-242 7,0E+10 1,9E+00
Pu-244 3,0E+08 8,1E-03
Ra-223 1,0E+11 2,7E+00
Ra-224 5,0E+10 1,4E+00
Ra-225 1,0E+11 2,7E+00
Ra-226 4,0E+10 1,1E+00
Ra-228 3,0E+10 8,1E-01
Rb-81 1,0E+11 2,7E+00
Rb-83 1,0E+11 2,7E+00
Rb-84 7,0E+10 1,9E+00
Rb-86 7,0E+11 1,9E+01
Re-184 8,0E+10 2,2E+00

Re-184m 7,0E+10 1,9E+00
Re-186 4,0E+12 1,1E+02
Re-188 1,0E+12 2,7E+01
Re-189 1,0E+12 2,7E+01
Rh-101 3,0E+11 8,1E+00
Rh-102 3,0E+10 8,1E-01

Rh-102m 1,0E+11 2,7E+00
Rh-103m 9,0E+14 2,4E+04
Rh-105 9,0E+11 2,4E+01
Rh-99 1,0E+11 2,7E+00
Rn-222 4,0E+10 1,1E+00
Ru-103 1,0E+11 2,7E+00
Ru-105 8,0E+10 2,2E+00

Ru-106 (Rh-106) 3,0E+11 8,1E+00
Ru-97 3,0E+11 8,1E+00
S-35 6,0E+13 1,6E+03

Sb-122 1,0E+11 2,7E+00
Sb-124 4,0E+10 1,1E+00
Sb-125 2,0E+11 5,4E+00
Sb-126 2,0E+10 5,4E-01
Sc-44 3,0E+10 8,1E-01
Sc-46 3,0E+10 8,1E-01
Sc-47 7,0E+11 1,9E+01
Sc-48 2,0E+10 5,4E-01
Se-75 2,0E+11 5,4E+00
Se-79 2,0E+14 5,4E+03
Si-31 1,0E+13 2,7E+02
Si-32 7,0E+12 1,9E+02

Sm-145 4,0E+12 1,1E+02
Sm-151 5,0E+14 1,4E+04
Sm-153 2,0E+12 5,4E+01
Sn-11 3,0E+11 8,1E+00

Sn-117m 5,0E+11 1,4E+01
Sn-119m 7,0E+13 1,9E+03
Sn-121m 7,0E+13 1,9E+03
Sn-123 7,0E+12 1,9E+02
Sn-125 1,0E+11 2,7E+00
Sn-126 3,0E+10 8,1E-01
Sr-82 6,0E+10 1,6E+00
Sr-85 1,0E+11 2,7E+00

Sr-85m 1,0E+11 2,7E+00
Sr-87m 2,0E+11 5,4E+00
Sr-89 2,0E+13 5,4E+02
Sr-90 1,0E+12 2,7E+01

Sr-90 (Y-90) 1,0E+12 2,7E+01
Sr-91 6,0E+10 1,6E+00
Sr-92 4,0E+10 1,1E+00

Ta-178a 7,0E+10 1,9E+00
Ta-179 6,0E+12 1,6E+02
Ta-182 6,0E+10 1,6E+00
Tb-157 1,0E+14 2,7E+03
Tb-158 9,0E+10 2,4E+00

Tb-160 6,0E+10 1,6E+00
Tc-95m 1,0E+11 2,7E+00
Tc-96 3,0E+10 8,1E-01

Tc-96m 3,0E+10 8,1E-01
Tc-97m 4,0E+13 1,1E+03
Tc-98 5,0E+10 1,4E+00
Tc-99 3,0E+13 8,1E+02

Tc-99m 7,0E+11 1,9E+01
Te-121 1,0E+11 2,7E+00

Te-121m 1,0E+11 2,7E+00
Te-123m 6,0E+11 1,6E+01
Te-125m 1,0E+13 2,7E+02
Te-127 1,0E+13 2,7E+02

Te-127m 3,0E+12 8,1E+01
Te-129 1,0E+12 2,7E+01

Te-129m 1,0E+12 2,7E+01
Te-131m 4,0E+10 1,1E+00
Te-132 3,0E+10 8,1E-01
Th-227 8,0E+10 2,2E+00
Th-228 4,0E+10 1,1E+00
Th-229 1,0E+10 2,7E-01
Th-230 7,0E+08 1,9E-02
Th-231 1,0E+13 2,7E+02
Th-234 2,0E+12 5,4E+01
Ti-44 3,0E+10 8,1E-01
Tl-200 5,0E+10 1,4E+00
Tl-201 1,0E+12 2,7E+01
Tl-202 2,0E+11 5,4E+00
Tl-204 2,0E+13 5,4E+02

Tm-167 6,0E+11 1,6E+01
Tm-170 2,0E+13 5,4E+02
Tm-171 3,0E+14 8,1E+03

U байыту 10-20% 8,0E+08 2,2E-02
U, байыту >20 % 8,0E+07 2,2E-03

U-230 4,0E+10 1,1E+00
U-232 6,0E+08 1,6E-02
U-233 7,0E+10 1,9E+00
U-234 1,0E+11 2,7E+00
U-235 8,0E+07 2,2E-03
U-236 2,0E+11 5,4E+00
V-48 2,0E+10 5,4E-01
V-49 2,0E+15 5,4E+04

W-178 9,0E+11 2,4E+01
W-181 5,0E+12 1,4E+02
W-185 1,0E+14 2,7E+03
W-187 1,0E+11 2,7E+00
W-188 1,0E+12 2,7E+01
Xe-122 6,0E+10 1,6E+00
Xe-123 9,0E+10 2,4E+00
Xe-127 3,0E+11 8,1E+00

Xe-131m 1,0E+13 2,7E+02
Xe-133 3,0E+12 8,1E+01
Xe-135 3,0E+11 8,1E+00

Y-87 9,0E+10 2,4E+00
Y-88 3,0E+10 8,1E-01
Y-90 5,0E+12 1,4E+02
Y-91 8,0E+12 2,2E+02

Y-91m 1,0E+11 2,7E+00
Y-92 2,0E+11 5,4E+00
Y-93 6,0E+11 1,6E+01

Yb-169 3,0E+11 8,1E+00
Yb-175 2,0E+12 5,4E+01
Zn-65 1,0E+11 2,7E+00
Zn-69 3,0E+13 8,1E+02

Zn-69m 2,0E+11 5,4E+00
Zr-8 2,0E+10 5,4E-01
Zr-95 4,0E+10 1,1E+00
Zr-97 4,0E+10 1,1E+00

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық 

нормативтеріне 27-қосымша

Ластанған аумақтардағы араласу нормативтері
1. Радиациялық апаттың əртүрлі саталарында араласу ластанған 

аумақтарды тұрғындар радиациялық қорғау шаралары болмаған жағдайда 
алуы мүмкін жылдық тиімді доза шамасына негізделген ластанған 
аумақтарды аймаққа бөле отырып реттеледі. Жылдық доза деп бұл жерде 
ағымдағы жылғы елді мекеннің тұрғындарындағы орташа, радиациялық 
апат нəтижесінде қоршаған ортаға түскен жасанды радионуклидтер 
себепші болған тиімді доза түсіндіріледі. 

2. Жылдық тиімді доза 1 мЗв аспайтын аумақта қоршаған орта 
объектілерінің жəне ауыл шаруашылығы өнімдерінің радиоактивтік ла-
стануына əдеттегі бақылау жүргізіледі, оның нəтижесі бойынша халықтың 
сəулелену дозасы бағаланады. Осы аумақтағы халықтың тұруы мен 
шаруашылық қызметі радиациялық фактор бойынша шектелмейді. Бұл 
аумақ радиоактивтік ластану аймақтарына жатпайды. Жылдық доза 1 мЗв 
артық болған кезде ластанған аумақтар жағдайды қажетті бақылау жəне 
қорғаныш іс-шаралары сипаты бойынша аймақтарға бөлінеді. 

3. Радиациялық апатты ерте жəне аралық сатыда аймаққа бөлу осы 
нормативтердің 55-тармағында айқындалады. 

4. Радиациялық апатты қалпына келтіру сатысында аймаққа бөлу: 
1) радиациялық бақылау аймағы – 1 мЗв-тен 5 мЗв-ке дейін. Бұл 

аймақта қоршаған орта объектілерінің, ауыл шаруашылығы өнімінің 
радиоактивтілігі жəне халықтың жəне оның қиын топтарының сыртқы жəне 
ішкі сəулелену дозалары мониторингінен басқа дозаларды оңтайландыру 
қағидаты негізінде төмендету бойынша жəне басқа да халықты қорғаудың 
қажетті белсенді шаралары жүзеге асырылады. 

2) халықтың шектеулі тұру аймағы – 5 мЗв-тен 20 мЗв-ке дейін. Бұл 
аймақта радиациялық бақылау аймағындағы сияқты мониторинг жəне 
халықты қорғау шаралары жүзеге асырылады. Көрсетілген аумақта тұрақты 
тұруға еркін кіру шектелмейді. Көрсетілген аумаққа тұрақты тұруға кіретін 
адамдарға радиацияның əсерінен болатын денсаулыққа зиянның қатері 
туралы түсіндіріледі;

3) көшіру аймағы – 20 мЗв-тен 50 мЗв-ке дейін. Көрсетілген аумаққа 
тұрақты тұруға рұқсат етілмейді. Бұл аймақта ұрпақты болу жасындағы 
адамдарға жəне балаларға тұрақты тұруға тыйым салынады. Мұнда адам-
дар мен қоршаған орта объектілеріне мониторинг, сондай-ақ радиациялық 
жəне медициналық қорғаудың қажетті шаралары жүзеге асырылады; 

4) оқшаулау аймағы – 50 мЗв жоғары. Бұл аймақта тұруға жол 
берілмейді, ал шаруашылық қызметі мен табиғатты пайдалану арнайы 
актілермен реттеледі. Міндетті жəне жеке дозиметриялық бақылау арқылы 
жұмыс істейтіндерге мониторинг жəне қорғау шаралары жүзеге асырылады. 

5. Жергілікті радиоактивтік ластану анықталған кездегі араласу 
нормативтері: 

1) зерттеу деңгейі – 0,01-ден 0,3 мЗв/жыл. Бұл халыққа радиациялық 
əсерге жеткен кезде жылдық тиімді дозаның шамасын бағалауды нақтылау 
жəне 70 жыл ішінде күтілетін дозаның шамасын анықтау мақсатында көзге 
зерттеуді орындауды қажет ететін радиациялық əсер деңгейі; 

2) араласу деңгейі – 0,3 мЗв/жыл жоғары. Бұл радиациялық əсер 
жоғарылаған кезде халықтың сəулеленуін шектеу мақсатында қорғаныш 
іс-шараларын жүргізуді қажет ететін радиациялық əсер деңгейі. Іс-шаралар 
ауқымы мен сипаты 70 жыл ішінде күтілетін ұжымдық тиімді дозаның 
шамасы бойынша халыққа радиациялық əсердің қарқындылығын есепке 
ала отырып анықталады. 

6. Қажеттілік туралы, қорғаныш іс-шараларының сипаты, көлемі жəне 
кезектілігі туралы шешімді мынадай негізгі шарттарды есепке ала отырып, 
атқарушы биліктің аумақтық органдары қабылдайды: 

1) ластанған учаскелердің орналасқан жері (тұрғын аймақ: аулалық 
учаскелер, жолдар мен кіретін жолдар, тұрғын ғимараттар, ауыл 
шаруашылық жерлері, бақша жəне үй жанындағы учаскелер жəне 
басқалары; өнеркəсіптік аймақ: кəсіпорын аумағы, өнеркəсіптік жəне 
əкімшілік мақсаттағы ғимараттар, қалдықтарды жинауға арналған орын-
дар жəне басқалары); 

2) ластанған учаскелер аудандары;
3) ластану учаскесінде халыққа радиациялық əсер ету деңгейлерін 

арттыруға ықпал етуі мүмкін жұмыстарды, іс-қимылдар (үдерістерді) 
ықтимал жүргізу;

4) радиоактивтік ластану себепші болған гамма-сəуле дозаларының 
қуаты; 

5) топырақ бетінен (аумақ ластанғанда) əртүрлі тереңдіктегі гамма-
сəуле дозалары қуатының өзгеруі. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2015 жылғы 10 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемле-
кеттік тіркеудің тізіліміне №10671 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 19-22-беттерде) 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 ақпан                  №175               Астана қаласы

Міндетті медициналық қарап тексеру өткізілетін зиянды өндірістік 
факторлардың, кәсіптердің тізбесін бекіту туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 
155-бабының 4-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Міндетті медициналық қарап тексеру өткізілетін зиянды өндірістік факторлардың,кəсіптердің тізбесі 
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 интернет-ресурсында орналастыры-

луын 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 9 сəуір

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №175 бұйрығымен бекітілген

Міндетті медициналық қарап тексеру өткізілетін зиянды өндірістік факторлардың,кəсіптердің тізбесі

1. Жұмыскерлерді алдын ала жəне мерзімдік медициналық тексеру міндетті қауіпті жəне зиянды заттар, қолайсыз 
өндірістік факторлар жəне жұмысқа жіберуге медициналық қарсы көрсетілімдер

№ Қауіпті жəне зиянды 
заттар мен өндірістік 

факторлар

Те
кс
ер
ул
ер

 
ме

рз
ім
ді
лі
гі Дəрігерлердің, 

мамандардың 
қатысуы

Зертханалық жəне 
функционалдық зерт-

теулер

Медициналық қарсы көрсетілімдер

1 2 3 4 5 6
1.Қауіпті жəне зиянды заттар

1. Химиялық қосындылар мен элементтер
1 Азоттық 

бейорганикалық 
қосындылар (азот 
қышқылы, аммиак, 
азот оксиді) Ж

ыл
ын

а 
бі
р 

ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, отори-
ноларинголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, электро-
кардиография (бұдан əрі 
– ЭКГ), флюорография 
(бұдан əрі – ФГ)

Жоғары тыныс алу жолдарының 
таралған жан-жақты субатрофиялық 
өзгерістері, гиперпластикалық ларингит. 
Бронх-өкпе жүйесінің созылмалы ау-
рулары

2 Алифатиялық (шекті, 
шекті емес) жəне 
хош істі альдегидтер 
(формальдегидА, аце-
тальдегид, акролиин, 
бензальдегид, фталь-
ды альдегид) Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, отори-
ноларинголог, не-
вропатолог, дер-
матовенеролог, 
аллерголог

Тромбоциттермен қанның 
жалпы талдауы, несептің 
жалпы талдауы, спирогра-
фия, ЭКГ, ФГ

Жан-жақты дистрофиялық бұзылулар 
жəне жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық аурулары, бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары. Қанның 
созылмалы аурулары

3 Альдегидтер жəне 
кетондар галоген 
туындылары (хлор-
бензальдегид, фто-
рацетон, хлорацето-
фенон) Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, дерма-
товенеролог, оф-
тальмолог, ото-
риноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Терінің созылмалы аурулары. Жан-
жақты дистрофиялық бұзылулар 
жəне жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық аурулары.
Көздің алдыңғы тілігінің (қабақ, 
мөлдірқабық, конъюктива, жас шығару 
жолдары) созылмалы аурулары

4 Органикалық 
қышқылдардың 
аминдері, амидтері, 
анилидтер жəне 
басқа да туындылары 
(диметилформамид, 
диметилацетамид, 
капролактамА)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, оторино-
ларинголог, дер-
матовенеролог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
қан билирубині, аланина-
минотрансфераза (бұдан 
əрі - əрі АЛАТ), ЭКГ, ФГ, 
спирография

Перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары. Терінің қайталама созыл-
малы аурулары. Бронх-өкпе жүйесінің 
созылмалы аурулары. Жан-жақты 
дистрофиялық бұзылулар жəне жоғары 
тыныс алу жолдарының аллергиялық 
аурулары. Айқындалған қан тамырлары 
дистониясы

5 Бериллий жəне оның 
қосындыларыА

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
онколог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ, ал-
дына ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезде 2 
жылда 1 рет

Бронх-өкпе жүйесінің созылмалы ау-
рулары. Терінің қайталама созылмалы 
аурулары. Жан-жақты дистрофиялық 
бұзылулар жəне жоғары тыныс алу 
жолдарының аллергиялық аурулары. 
Гиперпластикалық ларингит (бериллий 
қосындылары ерітінділерімен жұмыс 
кезінде) Аллергиялық аурулар.

6 Бор жəне оның 
қосындылары (бора-
карбидФ, нитридФ)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ФГ, алдын 
ала тексеру кезінде тік 
жəне бүйір рентгено-
граммасы, 5-10 жыл өтілі 
болған кезде 2 жылда 1 
рет, 10 жылдан астам өтілі 
болған кезде жыл сайын

Жан-жақты дистрофиялық бұзылулар 
жəне жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары.

7 Бор сутектері

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талда-
уы спирография, қанның 
билирубині, АЛАТ, 
ЭКГ, ФГ

Жан-жақты дистрофиялық бұзылулар 
жəне жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары.

8 Хлор, бромА, йодА, 
сутегімен қосындысы, 
оксидтер

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, офтальмо-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жан-жақты дистрофиялық бұзылулар 
жəне жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық аурулары Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары. Терінің 
қайталама созылмалы аурулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары

9 Фтор жəне оның 
бейорганикалық 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
стоматолог, дер-
матовенеролог, 
офтальмолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талда-
уы спирография, ЭКГ, 
ФГ, 5 жылдан астам өтілі 
болған кезде 3 жылда 
1 рет мұрағатта барлық 
рентгенограммаларды 
сақтай отырып, түтікше 
сүйектерінің рентгено-
графиясы

Созылмалы субатрофиялық 
жəне атрофиялық риниттер. 
Гиперпластикалық ларингит. Мұрын 
қуысының шырышты қабығының эро-
зиясы. Ауыз қуысының аурулары. 
Перифериялық нерв жүйесінің со-
зылмалы аурулары. Сүйек құрылымы 
зақымданған тірек-қозғалыс 
аппаратының созылмалы ауруы. Бронх-
өкпе жүйесінің созылмалы аурулары. 
Терінің қайталама созылмалы аурула-
ры. Көздің алдыңғы тілігінің созылмалы 
аурулары

10 Фосгендер

Ж
ыл

ын
а 

1-
 р
ет

Кəсіптік патолог, 
терапевт, отори-
ноларинголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы
спирография, ЭКГ, ФГ

Бронх-өкпе жүйесінің созылмалы ау-
рулары

11 Гидразин жəне оның 
туындылары (фенил-
гидразин)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, невро-
лог, дерматове-
неролог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
билирубин, АЛАТ, ЭКГ, ФГ

Гепатобилиарлық жүйенің жиіленген 
асқынулары болатын созылмалы ау-
рулар. Терінің қайталама созылмалы 
аурулары

12 Кадмий жəне оның 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невролог, аллер-
голог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезде 2 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын 

Жан-жақты дистрофиялық бұзылулар 
жəне жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары. 
Бүйректің жиі қайталанатын созылмалы 
аурулары

13 Металл карбонилдері: 
никель, кобальт, 
темір

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының жан-
жақты дистрофиялық жəне аллергиялық 
аурулары. Аллергиялық аурулар

14 Кетондар алифа-
тиялық жəне хош иісті 
(ацетон, метилэтилке-
тон, ацетофенон) Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ,
ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары

15 Органикалық 
қышқылдар 
(құмырсқа, сірке, про-
пион, май, валериана, 
капрон, қымыздық, 
адипин, акрил, на-
фтен). Галоген 
туындыларының 
органикалық 
қышқылдары хлор 
сіркесу, трихлор 
сіркесу, перфтор 
май, трихлорпро-
пион) Органикалық 
қышқылдар, анги-
дридтер

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, оф-
тальмолог, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық бұзылулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурула-
ры. Терінің созылмалы аурулары. Ауыз 
қуысының созылмалы аурулары

16 Фталь А қышқылы

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, дер-
матовенеролог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Аллергиялық жəне аутоиммундық ау-
рулар

17 КобальтА

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезде екі 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Аллергиялық аурулар. Терінің созылма-
лы аурулары

18 Ванадий, молибден, 
вольфрам, ниобий, 
тантал жəне олардың 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовене-
ролог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы 
спирография, ЭКГ, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезінде 2 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Тыныс алу жолдарының жəне терінің 
созылмалы қайталама аллергиялық 
аурулары

19 Кремнийдің 
органикалық 
қосындылары (си-
ландар)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовене-
ролог, офталь-
молог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. 
Гиперпластикалық ларингит. Жиі 
асқынатын бронх-өкпе жүйесінің созыл-
малы аурулары. Көздің алдыңғы тілігінің 
созылмалы аурулары. Аллергиялық 
аурулар (шыны талшықтарын майлау 
жұмыстары кезінде).

20 МарганецА жəне оның 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Невропатолог, те-
рапевт, оторино-
ларинголог, дер-
матовенеролог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезде 2 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Аллергиялық 
аурулар. Перифериялық нерв жүйесінің 
созылмалы аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары. 
Орталық нерв жүйесінің аурулары.

21 Мыс жəне оның 
қосындылары. Күміс, 
алтын жəне оның 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Жоғары тыныс 
алу жолдарының созылмалы аурулары. 
Жиі асқынулары бар гепатобилиарлы 
жүйесінің созылмалы аурулары.

22 Сілтілі металдар 
жəне оның қосын-
дылары (натрий, 
калий, рубидий, це-
зий, натрий, калий 
гидро тотығы). Жер-
сілтілі металдары 
(кальций, стронций, 
барий жəне олардың 
қосындылары). 
Сирек кездесетін 
металдар (лантан, 
итрий, скандий, це-
зий жəне олардың 
қосындылары)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік пато-
лог, терапевт, 
оториноларин-
голог, дерма-
товенеролог, 
көрсетілімдер, 
бойынша аллер-
голог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы,
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Қайталама 
созылмалы, оның ішінде терінің 
аллергиялық аурулары.

23 Литий

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, оф-
тальмолог, ото-
риноларинголог, 
дерматовене-
ролог

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Көру жүйесінің жəне торқабықтың ау-
рулары

24 Күшəла жəне оның 
бейорганикалық К 

жəне органикалық 
қосындылары 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, гинеколог, 
онколог

Қанның жалпы талдауы, 
ретикулоциттер, АЛАТ, 
билирубин, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Бронх-
өкпе жүйесінің созылмалы аурулары. 
Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Терінің қайталама со-
зылмалы аурулары. Кез келген жерде 
орналасқан қатерсіз ісіктер.

25 Никель жəне оның 
қосындылары А.К

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
гинеколог, он-
колог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезде 2 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық оқшауланған ауру-
лары (никельмен жұмыс жасаған 
кезде гиперпластикалық ларингит). 
Газтұтқышпен жұмыс істеуге кедергі 
болатын тыныс алу жолдарының жəне 
жүрек қан тамырлары жүйесінің ауру-
лары. Кез келген жерде орналасқан 
қатерсіз ісіктер. Аллергиялық аурулар. 
Бронх-өкпе жүйесінің созылмалы ау-
рулары

26 Озон

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
көрсетілім бойын-
ша аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары.

27 Органикалық 
тотықтар (этилен 
тотығы, пропилен 
тотығы, эпихлорги-
дринА, гидрототықтар) 
бейорганикалық 
тотықтар (перги-
дроль)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, көрсетілім 
бойынша аллер-
голог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Терінің созылмалы аурулары. Жоғары 
тыныс алу жолдарының аллергиялық 
жəне жан-жақты дистрофиялық ау-
рулары.

28 Қалайы жəне оның 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт
Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Бронх-өкпе жүйесінің созылмалы ау-
рулары.

29 Платина металда-
ры жəне олардың 
қосындылары А (ру-
тений, родий, палла-
дий, осмий, иридий, 
платина)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
оқшауланған дистрофиялық аурула-
ры. Созылмалы қайталама аурулар. 
Аллергиялық аурулар.

30 Сынап жəне оның 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, стома-
толог 

Қанның жалпы талда-
уы, несептегі сынапты 
анықтау, ЭКГ, ФГ

Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Невроздар. Айқын 
вегетативті дистония. Жақ жəне тіс ау-
рулары (созылмалы гингивит, стоматит, 
пародонтит)

31 Қорғасын жəне оның 
бейорганикалық 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік пато-

лог, терапевт, 
невропатолог, 
көрсетілімдер 
бойынша гема-
толог

Қанның жалпы талдауы, 
эритроциттер, ретикуло-
циттер саны, базофильді 
түйіршіктілігі бар эритро-
циттер саны, қандағы 
жəне несептегі қорғасын, 
ЭКГ, ФГ

Ерлерде бір литрге 130 милиграммнан 
(бұдан əрі – мг/л) кем емес, əйелдерде 
120 мг/л гемоглобиннің болуы. 
Перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары. Бауырдың созылмалы жиі 
асқынатын аурулары.

32 Тетраэтил қорғасыны

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік пато-

лог, терапевт, 
невропатолог, 
көрсетілімдер 
бойынша пси-
хиатр 

Қанның жалпы талдауы, 
эритроциттер, ретикуло-
циттер саны, базофильді 
түйіршіктілігі бар эритро-
циттер саны, қандағы 
жəне несептегі қорғасын, 
ЭКГ, ФГ

Нерв жүйесінің созылмалы аурулары

33 Селен, теллур 
жəне олардың 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, отори-
ноларинголог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Бронх-өкпе жүйесінің созылмалы ау-
рулары

34 Күкірт оксидтері, 
қышқылдары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Терапевт, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
жан-жақты субатрофиялық жəне 
аллергиялық аурулары. Аллергиялық 
аурулар, оның ішінде метил күкірт 
қосындыларымен жұмыс істеу кезінде 
терінің аллергиялық аурулары. Бронх-
өкпе жүйесінің созылмалы аурулары. 
Көздің созылмалы аурулары.

35 Күкірт сутегі

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Невропатолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
дерматовене-
ролог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Көздің созылмалы аурулары. Жоғары 
тыныс алу жолдарының аллергиялық 
жəне жан-жақты дистрофиялық аурула-
ры. Аллергиялық аурулар, оның ішінде 
терінің аллергиялық аурулары. Бронх-
өкпе жүйесінің созылмалы аурулары.

36 Күкіртті көміртек

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Невропатолог, 

терапевт, 
көрсетілімдер 
бойынша офталь-
молог, кардиолог, 
психиатр

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Перифериялық нерв жүйесінің созылмалы 
аурулары. Газтұтқышпен жұмыс істеуге 
кедергі болатын тыныс алу жолдарының 
жəне жүрек қан тамырлары жүйесінің 
аурулары. Көздің созылмалы аурулары. 
Айқындалған қан тамырлары дистониясы.

37 Тетраметил-тиурам-
дисульфидА (тиу-
рам Д)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, невро-
патолог, дермато-
венеролог, отори-
ноларинголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
билирубин, АЛАТ, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты дистро-
фиялық аурулары. Гиперпластикалық 
ларингит. Перифериялық нерв жүйесінің 
созылмалы аурулары. Аллергиялық 
аурулар. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары.

38 Алифатиялық спирт-
тер (бір атомды, көп 
атомды, хош иісті 
жəне олардың туын-
дылары: этил, про-
пил, бутил, аллил, 
бензил, этиленгли-
коль, пропиленгли-
коль, этилцеллозоль)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Жиі асқынулары болып тұратын 
перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары.

39 Метил спирті

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, оф-
тальмолог, не-
вропатолог

Көз ұяшығын зерттеу, 
ЭКГ, ФГ

Көру нервінің жəне көз торқабығы ауру-
лары. Жиі асқынулары болып тұратын 
перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары.

40 Сүрме жəне оның 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, невропато-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының аллер-
гиялық жəне жан-жақты дистрофиялық 
аурулары. Гиперпластикалық ларингит. 
Терінің қайталама созылмалы аурулары. 
Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Бронх-өкпе жүйесінің 
созылмалы аурулары.

41 Таллий, индий, гал-
лий жəне олардың 
қосындылары 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, невропато-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
көрсетілімдер бойын-
ша: металдың болуына 
несепті талдау, спирогра-
фия, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Перифериялық 
нерв жүйесінің созылмалы аурулары.

42 Титан, цирконий, 
гафний, герма-
ний жəне олардың 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
рентгенолог, тера-
певт, оторинола-
ринголог, дерма-
товенеролог, не-
вропатолог жəне 
көрсетілім бойын-
ша аллерголог 

Қанның жалпы талдауы, 
көрсетілімдер бойын-
ша: металлдың болуына 
несепті талдау, спиро-
графия, ЭКГ, ФГ, көздің 
алдыңғы тілігінің биоми-
кроскопиясы

Жоғары тыныс алу жолдарының жəне 
көздің алдыңғы тілігінің аллергиялық 
жəне жан-жақты дистрофиялық ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылмалы 
аурулары.

43 Көміртегі монооксиді

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог

эритроциттерге, рети-
кулоциттерге қан тал-
дауы, ретикулоциттер 
карбоксигемоглабині, 
ЭКГ, ФГ

Айқын қан тамырлар дистониясы. 
Перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары.

44 Хош иісті көміртегі: 
бензолК жəне оның 
туындылары (толуол, 
ксилол, стирол)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т 

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ги-
неколог, онколог, 
офтальмолог, 
уролог, психиатр, 
нарколог

Қанның жалпы талдауы, 
ретикулоциттер, тромбо-
циттер, билирубин, АЛТ, 
АСТ, гамма-глютамин-
транспептидаза, ЭКГ, ФГ, 
көз ортасының микроско-
пиясы, ішкі ағзалардың 
УДЗ 

Ерлерде 130 мг/л кем емес, əйелдерде 
120 мг/л гемоглобиннің болуы; лей-
коциттер 4,5х109/л кем емес, тром-
боциттер 180000 кем емес. Тері, 
жыныс ортасының қатерсіз ісіктері. 
Дисфункциялық жатырға қан кету-
лермен сипатталатын менструалдық 
функцияның бұзылуы. Терінің қайталама 
аурулары (псориаз, нейродермит, 
витилиго). Жиі қайталанатын ауыр 
өтетін гепатобилиарлы жүйе аурула-
ры (күнтізбелік жылда 2 реттен көп). 
Полинейропатия Əйелдерге бензолмен 
жұмыс істеуге жол берілмейді.

45 Көміртегі хош 
иісті амин жəне 
нитроқосындылары 
жəне олардың туын-
дылары (анилинК, м 
- птолуидин, нитро, 
аминофенолдар, три-
нитротолуол,
фениледиаминдерА, 
хлоранилиндер, кси-
лидиндер, анизидин-
дер, ниазон)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, онколог, 
офтальмолог 
(толуолдың ни-
тротуындыла-
рымен жұмыс 
істейтіндер үшін), 
гематолог, пси-
хиатр

Қанның жалпы талдауы, 
қандағы редикулоциттер, 
билрубин, АЛАТ, АСТ, 
гамма-глютаминтранспеп-
тидаза, көз ортасының ми-
кроскопиясы (толуолдың 
нитротуындыларым ен 
жұмыс істейтіндер үшін), 
ЭКГ, ФГ

Ерлерде 130 мг/л кем емес, əйелдерде 
120 мг/л, гемоглобиннің болуы. 
Гепатобилиарлы жүйенің созылмалы 
аурулары. Катаракта (толуолдың нитро-
туындыларымен жұмыс істегенде). Жиі 
қайталанатын ауыр өтетін гепатобили-
арлы жүйе аурулары (күнтізбелік жылда 
2 реттен көп). Полинейропатия Айқын 
вегетативті нерв жүйелері. Күйзеліспен 
байланысты невроздық жəне сомато-
формалы бұзылулар. Терінің созылмалы 
қайталанатын аурулары.

46 Изоцианаттар (толу-
илендиизоцианатА 
жəне т.б.)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
рентгенолог, тера-
певт, оторинола-
ринголог, офталь-
молог, невропато-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талда-
уы, спирография, ЭКГ, 
кеуденің екі проекциядағы 
рентгенографиясы

Көздің алдыңғы тілігінің аллергиялық ау-
рулары. Жоғары тыныс алу жолдарының 
жан-жақты дистрофиялық жəне аллер-
гия лық аурулары. Күнтізбелік жылда 2 
рет жəне одан жиі асқынатын бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары.

47 О - толуидинК, бен-
зидинК, 14 - нафти-
ламинК

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, уролог, 
онколог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ көрсетілімдері бойын-
ша цистоскопия, кеуденің 
екі проекциядағы рентгено-
графиясы, бүйрек пен не-
сеп шығару жолдарының 
ЗДЗ, цистоскопия

Күнтізбелік жылда 2 рет жəне одан жиі 
асқынатын бүйрек пен несеп шығару 
жолдарының аурулары. Несеп шығару 
жолдарының қатерлі ісік алдындағы 
аурулары. Вегетативті нерв жүйесінің 
айқын бұзылулары.

48 Хош иісті көмірсутегі 
галоген туын-
дылары (бензол 
сақинасындағы га-
логен), хлорбензол, 
бромбензол, хлорто-
луол, хлорлы бензи-
лиден, бензотрихло-
рид, бензотрифторид 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог, 
аллерголог, оф-
тальмолог, дер-
матовенеролог, 
рентгенолог 

Қанның жалпы талдауы, 
ретикулоциттер, тромбо-
циттер, спирография, ЭКГ, 
кеуденің екі проекциядағы 
рентгенографиясы, АЛТ, 
АСТ, гамма-глютамин-
транспептидаза, көз 
ортасының микроскопия-
сы көрсетілімдер бойынша

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің аллергиялық аурула-
ры. Күнтізбелік жылда 2 рет жəне одан 
жиі асқынатын бронх-өкпе жүйесінің 
созылмалы аурулары. Ерлерде 130 
мг/л жəне əйелдерде 120 мг/л кем емес 
гемоглобиннің болуы.

49 Хош иісті 
полициклдық 
көмірсутектер жəне 
олардың туындылары 
(нафталин, нафтолл-
дар, бензпиренК, 
антраценК, бензан-
трон, бензантрацен, 
фенантрен) Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, рентге-
нолог, оторино-
ларинголог, не-
вропатолог, дер-
матовенеролог, 
офтальмолог, 
уролог, онколог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талда-
уы, спирография, ЭКГ, 
рентгенография, қандағы 
билирубин, АЛТ, АСТ, ішкі 
ағзалардың УДЗ

Ерлерде 130 мг/л кем емес, əйелдерде 
120 мг/л гемоглобин, лейкоциттер 
4,5х109/л төмен болуы. Ісік алдындағы 
тері аурулары (гиперкератоздар, дискера-
тоздар, пигментті көптеген паппиломалар). 
Күнтізбелік жылда 2 рет жəне одан жиі 
асқынатын бронх-өкпе жүйесінің созыл-
малы аурулары. Көздің алдыңғы тілігінің 
аллергиялық аурулары. Жиі асқынатын 
ауыр өтетін гепатобилиарлы жүйенің ауру-
лары (күнтізбелік жылда 2 реттен көп).

50 Гетероциклдық 
көмірсутектер (фура-
нА, фурфурон,
пиридин, олардың 
қосындылары, пи-
разол, пиперидин, 
морфолен, альтаксА, 
каптаксА)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, офтальмо-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
тромбоциттер, ретику-
лоциттер, ЭКГ, ФГ. АЛТ, 
АСТ, көз ортасының 
биомикроскопиясы 
(көрсетілімдер бойынша)

Терінің созылмалы аурулары, оның 
ішінде аллергодерматоздар. Жоғары ты-
ныс алу жолдарының аллергиялық жəне 
жан-жақты дистрофиялық аурулары. 
Созылмалы гиперпластикалық ларингит. 
Көздің алдыңғы тілігінің аллергиялық 
аурулары. Ерлерде гемоглобин 130 мг/л, 
əйелдерде 120 мг/л төмен болуы.

51 Шекті жəне шекті 
емес көмірсутектер: 
алифатиялық, 
алицикл дық терпен-
дер (метан, пропан, 
парафиндер, этилен, 
пропилен, ацетилен, 
циклогексан)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог,
терапевт, невро-
патолог, аллер-
голог, оторино-
ларинголог, дер-
матовенеролог, 
офтальмолог

Қанның жалпы талдауы, 
тромбоциттер, ретикуло-
циттер, спирография, ЭКГ, 
АЛТ, АСТ, көз ортасының 
биомикроскопиясы 
(көрсетілімдер бойынша)

Тыныс алу ағзаларының жəне терінің, 
көздің алдыңғы тілігінің аллергиялық 
аурулары. өзгеруге бейім жоғары тыныс 
алу жолдарының жəне терінің аурула-
ры (гиперкератоздар, дискератоздр, 
пигментті көптеген паппиломалар, невус-
тер жəне басқалары)

52 Дивинил, бута-1,3-
диен КР

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ. 
Билирубин, АСТ, АЛТ, 
ішкі ағзалардың ЗДЗ 
(көрсетілімдер бойынша)

Тыныс алу ағзалары мен терінің 
аллергиялық аурулары. Айқын 
вегетативті қан тамыр дистониясы.

53 КамфараА, скипидарА

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, отори-
ноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Тыныс алу ағзалары мен терінің 
аллергиялық аурулары.

54 Көмірсутектер 
алифатиялық галоген 
туындылары (дихло-
рэтан, төрт хлорлы 
көмірсутек, хлорлы 
метилен, хлорлы 
метил, хлороформ, 
бромэтил, трихло-
рэтилен, хлоропрен, 
перфторизобутилен)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, дер-
матовенеролог, 
офтальмолог, 
онколог

Қанның жалпы талдауы, 
билирубин, АЛАТ, ЭКГ, ФГ

Жиі асқынатын гепатобилиарлы жүйенің 
созылмалы аурулары. Газтұтқышпен 
жұмыс істеуге кедергі болатын тыныс 
алу ағзалары мен жүрек-қан тамы-
ры жүйесі аурулары. Көздің алдыңғы 
тілігінің созылмалы аурулары. Терінің 
созылмалы аурулары (псориаз, ней-
родермит, себорея, фолликулярлы 
аппараттың зақымдануы, терінің қатерлі 
ісік алдындағы аурулары).

55 ВинилхлоридК

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невропа-
толог, оторинола-
ринголог, дермато-
венеролог, онко-
лог, көрсетілімдер 
бойынша офталь-
молог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ, сүйек рентгено-
графиясы 5 жылда 1 рет

Несеп шығару жолдарының аурулары. 
Перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары (винилхлоридпен жұмыс 
кезінде). Жиі асқынатын гепатобилиарлы 
жүйенің созылмалы аурулары.

56 Көмірсутектер 
алифатиялық 
ациклдық амин жəне 
нитроқосындылар 
мен олардың туын-
дылары (метиламинА, 
этиленаминА, гек-
саметилендиамин, 
циклогексиламин) Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовене-
ролог, онколог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
ретикулоциттер, ЭКГ, ФГ, 
спирография

Жоғары тыныс алу жолдарының 
барлық бөлімдерінің кең таралған 
субатрофиялық өзгерістері. 
Гиперпластикалық ларингит. Терінің 
созылмалы аурулары (аллергиялық 
дерматоздар, себорея, фолликулярлық 
аппараттың зақымдануы, терінің 
қатерлі ісік алдындағы аурулары). 
Терінің қатерлі ісік алдындағы аурула-
ры. Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары.

(Жалғасы 24-бетте) 
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57 Фенол жəне оның ту-
ындылары (хлорфе-
нол, крезолдар)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, офтальмо-
лог, аллерголог 

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ, 
АЛТ. АСТ, билирубин, 
көздің алдыңғы тілігінің 
биомикроскопиясы 
(көрсетілімдер бойынша)

Көздің алдыңғы тілігінің созылмалы ау-
рулары (қабақ, конъюнктивалар, мөлдір 
қабықша, жас шығару жолдары). Жоғары 
тыныс алу жолдарының созылмалы 
аурулары. Ерлерде гемоглобин 130 мг/л, 
əйелдерде 120 мг/л төмен болуы.

58 Фосфор жəне оның 
органикалық емес 
қосындылары (ақ, 
сары фосфор, фос-
фин, металдар 
фосфиді, фосфор 
галогенидтері), қызыл 
фосфор 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т 

Кəсіптік пато-
лог, терапевт, 
невропатолог, 
оториноларинго-
лог, стоматолог, 
офтальмолог, 
дерматовенеро-
лог, рентгено-
лог, аллерголог, 
көрсетілімдер 
бойынша ор-
топед 

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ, 5 жылдан астам 
өтілі болған кезде: били-
рубин, АЛАТ, аспартата-
минотрансфераза (бұдан 
əрі – АСАТ) (жыл сайын), 
жақ рентгенограммасы 
(сары фосформен жұмыс 
істеген кезде) 3 жылда 1 
рет, Түтікше сүйектердің 
рентгенографиясы 5 жыл-
да 1 рет

Ауыз қуысының аурулары (көптеген 
тіс жегісі, созылмалы гингивит, сто-
матит, пародонтит). Жоғары тыныс 
алу жолдарының аллергиялық жəне 
жан-жақты дистрофиялық аурулары. 
Көздің алдыңғы тілігінің созылмалы 
аурулары (қабақ, конъюнктивалар, 
мөлдір қабықша, жас шығару жолда-
ры). Перифериялық нерв жүйесінің со-
зылмалы аурулары. Тірек-қозғалыс 
аппаратының сүйек құрылымын 
зақымдайтын созылмалы аурулары. 
Бауыр жəне өт айдау жүйесінің жиі 
асқынатын созылмалы аурулары. Бронх-
өкпе жүйесінің созылмалы аурулары.

59 Фосфордың 
органикалық 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
невропатолог, 
терапевт, Дер-
матовенеролог, 
оториноларин-
голог, стома-
толог, офталь-
молог, уролог, 
аллерголог, 
көрсетілімдер 
бойынша ор-
топед

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ,
5 жылдан астам өтілі 
болған кезде - холинэ-
стераза, балирубин, АСТ, 
АЛТ, көздің алдыңғы 
тілігінің биомикроскопиясы

Перифериялық нерв жүйесінің со-
зылмалы аурулары. Гепатобилиарлы 
жүйенің созылмалы аурулары. 
Полинейропатиялар. Ауыз қуысы ауру-
лары (тістердің көптеген жегісі, созыл-
малы гингивит, стоматит, пародонтит). 
Жоғары тыныс алу жолдарының жан-
жақты жəне аллергиялық аурулары. 
Көздің алдыңғы тілігінің созылмалы ау-
рулары (қабақ, конъюнктивалар, мөлдір 
қабықша, жас шығару жолдары) Тірек-
қозғалыс аппаратының сүйек құрылымын 
зақымдайтын созылмалы аурулары.

60 Хинондар жəне 
олардың туындылары 
(нафохинондар, бен-
зохинондар, гидрохи-
нон, антрохинон) Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовене-
ролог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ретикулоциттер, Гейнц 
денесі, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық аурулары жəне жан-жақты 
дистрофиялық бұзылулары. Терінің 
қайталама созылмалы аурулары

61 ХромА, хром 
қышқылыА 
жəне олардың 
қосындылары мен 
қоспалары (хроматта-
рА, К, бихроматтар А, К)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, офтальмо-
лог, аллерголог, 
невропатолог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ, 
көздің алдыңғы тілігінің 
биомикроскопиясы

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық аурулары жəне жан-жақты 
дистрофиялық бұзылулары. Жоғары 
тыныс алу жолдарының атрофиялық 
өзгерістері, мұрын қалқаншасының 
қисаюы. Көздің алдыңғы тілігінің созыл-
малы аурулары (қабақ, конъюнктивалар, 
мөлдір қабық, жас шығару жолдары). 
Созылмалы атрофиялық, эрозиялық 
гастриттер. Аллергиялық аурулар, 
оның ішінде тері аурулары. Бронх-
өкпе жүйесінің созылмалы аурулары. 
Кез келген жерде орналасқан ісіктер, 
анамнездегі де ісіктер болуы.

62 Цианисті 
қосындылар: цианисті 
сутекті қышқыл жəне 
оның тұздары, гало-
ген жəне басқа туын-
дылары. Органикалық 
қышқылдар 
нитрилдері, ацетони-
трил, бензонитрил

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік пато-
лог, терапевт, 
офтальмолог, 
кардиолог, невро-
патолог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ, 
көздің алдыңғы тілігінің 
биомикроскопиясы

Газтұтқышпен жұмыс істеуге кедергі 
болатын тыныс алу ағзаларының жəне 
жүрек-қан тамыры жүйесінің аурулары. 
Көздің алдыңғы тілігінің созылмалы ау-
рулары (қабақ, конъюнктивалар, мөлдір 
қабық, жас шығару жолдары)

63 АкрилнитрилА

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
аллерголог, дер-
матовенеролог 

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Жоғары тыныс алу 
жолдарының жан-жақты дистрофиялық 
өзгерістері. Тыныс алу ағзаларының 
жəне терінің аллергиялық аурулары.

64 Мырыш жəне оның 
қосындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, ото-
риноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары

65 Күрделі эфирлер 
(этилацетат, бутила-
цетат)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
қан билирубині, АЛАТ, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. 
Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Бронх-өкпе жүйесінің 
созылмалы аурулары.

66 Акрил қышқылының 
күрделі эфирлері: 
метилакрилат, бути-
лакрилат, метилме-
такрилат Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
қан билирубині, АЛАТ, 
ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс ал жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Жиі асқынатын 
гепатобилиарлы жүйенің созылмалы 
аурулары. Бронх-өкпе жүйесінің созыл-
малы аурулары

67 Фталь қышқылының 
күрделі эфирлері: ди-
бутилфталат, диме-
тилтерифталат жəне 
басқалары Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық аурулары жəне жан-
жақты дистрофиялық бұзылулары. 
Жиі асқынатын перифериялық нерв 
жүйесінің созылмалы аурулары. Бронх-
өкпе жүйесінің созылмалы аурулары.

 2. Күрделі химиялық қоспалар мен композициялар
68 Бояғыштар жəне 

органикалық пигмент-
тер (азобояғыштарК, 
бензидиндіК, 
фталоцианинді, 
хлортиазинді): өндіру, 
қолдану Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, дер-
матовенеролог, 
невропатолог, он-
колог, көрсетілім 
бойынша уролог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ретикулоциттер, ЭКГ, ФГ

Терінің жиі қайталанатын созылмалы ау-
рулары. Жиі асқынатын гепатобилиарлы 
жəне несеп шығару жүйелерінің созыл-
малы аурулары.

69 Хлорорганикалық 
пестицидтер: меток-
сихлор, гептахлор, 
хлориндан, дихлор, 
гексахлор, бензол, 
гексахлорциклогексан 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, гинеколог, 
офтальмолог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
холинэстераза активтілігі, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Гепатобилиарлы жүйенің жиі асқынатын 
созылмалы аурулары. Перифериялық 
нерв жүйесінің созылмалы аурулары. 
Жоғары тыныс алу жолдарының жан-
жақты дистрофиялық аурулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары 
Ерлерде 130 мг/л, əйелдерде 120 мг/л 
кем гемоглобиннің болуы. Аллергиялық 
аурулар. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары.

70 Фосфорорганикалық 
пестицидтер (мета-
фос, метилэтилтио-
фос, меркаптофос, 
метилмеркаптофос, 
карбофос, М81 рогор, 
дифлос, хлорофос, 
глифосфат, гардона, 
валексон жəне т.б.)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, гинеколог, 
офтальмолог, 
аллерголог

Қанның жалпы талда-
уы, несептің жалпы тал-
дауы, холинэстераза 
белсенділігі, спирография, 
ЭКГ, ФГ

Бауыр жəне өт айдау жүйесінің жиі 
асқынатын созылмалы аурулары. 
Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Жоғары тыныс алу 
жолдарының аллергиялық жəне жан-
жақты дистрофиялық аурулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары 
(қабақ, конъюнктивалар, мөлдір қабық, 
жас шығару жолдары). Ерлерде 130 
мг/л кем емес, əйелдерде 120 мг/л 
гемоглобиннің болуы. Аллергиялық 
аурулар, оның ішінде тері аллергиялық 
аурулары. Бронх-өкпе жүйесінің созыл-
малы аурулары

71 Сынап органикалық 
пестицидтері (грано-
зан, меркубензол)

Ж
ыл

ын
а 

1 
жы

л

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несепті сынапқа талдау, 
ЭКГ, ФГ, көздің алдыңғы 
тілігінің биомикроскопиясы

Бауыр жəне өт айдау жүйесінің жиі 
асқынатын созылмалы аурулары. 
Перифериялық нерв жүйесінің со-
зылмалы аурулары. Жоғары тыныс 
алу жолдарының аллергиялық жəне 
жан-жақты дистрофиялық аурулары. 
Көздің алдыңғы тілігінің созылмалы 
аурулары. Ерлерде 130 мг/л кем емес, 
əйелдерде 120 мг/л гемоглобиннің бо-
луы. Аллергиялық аурулар, оның ішінде 
тері аллергиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары

72 Карбамин 
қышқылдары туын-
дылары (которан, 
авадекс, дихлораль 
несепнəрі, метурин, 
фенурон, севинА, ма-
небА, дикрезил, ялан, 
пропанид, эптам, кар-
батионА, цинебА)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, дер-
матовенеролог, 
аллерголог, оф-
тальмолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы,
ретикулоциттер, метгемо-
глобин, билирубин, холи-
нэстераза белсенділігі, 
ЭКГ, ФГ 

Бауыр жəне өт айдау жүйесінің жиі 
асқынатын созылмалы аурулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің биомикроскопиясы 
бар перифериялық нерв жүйесінің со-
зылмалы аурулары. Жоғары тыныс алу 
жолдарының аллергиялық жəне жан-
жақты дистрофиялық аурулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары 
(қабақ, конъюнктивалар, мөлдір қабық, 
жас шығару жолдары). Ерлерде 130 
мг/л кем емес, əйелдерде 120 мг/л 
гемоглобиннің болуы. Аллергиялық ауру-
лар, оның ішінде тері аллергиялық ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылмалы 
аурулары.

73 Хлорлы алифатиялық 
қышқылдар туынды-
лары (хлор сіркесу 
қышқылы жəне 
басқалары) Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог

Спирография, қанның 
жалпы талдауы, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары.

74 Хлорбензой қышқылы 
туындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, гинеко-
лог, аллерголог, 
оториноларин-
голог, офталь-
молог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Бауыр жəне өт айдау жүйесінің жиі 
асқынатын созылмалы аурулары. 
Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Жоғары тыныс алу 
жолдарының аллергиялық жəне жан-
жақты дистрофиялық аурулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары 
(қабақ, конъюнктивалар, мөлдір қабық, 
жас шығару жолдары). Ерлерде 130 
мг/л кем емес, əйелдерде 120 мг/л 
гемоглобиннің болуы. Аллергиялық ауру-
лар, оның ішінде тері аллергиялық ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылмалы 
аурулары.

75 Хлорфеноксисіркесу 
қышқылы туын-
дылары; карбон 
қышқылдарының 
галоид орнын басқан 
анилидтері

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
гинеколог, аллер-
голог, офталь-
молог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Бауыр жəне өт айдау жүйесінің жиі 
асқынатын созылмалы аурулары. 
Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Жоғары тыныс алу 
жолдарының аллергиялық жəне жан-
жақты дистрофиялық аурулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары 
(қабақ, конъюнктивалар, мөлдір қабық, 
жас шығару жолдары). Ерлерде 130 
мг/л кем емес, əйелдерде 120 мг/л 
гемоглобиннің болуы. Аллергиялық 
аурулар, оның ішінде тері аллергиялық 
аурулары. Бронх-өкпе жүйесінің созыл-
малы аурулары

76 Несепнəр мен гуани-
дин туындылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, эндокри-
нолог, гинеколог, 
аллерголог, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы,
спирография, ЭКГ, ФГ

Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Жоғары тыныс алу 
жолдарының аллергиялық жəне жан-
жақты дистрофиялық аурулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары 
(қабақ, конъюнктивалар, мөлдір қабық, 
жас шығару жолдары). Ерлерде 130 
мг/л кем емес, əйелдерде 120 мг/л 
гемоглобиннің болуы. Аллергиялық ауру-
лар, оның ішінде тері аллергиялық ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылмалы 
аурулары. Қалқанша без аурулары.

77 Симтриазин туын-
дылары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, не-
вропатолог, ге-
патолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ретикулоциттер, қандағы 
тромбоциттер, ЭКГ, ФГ

Айқын вегетативті қан тамыры дистония-
сы. Созылмалы анемия.

78 Зоокумарин, ратин-
дан, морестан, пира-
мин, тиазон

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, невро-
патолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Айқын вегетативті қан тамыры дис-
тониясы.

79 Синтетикалық жуу 
құралдары (сульфа-
нол, алкиламиды, 
натрий сульфаты 
жəне т.б.)А Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Тыныс алу 
ағзаларының, терінің жəне басқалары 
аллергиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары.

3. Синтетикалық полимерлі материалдар: шайырлар, лактар, желімдер, пластмассалар, сыққыш ұнтақтар, талшықтар, май-
лайтын салқындатқыш сұйықтықтар

80 АминопласттарА, 
несепнəр 
формальдегидті 
(карбомидті) шайыр-
лар; карбопласттар Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, дерма-
товенеролог, ото-
риноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы,
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Тыныс алу 
ағзаларының, терінің жəне басқалары 
аллергиялық аурулары.

81 Полиакрилаттар: 
полиметакрилат 
(органикалық шыны, 
плексиглас), полиа-
крилонитрил, полиа-
криламид (өндіріс)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог,
терапевт, дерма-
товенеролог, ото-
риноларинголог, 
невропатолог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Перифериялық нерв жүйесінің со-
зылмалы аурулары. Жоғары тыныс 
алу жолдарының аллергиялық жəне 
жан-жақты дистрофиялық аурулары. 
Гиперпластикалық ларингит. Тыныс алу 
жəне терінің аллергиялық аурулары

82 ПолиамидтерА (ка-
прон, нейлон)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, дер-
матовенеролог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Тыныс алу ағзаларының жəне терінің 
аллергиялық аурулары.

83 Поливинилхлоид А, К 
(бұдан əрі - ПВХ), ви-
нипласттар перхлор-
винил шайыр): өндіру, 
қолдану

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, оторино-
ларинголог, дер-
матовенеролог, 
гинеколог

Қанның жалпы талда-
уы, билирубин, АЛАТ, 10 
жылдан астам жұмыс өтілі 
кезінде 3 жылда 1 рет бу-
ындар рентгенографиясы, 
ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. 
Гиперпластикалық ларингит. Тыныс алу 
ағзаларының жəне терінің аллергиялық 
аурулары. Артериялардың облитераци-
ялаушы аурулары, перифериялық анги-
оспазм. Перифериялық нерв жүйесінің 
созылмалы аурулары. Қатерлі ісік 
алдындағы аурулар.

84 Полиолефиндер (по-
лиэтилендер, поли-
пропилендер)А ыстық 
өңдеу Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, невро-
патолог, оторино-
ларинголог

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары. Тыныс алу ағзаларының 
жəне терінің аллергиялық аурулары.

85 Полисилоксандар 
өндірісі

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары

86 Полистиролдар 
өндірісі

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Ерлерде 130 мг/л төмен, əйелдерде 
120 мг/л гемоглобин, лейкоциттер 
4,5х109/л төмен, тромбоциттер 180000 
төмен болуы. Полиэфирлі шайырлар-
мен жəне лактармен, пластмассаларды 
ыстық сығымдау жұмыстары кезіндегі 
тыныс алу ағзалары, тері жəне басқа 
аллергиялық аурулары

87 ПолиуретандарА 
(пенополиуретан) 
өндірісі

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, невропато-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының жан-
жақты дистрофиялық аурулары. Тыныс 
алу ағзалары мен терінің аллергиялық 
аурулары. Бронх-өкпе жүйесінің созыл-
малы аурулары

88 Полиэфирлер (лав-
сан жəне басқалары): 
өндірісі

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог, 
аллерголог 

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ 

Жоғары тыныс алу жолдарының жан-
жақты дистрофиялық аурулары. Тыныс 
алу ағзалары, тері жəне басқалары 
аллергиялық аурулары.

89 ФенопласттарА (фе-
нольды шайыр, 
бакелитті лак жəне 
басқалары) өндірісі 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
офтальмолог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының аллер-
гия лық жəне жан-жақты дистрофиялық 
аурулары. Гиперпластикалық ларингит. 
Көздің алдыңғы тілігінің созылмалы ау-
рулары (қабақ, конъюнктивалар, мөлдір 
қабық, жас шығару жолдары). Тыныс 
алу ағзалары, тері жəне басқалары 
аллергиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары.

90 Фторопласттар (по-
литетрафторэтилен, 
тефлон) өндірісі жəне 
термиялық қайта 
өңдеу фуранды поли-
мерлерА Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, дерма-
товенеролог, ото-
риноларинголог, 
невропатолог, 
аллерголог 

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының аллер-
гиялық жəне жан-жақты субатрофиялық 
аурулары. Гиперпластикалық ларингит. 
Перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары. Терінің жиі қайталанатын 
созылмалы аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары.

91 Эпоксидті поли-
мерлерА
(эпоксидті шайырлар, 
компаунд, желімдер) 
өндіру қолдану Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, невропато-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
субатрофиялық аурулары. Аллергиялық 
аурулар

92 Көмірсутектер 
қоспалары: мұнай, 
бензиндер, керосин, 
мазуттар, битумдер, 
асфальттер, тас-көмір 
жəне мұнай шайыр-
ларыК мен пектерК, 
минералды майлар 
жəне минералды май-
лар негізіндегі сождар 
(толық тазартылмаған 
минералды майларК), 
сланцті шайырларА,К 

жəне майларА,К

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
онколог, офталь-
молог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының аллер-
гиялық жəне жан-жақты дистрофиялық 
аурулары. Гиперпластиялық ларин-
гит. Күн сəулесіне сезімталдықтың 
жоғарылығымен байланысты болған 
тері аурулары (күн экземасы, күн 
қышымасы). Қатерлі ісік алдындағы 
тері аурулары (гиперкератоздар, дис-
кератоздар). Майлы себорея, терінің 
фолликулярлы аппаратының ауруы. 
Перифериялық жүйке жүйесінің созыл-
малы аурулары. Тыныс алу жəне терінің 
аллергиялық аурулары.

 4. Тыңайтқыштар
93 Фосфорлы 

тыңайтқыштар (ам-
мофос, нитрофоска) 
өндірісі Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы қайталама ау-
рулары

94 Азотты тыңайтқыштар 
(аммоний нитраты – 
аммиакты селитра, 
калий, кальций, на-
трий нитраттары) Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Терінің 
қайталама созылмалы аурулары.

 5. Фармакологиялық құралдар
95 АнтибиотиктерА

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, дерма-
толог, оторинола-
ринголог, невро-
патолог, аллер-
голог, гинеколог, 
уролог

Қанның жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Кандидоз, микоз, дисбактериоз. Несеп 
шығару жолдарының созылмалы ау-
рулары. Ревматизм, жүйелі васкулит-
тер. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Аллергиялық аурулар.
Гепатобилиарлық жүйенің созылмалы 
аурулары.

96 Ісікке қарсы пре-
параттарА, К өндірісі 
қолдану

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т  

Кəсіптік патолог, 
терапевт, онко-
лог, гинеколог, 
гематолог, аллер-
голог

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Ерлерде 130 мг/л, əйелдерде 120/л төмен 
гемоглобин, лейкоциттер 4,5х109/л, 
төмен, тромбоциттер 180000 төмен бо-
луы. Жоғары тыныс алу жолда рының ал-
лергиялық жəне жан-жақты дистро фиялық 
аурулары. Ісіктердің барлық түрлері.

97 Сульфа-ниламидтерА

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, ото-
риноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Аллергиялық 
аурулар

98 Гормондар, өндірісі 
қолдану

Ж
ыл

ы-
на

 1
 р
ет Кəсіптік патолог, 

терапевт, эндокри-
нолог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты дистро-
фиялық аурулары. Эндокриндік аурулар.

99 Витаминдер

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Терінің 
қайталама созылмалы аурулары.

100 Есірткілер, психо-
тропты препараттар, 
өндірісі

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік пато-
лог , терапевт, 
невропатолог, 
көрсетілім бойын-
ша психиатр 

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ 

Нерв жүйесінің созылмалы аурулары.

 6. Фиброгендік жəне аралас типті басым əсер ететін өнеркəсіптік аэрозолдар
101 Кремний диоксиді 

(кремнезем) кри-
сталлды, кварц, 
кристабалит, триди-
нит Ф, А

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
невропатолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезде 2 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының аллер-
гиялық жəне жан-жақты дистрофиялық 
аурулары. Мұрынның тыныс алуына 
кедергі жасайтын мұрын қалқаншасының 
қисаюы. Терінің жиі қайталанатын созыл-
малы аурулары. Аллергендік əсерлері 
бар аэрозолдармен жұмыс кезіндегі 
аллергиялық аурулар. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары. Ауырып 
жазылған өкпе туберкулезінен кейінгі 
үлкен қалдық өзгерістер. Тыныс алу 
ағзалары мен жүректің туа біткен анома-
лиялары (даму ақаулары).

102 10% жəне одан 
артықФ кремнийдің 
еркін диоксиді, 
аморфты крем-
ний диоксиді жəне 
құрамында 10% крем-
ний еркін диоксиді, 
кремний карбидіФ, А 
құрамында кремний 
бар аэрозольдар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог, 
аллерголог, дер-
матовенеролог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезде 2 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын мұрын 
қалқаншасының қисаюы. Терінің жиі 
қайталанатын созылмалы аурула-
ры. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының 
жəне жүректің туа біткен аномалиясы 
(даму ақаулары).

 7. Силикатты жəне құрамында силикат бар заттар:
103 Асбест жəне 

құрамында асбест 
бар (асбест 10% жəне 
одан көп)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, невропато-
лог, аллерголог, 
онколог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған жағдайда 
2 жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. 
Гиперпластикалық ларингит. Бронх-өкпе 
жүйесінің созылмалы аурулары. Ауырып 
жазылған өкпе туберкулезінен кейінгі 
үлкен қалдық өзгерістер. Тыныс алу 
ағзаларының жəне жүректің туа біткен 
аномалиясы (даму ақаулары). Ісіктердің 
барлық түрлері

104 Құрамында асбест 
бар (асбест 10% аз) 
(асбестобакелит, 
асбесторезина жəне 
т.б.), силикатты жəне 
құрамында силикат 
бар, оның ішінде 
жасанды минерал-
ды талшықты заттар 
(бұдан əрі – ЖМТЗ) 
бар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
невропатолог, 
онколог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған жағдайда 
2 жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының 
жəне жүректің туа біткен аномалиясы 
(даму ақаулары).

105 Саз, шамот, бок-
ситтер, нефелин 
сиениттері, дис-
тенсиллиманиттар, 
оливин, апатиттер, 
слюдалар, дуниттер, 
əк тас, бариттер, ин-
фузориялы жер, туф, 
пемзалар, перлит, 
форстерит

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
невропатолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған жағдайда 
2 жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының 
жəне жүректің туа біткен аномалиясы 
(даму ақаулары).

106 Цемент, хроммагне-
зит, темір кені жəне 
полиметалл концен-
траттары металлур-
гия агломераттары 
аэрозольдары, жа-
санды минералды 
талшықты заттар: 
шыны талшығы, ми-
нералды мақта жəне 
т.б.Ф, А

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
невропатолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, ал-
дына ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған жағдайда 
2 жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының 
жəне жүректің туа біткен аномалиясы 
(даму ақаулары).

107 Металл аэрозольда-
ры (темір, алюминий) 
жəне құрғақ өңдеу, 
металл ұнтақтарын 
алу үдерісінде пай-
да болған олардың 
қоспалары жəне 
басқалары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
невропатолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, ал-
дына ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған жағдайда 
2 жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының 
жəне жүректің туа біткен аномалиясы 
(даму ақаулары).

108 Абразив жəне 
құрамында абразив 
бар (электрокорунд-
тар, карбид, бор, 
альбор, кремний 
карбиді), оның ішінде 
байланыстырушы 
қоспаларымен

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
невропатолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, ал-
дына ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған жағдайда 
2 жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының 
жəне жүректің туа біткен аномалиясы 
(даму ақаулары).

 8. Көміртегі шаңдары
109 Антрацит жəне басқа 

да қазба көмірлерФ, 
құрамында 5-тен 10% 
дейін еркін кремний 
диоксиді бар көмір 
жынысты шаңдар; 
кокстар – тас-көмір, 
пек, мұнай, сланец 
Ф,К, қара өнеркəсіптік 
қақтар, полимерлік 
бекіткіштері жəне 
бактериялық ла-
стануы бар жəне 
химиялық заттармен 
үйлесуде құрамында 
көмір бар гидрат-
целлюлоза жəне 
полиакрилонитриль 
талшықтар негізіндегі 
көміртегі талшықты 
материалдары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
невропатолог 

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, ал-
дына ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған жағдайда 
2 жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының 
жəне жүректің туа біткен аномалиясы 
(даму ақаулары).

110 Табиғи жəне жа-
санды алмаздар, 
металданған Фалмаз

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
невропатолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған жағдайда 
2 жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының 
жəне жүректің туа біткен аномалиясы 
(даму ақаулары).

111 Полиметалл кендері 
жəне құрамында 
түрлі-түсті жəне сирек 
кездесетін метал-
дар бар, ішінде еркін 
диоксид кремнийдің 
10% Ф, А, К төмен 
жағдайында

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
невропатолог, 
онколог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезінде 2 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының 
жəне жүректің туа біткен аномалия-
сы (даму ақаулары). Сондай-ақ кеннің 
құрамына кіретін металдар үшін қарсы 
көрсетілімдерді ескеру қажет.

 9. Дəнекерлеу аэрозольдары
112 Құрамында марганец 

(20% жəне жоғары), 
никель, хром, фтор, 
бериллий, қорғасын 
қосындылары, газ 
компоненттерімен 
үйлескен (озон, азот 
жəне көміртегі оксиді) 
Ф, А, К

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
онколог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезінде 2 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының 
жəне жүректің туа біткен аномалия-
сы (даму ақаулары). Сондай-ақ кеннің 
құрамына кіретін металдар үшін қарсы 
көрсетілімдерды ескеру қажет.

113 20 % төмен марганец, 
темір оксидтері, алю-
миний, магний, титан, 
мыс, қорғасын, молиб-
ден, ванадий, воль-
фрам жəне басқалар 
болуы, оның ішінде 
газ компоненттерімен 
үйлесімде (озон, азот 
жəне көміртегі ок-
сид)Ф, А, К

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог, 
онколог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезінде 2 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының жəне 
жүректің туа біткен аномалиясы (даму 
ақаулары).

 2. Факторлар мен жұмыстар
 1.Биологиялық факторлар

114 Шығу тегі өсімдік 
жəне жануарлар 
болатын шаң: мақта, 
зығыр, қарасора, 
кенаф, кендір, астық, 
темекі, ағаш, шым-
тезек, құлмақ, қағаз, 
жүн, мамық түбіт, 
табиғи жібек, оның 
ішінде бактериялық 
ластанған Ф, А

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
ЭКГ, спирография, ФГ, 
алдын ала тексеру кезінде 
тік жəне бүйір рентге-
нограммасы, кеуденің 
қайталама рентгенограм-
масы 5 жылдан кейін, 5-10 
жыл өтілі болған кезінде 2 
жылда 1 рет, 10 жылдан 
астам өтілі болған кезде 
жыл сайын

Жоғары тыныс алу жолдарының 
аллергиялық жəне жан-жақты 
дистрофиялық аурулары. Мұрынның 
тыныс алуына кедергі жасайтын, 
мұрын қалқаншасының қисаюы. Жиі 
қайталанатын терінің созылмалы ауру-
лары. Бронх-өкпе жүйесінің созылма-
лы аурулары. Ауырып жазылған өкпе 
туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер. Тыныс алу ағзаларының жəне 
жүректің туа біткен аномалиясы (даму 
ақаулары).

115 Саңырауқұлақтар, 
продуценттер, бе-
лок витаминді кон-
центраттар (бұдан 
əрі - БВК), азықтық 
ашытқылар, құрама 
жемдерФ, А Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Аллергиялық аурулар. Кандидоз жəне 
басқа да микоздар. Бронх-өкпе жүйесінің 
созылмалы аурулары. Ауырып жазылған 
өкпе туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
згерістер.

116 Ферментті препарат-
тар, биостимулятор-
лар А, диагностикаға 
жəне емдеуге арнал-
ған аллергендер, 
қан препараттары, 
жұқ паланған биосуб-
страт, иммундық био-
логиялық препараттар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, дерма-
товенеролог, ото-
риноларинголог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Аллергиялық аурулар. Ауырып жазылған 
өкпе туберкулезінен кейінгі үлкен қалдық 
өзгерістер.

117 Инфекцияланған 
материал жəне 3-4 
патогендік (қауіптілік) 
тобы микроорганизм-
дерін жұқтырған не-
месе жұқтыруға күдікті 
материал Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, дерма-
товенеролог, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
аллерголог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Қоздырғыштардың бар болуына оң 
зертханалық реакциясы бар адамдар. 
Күнтізбелік жыл ішінде 4 рет жəне одан 
жиі асқынатын созылмалы қайталама 
тері аурулары. Тыныс алу ағзалары мен 
көздің алдыңғы тілігінің аллергиялық 
аурулары.

118 1-2 патогендік 
(қауіптілік) тобы 
гельминттерін 
микроорганизм-дерін 
жұқтырған немесе 
жұқтыруға күдікті ма-
териал Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, дерма-
товенеролог, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
аллерголог, сто-
матолог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талдауы, 
спирография, ЭКГ, ФГ

Қоздырғыштардың бар болуына оң 
зертханалық реакциясы бар адамдар. 
Күнтізбелік жыл ішінде 4 рет жəне одан 
жиі асқынатын созылмалы қайталама 
тері аурулары. Тыныс алу ағзалары мен 
көздің алдыңғы тілігінің аллергиялық 
аурулары.

119 ВК жəне СК 
гепатиттері, ЖИТС ви-
рустарын жұқтырған 
немесе жұқтыруға 
күдікті материал

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, дер-
матовенеролог, 
оториноларинго-
лог, офтальмо-
лог, аллерголог, 
онколог

Қанның жалпы талдауы, 
несептің жалпы талда-
уы, спирография, ЭКГ, 
ФГ, HbsAg, a-Hbcor IgM, 
a-HCV-IgG; АИТВ, билиру-
бин, АСТ, АЛТ зерттеулер, 
іш қуысы ағзаларының 
УДЗ * Көздің алдыңғы 
тілігін тексеру 

Қоздырғыштардың бар болуына оң 
зертханалық реакциясы бар адамдар. 
Күнтізбелік жыл ішінде 4 рет жəне одан 
жиі асқынатын созылмалы қайталама 
тері аурулары. Тыныс алу ағзалары мен 
көздің алдыңғы тілігінің аллергиялық 
аурулары.

 2. Физикалық факторлар
120 Радиоактивті заттар, 

қалдықтар, иондаушы 
сəулелену көздері

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, оторино-
ларинголог, оф-
тальмолог, дер-
матовенеролог, 
көрсетілімдері 
бойынша гемато-
лог, гинеколог

Эритроциттер, лейкоциттік 
формула, гемоглобин, 
тромбоциттер, ФГ, ЭКГ, 
спирография, уранға 
несепті зерттеу (уран 
өндіру жəне қайта өңдеу 
бойынша жұмыс істейтін 
адамдар үшін), тек табиғи 
немесе біріккен уран үшін 
уран массасын өлшеу 
немесе уранның барлық 
изотоптарының жиынтық 
белсенділігін өлшеу

Ерлерде 130 мг/л, əйелдерде 120 
мг/л төмен гемоглобин, лейкоциттер 
4,5х109/л төмен, тромбоциттер 180000 
төмен болуы. Облитерациялаушы эн-
дартериит, Рейно ауруы, перифериялық 
тамырлардың ангиоспазмалары. Қайта 
туындауға жəне қайталануға бейім ісік 
алдындағы аурулар; қатерлі ісіктер; 
арнайы киім киюге жəне тері жабынды-
сын тазалауға кедергі келтіретін қатерсіз 
ісіктер жəне аурулар. Сəуле ауруы жəне 
оның салдарлары. Мұрынның қосалқы 
қуысының созылмалы іріңді аурулары, 
жиі асқынатын созылмалы құлақ отиттері 
(атрофиялық процесс жағдайында 
жарамдылық жеке шешіледі). 
Созылмалы грибок аурулары. Көздің 
көргіштігі бір көзде 0,5, ал екінші көзде 
0,2 кем емес. Скиаскопииялық рефрак-
ция: 10,0 Диоптрияға (бұдан əрі – Д) 
дейін қалыпты көздің түбі болғанда алы-
стан көрмеушілік, 8,0 Д дейін жақыннан 
көрмеушілік, астигматизм 3,0 Д. көп 
емес. Катаракта

121 II, III, IV қауіптілік 
сыныбы лазерлерінің 
лазерлік сəулелері 
(ашық сəулемен 
жұмыс істегенде)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, не-
вропатолог, оф-
тальмолог, дер-
матовенеролог, 
гинеколог 

Қанның толық формуласы, 
ЭКГ, электроэнцефало-
графия (бұдан əрі - ЭЭГ) 
көрсетілімдер бойын-
ша, ФГ

Терінің қайталама созылмалы ауру-
лары. Перифериялық жəне орталық 
нерв жүйесінің созылмалы аурула-
ры. Көз торларының дегенеративті-
дистрофиялық аурулары. Катаракта. 
Көздің алдыңғы тілігінің созылмалы ауру-
лары. Ісік алдындағы аурулар, ісіктер.

122 Ультракүлгін сəуле

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, оф-
тальмолог, дер-
матовенеролог, 
онколог 

Қанның толық формуласы, 
ЭКГ, көз түбінің офтальмо-
скопиясы көз ортасының 
биомикроскопиясы көздің 
жітілігі тонометрия

Көз торларының дегенеративті-
дистрофиялық аурулары. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары. 
Лагофтальм. Бір көзде 0,5 Д жəне екінші 
көзде 0,2 Д төмен емес түзетусіз көздің 
көргіштігі. Алдын ала медициналық тек-
серу кезінде 4,0 Д жоғары миопия свыше 
жəне/немесе 3,25 Д жоғары гиперме-
тропия; мерзімдік медициналық тексеру 
кезінде 5,0 Д жоғары миопия жəне/не-
месе 4,5 Д гиперметропия. Күнтізбелік 
жылда 4 рет жəне одан жиі асқынатын 
терінің жəне оның қосалқы бөліктерінің 
созылмалы қайталама аурулары. Қайта 
туындауға бейім жоғары тыныс алу 
жолдарының жəне терінің аурулары (со-
зылмалы гиперпластикалық ларингит, 
гиперкератоза, дискератоза, пигментті 
көптеген папилломалар жəне невустар 
жəне басқалары).

123 Оптикалық ауқымның 
электромагниттік 
сəулесі (II, III, IV 
қауіптілік сыныбы 
лазерлерінің сəулесі)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, оф-
тальмолог, дер-
матовенеролог, 
невропатолог

Ретикулоциттер 
Тромбоциттер көз 
ортасының биомикроско-
пиясы көз түбінің офталь-
москопиясы

Асқынған катаракта. Терінің жəне оның 
қосалқыларының күнтізбелік жылда 4 
рет жəне дан жиі асқынатын созылма-
лы қайталама аурулары. Көз торының 
дегенеративті-дистрофиялы қ аурула-
ры. Көздің алдыңғы тілігінің созылмалы 
аурулары. Вегетативті (автономды) нерв 
жүйесінің айқын бұзылулары.

124 Радиожиілікті 
ауқымдағы 
электромагниттік өріс 
(10 кГц – 300 ГГц)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, офталь-
молог, эндокрино-
лог, дерматове-
неролог

Ретикулоциттер 
Тромбоциттер 
Эритроциттердің 
базофильді түйіршіктелуі 
Гормоналдық мəртебе көз 
ортасының биомикроско-
пиясы көз түбінің офталь-
москопиясы

Асқынған катаракта. Көз торының 
дегенеративті-дистрофиялы қ аурулары. 
Вегетативті (автономды) нерв жүйесінің 
айқын бұзылулары.

125 Өнеркəсіптік жиіліктің 
электр жəне магниттік 
өрісі (50 Гц)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, невро-
патолог, эндокри-
нолог

Ретикулоциттер 
Тромбоциттер 
Эритроциттердің 
базофильді түйіршіктелуі

Вегетативті (автономды) нерв жүйесінің 
айқын бұзылулары.

126 Электростатикалық 
өріс, тұрақты 
магниттік өріс

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
лог, офтальмолог

Ретикулоциттер 
Тромбоциттер көз түбінің 
офтальмоскопиясы көз 
ортасының биомикро-
скопиясы

Вегетативті (автономды) нерв жүйесінің 
айқын бұзылулары. Асқынған ката-
ракта. Көз торының дегенеративті-
дистрофиялық аурулары.

127 ПЭВМ жиіліктерінің 
кең жолақты спектрлі 
электромагниттік өрісі 
(санау, ақпаратты ен-
гізу бойынша жұмыс, 
жұмыс уақытының 
кемінде 50 % жиын-
тығында көз диалогы 
режіміндегі жұмыс)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, офталь-
молог

Көздің көргіштігі тономе-
трия скиаскопия рефрак-
тометрия аккомодация 
көлемі бинокулярлық 
көруді зерттеу түсті сезіну 
көз ортасының биомикро-
скопиясы көз түбінің оф-
тальмоскопиясы

Асқынған катаракта. Көз торының 
дегенеративті-дистрофиялы қ аурулары. 
Вегетативті (автономды) нерв жүйесінің 
айқын бұзылулары.

128 Өзгерген геомагниттік 
өріс (қалқаланған 
үй-жайлар, түкпірде 
орналасқан құрлыстар) Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, невро-
патолог, эндокри-
нолог

Ретикулоциттер 
Тромбоциттер 
Эритроциттердің 
базофильді түйіршіктелуі

Вегетативті (автономды) нерв жүйесінің 
айқын бұзылулары.

129 Жергілікті діріл

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
гинеколог

Суық сынамасы, пале-
стизиометрия, ЭКГ, ФГ, 
көрсетілімдер бойын-
ша: перифериялық қан 
тамырларының реовазо-
графиясы, тірек-қозғалыс 
аппаратының рентгено-
графиясы, вестибулярлы 
анализатор зерттемесі, ау-
диометрия, түзету арқылы 
көздің көргіштігі

Артериялардың облитерациялаушы 
аурулары, перифериялық ангиоспазм. 
Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Əйелдердің жыныс 
ағзаларының орналасу аномалиялары. 
Жиі асқынатын жатырдың жəне оның 
қосалқыларының созылмалы қабыну 
аурулары. Жоғары жəне асқынған көз 
көрмеушілік 8,0 Д жоғары. Кез келген 
этиологиядағы вестибулярлы аппарат 
функциясының бұзылуы, оның ішін-
де Меньер ауруы. Вегетативті-қан та-
мырларының айқындалған дистониясы.

130 Жалпы діріл

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
хирург

Палестизиометрия Суық 
сынамасы Перифериялық 
қан тамырларының РВГ 
(УДЗ) ЭНМГ вестибулярлы 
анализатор зерттемесі, ау-
диометрия, түзету арқылы 
көздің көргіштігі

Компенсация сатысына қарамастан 
қан тамырларының облитерациялаушы 
аурулары. Рейно ауруы жəне синдромы. 
Күнтізбелік жылда 3 рет жəне одан жиі 
асқынатын перифериялық нерв жүйесінің 
созылмалы аурулары. Вегетативті 
(автономды) нерв жүйесінің айқын 
бұзылулары. Кез келген этиологиядағы 
вестибулярлы аппарат функцияларының 
бұзылуы. Күнтізбелік жылда 3 рет 
жəне одан жиі асқынатын жатырдың 
жəне оның қосалқыларының созылма-
лы қабыну аурулары. Жоғары немесе 
асқынған алыстан көрмеушілік (8,0 Д 
жоғары). Кез келген этиологиядағы кем 
дегенде бір құлақтың естуінің тұрақты (3 
жəне көп ай) төмендеуі (5 м аз).

131 Өндірістік шу 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог

ЭКГ, ФГ, көрсетілімдер 
бойынша: аудиометрия, 
вестибулярлы аппаратты 
зерттеу

Кез келген этиологиядағы кем дегенде 
бір құлақтың естуінің тұрақты төмендеуі. 
Отосклероз жəне басқа да жағымсыз 
болжамды созылмалы құлақ аурулары. 
Кез келген этиологиядағы вестибулярлы 
аппарат функцияларының бұзылуы.

132 Инфрадыбыс

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, ото-
риноларинголог, 
невропатолог

ЭКГ, ФГ, көрсетілімдер 
бойынша: аудиометрия, 
көз тамырларын зерттеу, 
Көз түбінің офтальмо-
скопиясы

Кез келген этиологиядағы кем дегенде 
бір құлақтың естуінің тұрақты төмендеуі. 
Отосклероз жəне басқа да жағымсыз 
болжамды созылмалы құлақ аурулары. 
Кез келген этиологиядағы вестибу лярлы 
аппарат функцияларының бұзы луы, оның 
ішінде Меньер ауруы. Вегетативті-қан 
тамырлары дистониясы. Компенсация 
сатысына қарамастан орталық жəне 
перифериялық нерв жүйе сінің аурула-
ры. Кез келген этио ло гиядағы естудің 
бірқалыпты жəне елеусіз сатысы.

133 Ультрадыбыс, ауамен 
контактылы

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, офталь-
молог, гинеколог

ЭКГ, ФГ, көрсетілімдер 
бойынша: перифериялық 
қан тамырларының ре-
овазографиясы, тірек-
қозғалыс аппаратының 
рентгенографиясы, ау-
диометрия, көз түбінің 
офтальмоскопиясы, көз 
ортасының биомикро-
скопиясы

Перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары. Артериялардың облитера-
циялаушы аурулары, перифериялық ан-
гиоспазм (Рейно ауруы мен синдромы).

134 Жоғарғы 
атмосфералық 
қысым. Кессондарда 
жұмыс, сүңгуір 
жұмыстары, 
Барокамера-лардағы 
жұмыс

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, офталь-
молог, оторинола-
ринголог, хирург, 
стоматолог

Қанның жалпы талдауы, 
ФГ, вестибулярлы аппа-
ратты зерттеу, ЭКГ

Созылмалы отит, барабан жарғақтары-
ның атрофиялық тыртықтары. Созыл-
малы бронхит. Жоғары тыныс алу жол-
да рының, Бронх-өкпе аппаратының со-
зылмалы аурулары. Вестибуляр аппа раты 
функциясының бұзылуы, оның ішінде 
Меньер ауруы. Көру функ циясының 
бұзылуына алып келетін кез келген көз 
ауруы; көздің көргіштігі бір көзде 0,8, екінші 
көзде 0,5 төмен (түзетусіз). Перифериялық 
жəне орталық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Компенсация дəре-
жесі қарамастан, жүрек аурулары. Қы-
сылуға бейім жарықтар. Веналардың 
таралған варикоздық кеңеюі, геморрой, 
тамырлардың облитерациялау шы ауру-
лары. Тірек-қозғалыс аппараты дамуының 
айқын ақаулары жəне жарақат салдарла-
ры. Гипертониялық ауру.

(Жалғасы. Басы 23-бетте) 

(Жалғасы 25-бетте) 
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135 Жалпы салқындату: 
үй-жайдағы ауа тем-
пературасы рұқсат 
етілетін темпера-
турадан8 0С жəне 
одан артық, ашық 
аумақтағы орташа 
температура 10 0С 
- 20 0С дейін жəне 
одан төмен болғанда; 
жергілікті салқындату

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, хирург, 
оториноларинго-
лог, гинеколог

Суық жүктемесі 
арқылы термометрия, 
перифериялық қан 
тамырларының реовазо-
графиясы, ЭКГ, ФГ

Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Тамырлардың облите-
рациялаушы аурулары, перифериялық 
ангиоспазм. Веналардың айқын 
варикоздық кеңеюі, тромбофле-
бит. Жиі асқынатын жатырдың жəне 
қосалқыларының созылмалы қабыну 
аурулары. Тыныс алу ағзаларының со-
зылмалы аурулары. Терінің қайталама 
созылмалы аурулары.

136 Температураны 40С 
дейін жəне рұқсат 
етілген шектен 
жоғары көтеру

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, дер-
матовенеролог, 
гинеколог, оф-
тальмолог

Перифериялық қан 
тамырларының реовазо-
графиясы, ЭКГ, ФГ, спи-
рография, мидриазбен 
көз ортасының биомикро-
скопиясы

Терінің қайталама созылмалы аурула-
ры. Айқын вегетативті-қан тамырла-
ры дистониясы. Катаракта. Тыныс алу 
ағзаларының созылмалы аурулары.

137 Жылулық 
сəулелену, жылулық 
сəулеленудің 
қарқындылығы 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, не-
вропатолог, дер-
матовенеролог, 
гинеколог, оф-
тальмолог 

Перифериялық қан 
тамырларының реовазо-
графиясы, ЭКГ, ФГ, спи-
рография, мидриазбен көз 
ортасының биомикрос-
копиясы

Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Тамырлардың облите-
рациялаушы аурулары, перифериялық 
ангиоспазм. Айқын вегетативті-қан та-
мырлары дистониясы, тромбофлебит. 
Тыныс алу ағзаларының созылмалы 
аурулары.

 3. Ауырлық жəне кернеулік көрсетілімдері бойынша еңбек процесінің факторлары
138 Жүкті қолмен көтеру 

жəне орнын ауыстыру 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
невропатолог, 
хирург, терапевт, 
уролог, гинеколог

ЭКГ, ФГ, осы жағдайларда 
5 жыл жəне одан көп 
жұмыс өтілі болғанда 
жəне көрсетілімдер бой-
ынша: электронейро-
миография (бұдан əрі 
- ЭНМГ), омыртқаның 
бел бөлігінің рентгено-
графиясы, көрсетілімдер 
бойынша: перифериялық 
артериялардың УЗДГ, 
перифериялық тамыр-
лардың реовазографисы

Перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары. Артериялардың облите-
рациялаушы аурулары, перифериялық 
ангиоспазм. Айқын вегетативті-қан 
тамырлары дистониясы, тромбфле-
бит, геморрой. Айқын энтероптоз, 
жарық, тік ішектің төмен түсуі, про-
тузия немесе омыртқа сегменттерінің 
жарығы, омыртқа сегментінің жарығын 
операциялық емдегеннен кейінгі жағдай, 
жүректің ишемиялық ауруы.

139 Ауыр жүкті көтеру 
жəне орнын ауыстыру 
(тұрақты сағатына 2 
реттен жиі) ерлер 15 
кг жоғары, əйелдер 7 
кг дейін

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
невропатолог, 
хирург, терапевт, 
гинеколог

ЭКГ, ФГ, осы жағдайларда 
5 жыл жəне одан көп 
жұмыс өтілі болғанда 
жəне көрсетілімдер 
бойын ша: ЭМГ, ЭНМГ, 
омыртқаның бел бөлігінің 
рентгенографиясы, көрсе-
тілімдер бойынша: кіші 
жамбас ағзаларының УДЗ 

Əйел жыныс ағзаларының төмен түсуі 
(айналуы). Жиі асқынатын жатырдың 
жəне қосалқыларының созылмалы 
қабыну аурулары, жүректің ишемиялық 
ауруы. Омыртқа дискілерінің жарығымен 
жəне протрузиясымен сипатталатын 
бел немесе бел сегізкөз остеохондрозы, 
дискі жарығын операциялық емдегеннен 
кейінгі жағдай.

140 Басқа жұмыспен 
кезектестіргенде 
ауыр жүкті көтеру 
жəне орнын ауысты-
ру (сағатына 2 ретке 
дейін): ерлер 30 кг 
жоғары, əйелдер 10 
кг дейін Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
невропатолог, 
хирург, терапевт, 
гинеколог

ЭКГ, ФГ, осы жағдайларда 
5 жыл жəне одан көп 
жұмыс өтілі болғанда 
жəне көрсетілімдер 
бойынша: ЭМГ, ЭНМГ, 
омыртқаның бел бөлігінің 
рентгенографиясы, көрсе-
тілімдер бойынша: кіші 
жамбас ағзаларының УДЗ 

Əйел жыныс ағзаларының төмен түсуі 
(айналуы). Жиі асқынатын жатырдың 
жəне қосалқыларының созылмалы 
қабыну аурулары, жүректің ишемиялық 
ауруы. Омыртқа дискілерінің жарығымен 
жəне протрузиясымен сипатталатын 
бел немесе бел сегізкөз остеохондрозы, 
дискі жарығын операциялық емдегеннен 
кейінгі жағдай.

141 Жұмыс бетінен 
көтеру: ерлер 870 
кг жоғары, əйелдер 
350 кг дейін еденнен 
көтеру: ерлер 435 кг 
жоғары əйелдер 175 
кг дейін Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
невропатолог, 
хирург, терапевт, 
гинеколог

ЭКГ, ФГ, осы жағдайларда 
5 жыл жəне одан көп 
жұмыс өтілі болғанда 
жəне көрсетілімдер 
бойынша: ЭМГ, ЭНМГ, 
омыртқаның бел бөлігінің 
рентгенографиясы, көрсе-
тілімдер бойынша: кіші 
жамбас ағзаларының УДЗ

Əйел жыныс ағзаларының төмен түсуі 
(айналуы). Жиі асқынатын жатырдың 
жəне қосалқыларының созылмалы 
қабыну аурулары, жүректің ишемиялық 
ауруы. Омыртқа дискілерінің жарығымен 
жəне протрузиясымен сипатталатын 
бел немесе бел сегізкөз остеохондрозы, 
дискі жарығын операциялық емдегеннен 
кейінгі жағдай.

142 Жүкті біраз уақыт 
салмақтап ұстап тұру 
(бөлшектер, аспап-
тар), ауысым бой-
ында бір қолға күш 
түсіру (килограмм 
(бұдан əрі - кг), се-
кундтар (бұдан əрі 
- сек) ерлер - 36000-
70000 ерлер 70000 
жоғары; əйелдер 
42000 дейін

2 
жы

лд
а 

1 
ре
т 

Кəсіптік патолог, 
невропатолог, 
хирург, терапевт, 
гинеколог

ЭКГ, ФГ, осы жағдайларда 
5 жыл жəне одан көп 
жұмыс өтілі болғанда жəне 
көрсетілімдер бойынша: 
шынтақ буындарының 2 
проекциялы рентгено-
графиясы, Көрсетілімдер 
бойынша: кіші жамбас 
ағзаларының УДЗ

Əйел жыныс ағзаларының төмен түсуі 
(айналуы). Жиі асқынатын жатырдың 
жəне қосалқыларының созылмалы 
қабыну аурулары, жүректің ишемиялық 
ауруы. Шынтақ буындарының деформа-
циялайтын остеартрозы.

143 Жүкті біраз уақыт 
салмақтап ұстап 
тұру (бөлшектер, 
аспаптар), ауысым 
бойында екі қолға 
күш түсіру (кг. сек): 
ерлер – 700001-4000 
əйелдер – 42000-8400 
ерлер 140000 жоғары 
əйелдер 84000 дейін

2 
жы

лд
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
невропатолог, 
хирург, терапевт, 
гинеколог

ЭКГ, ФГ, осы жағдайларда 
5 жыл жəне одан көп 
жұмыс өтілі болғанда жəне 
көрсетілімдер бойынша: 
шынтақ буындарының 2 
проекциялы рентгено-
графиясы, көрсетілімдер 
бойынша: кіші жамбас 
ағзаларының УДЗ

Əйел жыныс ағзаларының төмен түсуі 
(айналуы) Жиі асқынатын жатырдың 
жəне қосалқыларының созылмалы 
қабыну аурулары, жүректің ишемиялық 
ауруы. Шынтақ буындарының деформа-
циялайтын остеартрозы.

144 Аймақтық бұлшық 
еттерге, басым қол 
бұлшық еттеріне 
жəне иық белдеуі 
күш түсіруге жəне 
корпустың еріксіз 
иілуіне байланысты 
жұмыстар 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
невропатолог, 
хирург, терапевт, 
гинеколог

ЭКГ, ФГ, осы жағдайларда 
5 жыл жəне одан көп 
жұмыс өтілі болғанда 
жəне көрсетілімдер бой-
ынша: шынтақ буын-
дарының 2 проекциялы 
рентгенографиясы, ЭНМГ, 
омыртқаның бел бөлігінің 
2 проекциялы рентгено-
графиясы, көрсетілімдер 
бойынша: кіші жамбас 
ағзаларының УДЗ 

Əйел жыныс ағзаларының төмен түсуі 
(айналуы). Жиі асқынатын жатырдың 
жəне қосалқыларының созылмалы 
қабыну аурулары, жүректің ишемиялық 
ауруы. Шынтақ буындарының дефор-
мациялайтын остеартрозы. Омыртқа 
дискілерінің жарығымен жəне протрузи-
ясымен сипатталатын бел немесе бел 
сегізкөз остеохондрозы, дискі жарығын 
операциялық емдегеннен кейінгі жағдай.

145 Еріксіз жұмыс 
қалпында тұру 
(тізерлеп,жүресінен 
отыру): ауысым 
уақытының 25 % 
дейін ауысым уақы-
тының 25 % артық Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

невропатолог, 
хирург, терапевт, 
гинеколог 

ЭКГ, ФГ, осы жағдайларда 
5 жыл жəне одан көп 
жұмыс өтілі болғанда 
жəне көрсетілімдер бой-
ынша: тізе буындарының 
2 проекциялы рентгено-
графиясы

Тізе буындарының деформациялайтын 
остеартрозы. Жүректің ишемиялық ау-
руы. 2 жəне 3 дəрежелі 3 жəне 4 тəуекел 
сыныбының артериялық гипертензия.

146 Көзге күш түсіретін 
жұмыстар: прецизион-
ды, оптикалық аспап-
тармен жəне экранға 
бақылау жасау

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
офтальмолог, 
невропатолог, 
терапевт

Көздің көргіштігін анықтау, 
скиоскопия, рефрактоме-
трия, аккомодация көлемін 
анықтау, бинокулярлық 
көруді зерттеу, түсті 
сезіну, көз ортасының био-
микроскопиясы, ЭКГ, ФГ

Алдын ала медициналық тексеру кезінде 
түзетілген көздің көргіштігі 1,0 төмен, 
қайталама мерзімдік медициналық тек-
серу кезінде бір көзде 0,8 төмен, ал 
екінші көзде 0,5 төмен. Рефракция ано-
малиялары: алдын ала тексеру кезінде 
— миопия 2,0 Д жоғары, гиперметропия 
2,0 Д жоғары, астигматизм 1,0 Д жоғары; 
қайталама медициналық тексеру 
кезінде: миопия 8,0 Д жоғары, гиперме-
тропия 6,0 Д жоғары, астигматизм 3,0 Д 
жоғары. Бинокулярлық көрудің болмауы. 
Аккомодацияның жас нормаларынан 
төмен төмендеуі. Лагофтальм. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары 
(қабақ, конъюнктивалар, мөлдір қабық, 
жас шығару жолдары). Көру нервінің, көз 
торының аурулары.

147 0,3 мм дейін ажырату 
объектілерімен пре-
цизионды жұмыстар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
офтальмолог, 
невропатолог, 
терапевт

Көздің көргіштігін анықтау, 
скиоскопия, рефрактоме-
трия, аккомодация көлемін 
анықтау, бинокулярлық 
көруді зерттеу, түсті 
сезіну, көз ортасының био-
микроскопиясы, ЭКГ, ФГ

Алдын ала профилактикалық тексе-
ру кезінде түзетілген көздің көргіштігі 
1,0 төмен, қайталама жəне мерзімдік 
медициналық тексеру кезінде бір көзде 
0,8 төмен, ал екінші көзде 0,5 төмен. 
Рефракция аномалиялары: алдын ала 
тексеру кезінде — миопия 2,0 Д жоғары, 
гиперметропия 2,0 Д жоғары, астигма-
тизм 1,0 Д жоғары; қайталама тексеру 
кезінде: миопия 8,0 Д жоғары, гиперме-
тропия 6,0 Д жоғары, астигматизм 3,0 Д 
жоғары. Аккомодацияның жас нормала-
рынан төмен төмендеуі. Бинокулярлық 
көрудің болмауы. Лагофтальм. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары 
(қабақ, конъюнктивалар, мөлдір қабық, 
жас шығару жолдары). Көру нервінің, көз 
торының аурулары. Глаукома.

148 0,3 ден 1 мм 
дейін ажырату 
объектілерімен 
көзге күш түсіретін 
жұмыстар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
офтальмолог, 
невропатолог, 
терапевт

Көздің көргіштігін анықтау, 
скиоскопия, рефрактоме-
трия, аккомодация көлемін 
анықтау, бинокулярлық 
көруді зерттеу, түсті 
сезіну, көз ортасының био-
микроскопиясы, ЭКГ, ФГ

Түзетілген көздің көргіштігі бір көзде 
0,5 Д төмен емес, ал екінші көзде 0,2 
төмен емес. Рефракция аномалия-
сы: алдын ала тексеру кезінде мио-
пия 6,0 Д жоғары, гиперметропия 4,0 
Д жоғары, астигматизм 2,0 Д жоғары; 
қайталама мерзімдік тексеру кезінде: 
миопия 10,0 Д жоғары, гиперметро-
пия 6,0 Д жоғары, астигматизм 4,0 Д 
жоғары. Бинокулярлық көрудің болмауы. 
Аккомодацияның жас нормаларынан 
төмен төмендеуі. Лагофтальм. Көздің 
алдыңғы тілігінің созылмалы аурулары 
(қабақ, конъюнктивалар, мөлдір қабық, 
жас шығару жолдары). Көру нервінің, көз 
торының аурулары. Глаукома.

149 Жұмыс уақытының 
50 %-нан артық 
уақытында видео-
терминал (дисплей) 
экранына үздіксіз 
қараумен байла-
нысты көзге күш 
түсіретін жұмыстар 
(операторлар, 
бағдарламашылар, 
есептеушілер)

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
офтальмолог, 
невропатолог, 
терапевт

Көздің көргіштігін анықтау, 
скиоскопия, рефракто-
метрия, аккомодация 
көлемін анықтау, тономе-
трия, түсті сезінуді зерт-
теу, ЭКГ, ФГ

Алдын ала тексеру кезінде түзетілген 
көздің көргіштігі бір көзде 0,5 Д төмен 
емес, ал екінші көзде 0,2 төмен емес; 
қайталама мерзімдік тексеру кезінде бір 
көзде 0,4 төмен емес, ал екінші көзде 
0,2 төмен емес. Рефракция аномалия-
сы: қайталама мерзімдік тексеру кезінде 
миопия 8,0 Д жоғары емес, гиперметро-
пия 8,0 Д жоғары емес, астигматизм 4,0 
Д жоғары емес. Аккомодацияның жас 
нормаларынан төмен төмендеуі. Түсті 
көрудің бұзылуы,егер түсте ақпараттық 
жүктеме болса. Лагофтальм. Көз 
ұяшығының қабықшасы мен қорғаныш 
аппаратының аллергиялық аурулары 
немесе созылмалы аурулары. Көру 
нервінің, көз торының аурулары. Үдемелі 
офтальмотонус. Глаукома

150 Ауысымның 
уақытының 50 
%-нан артығында 
ұзақ қадалып қарау 
кезіндегі оптикалық 
аспаптармен (микро-
скоптармен, лупалар-
мен жəне басқалары) 
жұмыстар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
офтальмолог, 
невропатолог, 
терапевт

Көздің көргіштігі, офталь-
мотонометрия, скиоско-
пия, рефрактометрия, 
аккомодация көлемі, 
бинокулярлық көруді 
зерттеу, түсті сезіну, көз 
ортасының биомикро-
скопиясы

Алдын ала медициналық тексеру кезінде 
түзетілген көздің көргіштігі бір көзде 0,9 
Д төмен емес, ал екінші көзде 0,6 төмен 
емес; қайталама мерзімдік медициналық 
тексеру кезінде бір көзде 0,7 төмен емес, 
ал екінші көзде 0,5 төмен емес. Рефракция 
аномалиялары: алдын ала медициналық 
тексеру кезінде миопия 5,0 Д жоғары емес, 
гиперметропия 2,0 Д жоғары емес, астиг-
матизм 1,5 Д жоғары емес; қайталама 
медициналық тексеру кезінде: миопия 
6,0 Д жоғары емес, гиперметропия 3,0 Д 
жоғары емес, астигматизм 2,0 Д жоғары 
емес. Аккомодацияның жас нормаларынан 
төмен төмендеуі. Түсті сезінудің бұзылуы, 
егер түсте ақпараттық жүктеме болса. 
Лагофтальм. Көз ұяшығының қабықшасы 
мен қорғаныш аппаратының аллергиялық 
аурулары немесе созылмалы аурулары. 
Көру нервінің, көз торының аурулары.

151 Ауысым уақытының 
кемінде 50 % 
уақытында ДК-
дағы жұмыстармен, 
компьютер жəне 
ұйымдастыру тех-
никасына қызмет 
көрсетумен, 
жөндеумен байланы-
сты жұмыстар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
лог, офтальмо-
лог, аллерголог

Көз көргіштігі, офталь-
мотонометрия, скиаско-
пия, рефрактометрия, 
аккомодация көлемі, 
бинокулярлық көру, түсті 
сезіну, көз ортасының 
биомикроскопиясы, көз 
түбінің офтальмоскопиясы 
Қанның толық формула-
сы, ЭКГ, спирография

Алдын ала медициналық тексеру кезінде 
түзетілген көздің көргіштігі бір көзде 0,8 
Д төмен емес, ал екінші көзде 0,5 төмен 
емес; қайталама мерзімдік медициналық 
тексеру кезінде (түзетумен) бір көзде 0,6 
төмен емес, ал екінші көзде 0,5 төмен 
емес. Рефракция аномалиялары: алдын 
ала медициналық тексеру кезінде миопия 
5,0 Д жоғары емес, гиперметропия 2,0 Д 
жоғары емес, астигматизм 1,5 Д жоғары 
емес; қайталама медициналық тексеру 
кезінде: миопия 6,0 Д жоғары емес, ги-
перметропия 3,0 Д жоғары емес, астигма-
тизм 2,0 Д жоғары емес. Аккомодацияның 
жас нормаларынан төмен төмендеуі. 
Түсті сезінудің бұзылуы, егер түсте 
ақпараттық жүктеме болса. Лагофтальм. 
Көз ұяшығының қабықшасы мен қорғаныш 
аппаратының аллергиялық аурулары неме-
се созылмалы аурулары. Көру нервінің, көз 
торының аурулары.

152 Дауыс аппаратына 
күш түсіру

2 
жы

лд
а 

1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

оториноларин-
голог

ЭКГ, ФГ, қанның жалпы 
талдауы

Дауыс аппараты функциясының 
бұзылуларымен байланысты созыл-
малы аурулар (созылмалы ларингит, 
фарингит)

153 Жоғары нервтік – 
эмоциялық ширығу

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік пато-
лог, терапевт, 
дерматовенеро-
лог, невролог, 
оториноларин-
голог, офталь-
молог, психиатр 
(медициналық 
психолог)

Жүктемесі бар ЭКГ, 
қалқанша безінің УДЗ; 
офтальмотонометрия, көз 
түбінің офтальмоскопиясы

Невроздар (барлық түрлері). Терінің 
қайталама созылмалы аурулары.

154 Көтерме құрылыстар-
ға қызмет көрсету 
бойынша биіктікке 
көтерілумен бай-
ланысты жоғарыға 
өрмелейтін жұмыс-
тар* (мұнаралы, 
төрттағанды, көпір, 
шынжыр табан, ав-
томобиль, темір жол 
порт жəне жүзетін 
крандардың кран-
шылары, жылдам 
жүретін лифтілердің 
лифтерлері жəне 
жолсеріктері

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, офталь-
молог, хирург, 
оториноларин-
голог, психиатр, 
гинеколог

Вестибулярлық аппарат-
ты зерттеу, көз көргіштігі, 
ЭКГ, ФГ, қанның жалпы 
талдауы

Қысылуға бейім, жұмыстарға кедергі жа-
сайтын жарықтар. Орташа ауырлықтағы 
жұмыстарды істеуге кедергі жасай-
тын қатерсіз ісіктер. Перифериялық 
нерв жүйесінің созылмалы аурула-
ры. Облитерациялаушы эндартериит. 
Айқындалған веналардың кеңеюі, аяқ 
тромбофлебиті, жиі асқынатын жəне қан 
кететін геморрой. Жиі ұстамасы болатын 
вегетативті-қан тамырлары дистониясы 
синдромы. Кез келген этиологиядағы 
естудің бір жақты немесе екі жақты 
төмендеуі (кемінде 3 метрден (бұдан əрі 
– м) сыбырлап сөйлеу). Вестибулярлық 
аппарат функциясының бұзылуы, оның 
ішінде Меньер ауруы. Түзетусіз көздің

көр гіштігі бір көзде 0,5-тен төмен, 
ал екіншіде 0,2-ден төмен; көру 
өрісінің 200 артық шектелуі, емде-
луге келмейтін дакриоцистит жəне 
емделмейтін жасаурағыш. Эпилепсия 
жəне талу жағдайлары. Əйелдер жы-
ныс ағзалары орналасуының анома-
лиясы. Жиі асқынатын жатырдың жəне 
қосалқылардың созылмалы қабынған ау-
рулары. Глаукома. Гипертониялық ауру. 
Жүрек- қан тамыр жүйесі аурулары.

155 Электр қондырғыла-
рында жөндеу, мон-
таждау жұмыстарын 
жəне жоғары 
вольт тық сынақ 
жұмыстарын орын-
дайтын 127 Вольт 
жəне одан жоғары 
кернеулі жұмыс 
істеп тұрған электр 
қондырғыларына 
қызмет көрсетуге бай-
ланысты жұмыстар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, офталь-
молог, оторино-
ларинголог

Көздің көргіштігін, 
көру өрісін зерттеу, 
вестибулярлық аппа-
ратты зерттеу, ЭКГ, ФГ, 
қанның жалпы талдауы; 
осы жағдайларда 10 жыл 
жəне одан да көп жұмыс 
істеген жағдайда жəне 
көрсетілімдер бойынша: 
аудиометрия

Кез келген этиологиядағы естудің бір 
жақты немесе екі жақты төмендеуі (3 м 
кем сыбырлап сөйлеу), электр есептеуіш 
машиналарын (бұдан əрі – ЭЕМ) 
жөндеу жəне пайдалану жұмыстарын 
қоспағанда. Түзетілген көздің көргіштігі 
бір көзде 0,5-тен төмен, ал екіншісінде 
0,2-ден төмен. Тұрақты, емдеуге жат-
пайтын жасаурағыш. Көру өрісін 200 
артық шектеу. Вестибулярлық аппарат 
функциясының бұзылуы, оның ішінде 
Меньер ауруы.

156 Ағаштарды құлату, 
балқыту, тасымалдау 
жəне бастапқы өңдеу 
бойынша мемлекеттік 
орманды қорғаудағы 
жұмыстар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
невропатолог, 
хирург, оторино-
ларинголог

Көздің көргіштігі, 
Вестибулярлық аппаратты 
зерттеу, ЭКГ, ФГ, қанның 
жалпы талдауы, аудио-
метрия, аяқ-қол спиро-
графиясы

Айқындалған веналардың кеңеюі. Аяқ 
тромбофлебиті. Жиі асқынатын жəне қан 
кететін геморрой. Тамырлардың облите-
рациялаушы аурулары. Қысылуға бейім 
жұмыстарға кедергі жасайтын жарықтар. 
Перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары. Кез келген этиологиядағы 
естудің тұрақты төмендеуі (3 м кем 
сыбырлап сөйлеу). Вестибулярлық ап-
парат функциясының бұзылуы, оның 
ішінде Меньер ауруы. Түзетілген көздің 
көргіштігі бір көзде 0,5-тен төмен, ал 
екіншісінде 0,2-ден төмен

157 Жерасты 
жұмыстарының 
барлық түрлері

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, хирург, 
оториноларинго-
лог офтальмолог, 
психиатр, дер-
матовенеролог, 
аллерголог

Қанның жəне несептің 
жалпы талдауы, ЭКГ, спи-
рография, вестибулярлық 
аппарат аудиометрия-
сы, ФГ

Перифериялық нерв жүйесінің со-
зылмалы аурулары. Компенсация 
болған жағдайдағы да жүрек-қан та-
мырлары жүйесі аурулары. Тыныс алу 
ағзаларының созылмалы аурулары. 
Тіс, ауыз қуысы аурулары, еріннің тар-
тып алуына кедергі келтіретін тістің 
болмауы, алынбалы протездердің 
болуы, альвеолярлы пиоррея, сто-
матит, периодонтит, анкилоз жəне 
төменгі жақ контратурасы, жақ артриті. 
Жалпы физикалық дамымау жəне 
тірек-қозғалыс аппараттың дамымауы. 
Газтұтқыштарда жұмыс істеуге кедергі 
жасайтын қатерсіз ісіктер. Жарықтар 
(барлық түрлері) Облитерациялаушы 
эндартеррит. Веналардың варикоздық 
кеңеюі жəне аяқтың трофиялық 
ойықжарасы. Тромбофлебит. Геморрой. 
Мұрынмен тыныс алу функциясының 
бұзатын мұрын қалқаншасының 
қисаюы. Жиі асқынатын жоғарғы ты-
ныс алу жолдарының созылмалы ау-
рулары. Ортаңғы құлақтың созылмалы 
аурулары. Кез келген этиологиядағы 
естудің төмендеуі (тіпті бір құлақта) (3 
м кем сыбырлап сөйлеуді қабылдау). 
Вестибулярлық аппарат функциясының 
бұзылуы, оның ішінде Меньер ауруы. 
Терінің созылмалы, жиі асқынатын ау-
рулары Жұмысқа алғаш тұрар кезде 
мыналар қарсы көрсетіледі: Тыныс алу 
ағзаларының созылмалы аурулары 
Артериялық гипертензия Компенсация 
болған жағдайдағы да жүрек-қан 
тамырлары жүйесі аурулары. Көз 
көргіштігін бір көзде 0,8-ден төмен, ал 
екіншісінде 0,5-тен төмен болғанда, 
түзетуге жол берілмейді. Жер астын-
да жұмыс істейтін адамдарға мерзімдік 
медициналық тексерулер кезінде мына-
лар қарсы көрсетіледі: ДН 1,2,3 тыныс 
алу ағзаларының созылмалы аурулары 
2,3 дəр.артериялық гипертензия НК1-4 
декомпенсация сатысындағы жүрек-
қан тамыры жүйесі аурулары жəне 2,3 
сатыдағы қауіптілігі жоғары артериялық 
гипертензия Көз көргіштігін бір көзде 0,5-
ден төмен, ал екіншісінде 0,2-тен төмен 
болғанда, түзетуге жол берілмейді. 
Жиі асқынатын жəне қан кетулер бар 
геморрой Перифериялық нерв жүйесі 
созылмалы аурулары (радикулопатия, 
асқынған протузиялар мен дискілер 
жарықтары)

158 Мұнай, газ өнеркəсі-
біндегі жұмыстар, 
оның ішінде вахталық 
əдіспен, гидро-метео-
рологиялық стан ция-
лардағы, биік таулы, 
дала жəне басқа да 
алыс аудандарда 
орналасқан байланыс 
құрылыстарындағы, 
қиын климаттық 
геогра фиялық 
жағдайлардағы 
жұмыстар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
невропатолог, 
хирург, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог, 
психиатр, дер-
матовенеролог, 
стоматолог, ал-
лерголог

Қанның, несептің жалпы 
талдауы, Вестибулярлық 
аппаратты зерттеу, аудио-
метрия, АЛТ, АСТ, билли-
рубин, сыртқы тыныс алу 
функциясы, ЭКГ, ФГ

Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Тамырлардың обли-
терациялаушы аурулары Веналардың 
созылуы, тромбофлебит, жиі асқынатын 
жəне қан кететін геморрой. Қысылуға 
бейім жарықтар, тік ішектің төмен түсуі. 
Кез келген этиологиядағы естудің 
төмендеуі (3 м кем сыбырлап сөйлеу). 
Вестибулярлық аппарат функциясының 
бұзылуы, оның ішінде Меньер ауруы.

159 Қысымдағы 
ыдыстарға қызмет 
көрсетуге байланы-
сты жұмыстар

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
офтальмолог, 
оториноларин-
голог, невропа-
толог

Көздің көргіштігі мен көру 
өрісін зерттеу, қанның, 
несептің жалпы талдауы, 
вестибулярлық аппаратты 
зерттеу, ЭКГ, ФГ

Түзетілген көздің көргіштігі бір көзде 
0,5-тен төмен, ал екіншісінде 0,2-ден 
төмен. Көру өрісінің 200артық шектелуі. 
Тұрақты, емделмейтін жасаурағыш. 
Вестибулярлық аппарат функциясының 
бұзылуы, оның ішінде Меньер ауруы. Кез 
келген этиологиядағы естудің бір жақты 
немесе екі жақты төмендеуі (3 м кем сы-
бырлап сөйлеу). Созылмалы қайталама 
тері аурулары.

160 Машинистер (коче-
гарлар), қазандықтар 
операторларының, 
газды қадағалау 
қызметінің жұмыс-
керлерінің жұмысы 

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, офталь-
молог, оторино-
ларинголог, дер-
матовенеролог, 
невропатолог

Қанның, несептің жалпы 
талдауы, Вестибулярлық 
аппаратты зерттеу, 
ЭКГ, ФГ

Вестибулярлық аппарат функциясының 
бұзылуы. Функциялық бұзылыстары бар 
тыныс алу ағзаларының жəне жоғары 
тыныс алу жолдарының айқын ауру 
түрлері. Созылмалы қайталама тері 
аурулары

161 Жарылғыш материал-
дарды қолдануға бай-
ланысты жұмыстар, 
жарылыс жəне өрт 
қауіпті өндірістердегі 
жұмыстар Ж

ыл
ын

а 
1 
ре
т Кəсіптік патолог, 

терапевт, оф-
тальмолог, ото-
риноларинголог, 
дерматовенеро-
лог, невропато-
лог, психиатр

Қанның жалпы талдауы, 
Вестибулярлық аппаратты 
зерттеу, ЭКГ, ФГ

Перифериялық нерв жүйесінің созылма-
лы аурулары. Кез келген этиологиядағы 
бір жақты немесе екі жақты естудің 
төмендеуі (3 м кем сыбырлап сөйлеу). 
Вестибулярлық аппарат функциясының 
бұзылуы, оның ішінде Меньер ауруы. 
Тұрақты, емделмейтін жасаурағыш.

162 Атыс қаруын 
ұстауға жəне оны 
пайдалануға рұқсат 
етілген əскери күзет, 
мамандандырылған 
байланыс қызметі, 
инкассация аппа-
раты, мемлекеттік 
банк жүйесі 
жұмыскерлерінің 
жəне басқа да басқа 
да ведомстволар 
мен қызметтер 
жұмыскерлерінің, 
сондай-ақ атыс 
қаруын ұстауға жəне 
оны пайдалануға 
рұқсатқа құқықтары 
жоқ басқа да күзет 
ведомстволары 
мен құрылымдары 
жұмыскерлерінің 
жұмыстары

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
дерматовенеро-
лог, психиатр, 
хирург

Қанның жалпы талдауы, 
көздің көргіштігін зерттеу, 
аудиометрия, ЭКГ, ФГ

Аяқ-қолдың, табанның, буынның болма-
уы. Тамыр аурулары (облитерациялау-
шы эндартериит, веналардың варикозды 
кеңеюі жəне басқалары). Перифериялық 
нерв жүйесінің созылмалы аурулары. 
Жиі асқынатын, созылмалы тері ауру-
лары. Түзетілген көздің көргіштігі бір 
көзде 0,5-тен төмен, ал екіншіде 0,2-ден 
төмен, немесе біреуі көрмеген жағдайда 
екіншісінде 0,7-ден төмен. Кез келген 
этиологиядағы естудің төмендеуі (3 м 
кем сыбырлап сөйлеу). Вестибулярлық 
аппарат функциясының бұзылуы, оның 
ішінде Меньер ауруы.

163 Газ құтқару қызметі, 
ерікті газ құтқару 
жасағы, ашық 
газ жəне мұнай 
бұрқақтарын пайда 
болуының алдын алу 
жəне жою бойынша 
əскери бөлімдер мен 
отрядтардың, əскери 
тау, тау құтқару 
командаларының 
жұмыстары

Ж
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1 
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Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
хирург, психиатр, 
стоматолог

Қанның, несептің жалпы 
талдауы, Вестибулярлық 
аппаратты зерттеу, 
ЭКГ, ФГ 

Перифериялық нерв жүйесінің созыл-
малы аурулары. Компенсация болған 
жағдайдағы да жүрек-қан тамырларының 
аурулары. Тыныс алу ағзаларының со-
зылмалы аурулары. Тіс, ауыз қуысы 
аурулары, еріннің тартуына кедергі 
жасайтын тістің болмауы, алынбалы 
протездердің болуы, альвеолярлы пи-
оррея, стоматит, периодонтит, анкилоз 
жəне төменгі жақ контратурасы, жақ 
артриті. Жалпы дененің дамымауы жəне 
тірек-қозғалыс аппараттың дамымауы. 
Газтұтқыштарда жұмыс істеуге кедергі 
жасайтын қатерсіз ісіктер. Жарықтар 
(барлық түрлері). Облитерациялаушы 
эндартеррит. Варикоздық веналардың 
кеңеюі жəне аяқтың трофиялық ойық 
жарасы. Тромбофлебит. Геморрой. 
Мұрынмен тыныс алу функциясының 
бұзылуы бар мұрын қалқаншасының 
қисаюы. Жиі асқынатын жоғарғы ты-
ныс алу жолдарының созылмалы ау-
рулары. Ортаңғы құлақтың созылмалы 
аурулары. Кез келген этиологиядағы 
естудің төмендеуі (тіпті бір құлағы) (3 
м кем сыбырлап сөйлеуді қабылдау). 
Вестибулярлық аппарат функциясының 
бұзылуы, оның ішінде Меньер ау-
руы. Көздің көргіштігі бір көзде 0,8-ден 
төмен, ал екіншіде 0,5-тен төмен болса, 
түзетуге жол берілмейді.

164 Механикалық 
жабдықтардағы 
жұмыстар (токарь, 
фрезер жəне басқа 
да станоктар, штам-
птау пресстерінде)

Ж
ыл

ын
а 

1 
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т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, ото-
риноларинголог, 
офтальмолог, 
дерматолог

Қанның, несептің жал-
пы талдауы, ЭКГ, 
Вестибулярлық аппаратты 
зерттеу, ФГ

Қабақ, жас шығару жолдарының со-
зылмалы аурулары, қабақтардың толық 
жабылуына, көз алмасының еркін 
қозғалуына кедергі жасайтын қабақтың 
органикалық ақаулары. Көру өрісінің 
20 0 артық шектелуі. Түзетілген көздің 
көргіштігі бір көзде 0,5-тен төмен, ал 
екіншіде 0,2-ден төмен; Вестибулярлық 
аппарат функциясының бұзылуы. 
Эпилепсия жəне талу жағдайлары.

165 Көлік қозғалысымен 
байланысты, оның 
ішінде зауыт ішіндегі 
жұмыстар (автотиеуіш 
жүргізушілері, 
электрокарлар, 
реттеушілер)

Ж
ыл

ын
а 

1 
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т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, оф-
тальмолог, ото-
риноларинголог, 
хирург

Вестибулярлық аппаратты 
зерттеу, көздің көргіштігін 
жəне өрісін зерттеу, 
ЭКГ, ФГ, қанның жалпы 
талдауы

Вестибулярлық аппарат функциясының 
бұзылуы, оның ішінде Меньер ауруы. 
Кез келген этиологиядағы естудің бір 
жақты немесе екі жақты төмендеуі (3 
м кем сыбырлап сөйлеу). Түзетілген 
көздің көргіштігі бір көзде 0,5-ден 
төмен, ал екіншіде 0,2-ден төмен; 
Тұрақты, емделмейтін жасаурағыш, 
жарықты дабылқаққыштар қолданатын 
жұмыскерлер үшін түсті сезінудің 
бұзылуы, көру өрісінің 200 артық 
шектелуі. Жиі ұстамасы болатын 
вегетативті-қан тамырлары дистониясы 
синдромы

166 Барлық санаттағы 
автокөлік 
құралдарының 
қозғалысымен бай-
ланысты жұмыстар; 
Мотоциклдер, мото-
роллерлер, мотонарт-
тар барлық типтері 
мен маркаларының; 
Жолаушылар 
тасымалдауға 
арналған трамвай, 
троллейбус, автобус, 
микроавтобус жəне 
басқа да автокөлік 
құралдарының; 
Трактор мен 
олардың базасын-
да дайындалған 
өздігінен жүретін шас-
си мен механизмдер, 
ауыл шаруашылығы, 
мелиоративті жəне 
жол құрылысы ма-
шиналары мен 
механизмдерінің; 
Барлық санаттағы 
мүгедектердің қолмен 
басқарылатын 
автомобильдерін 
ің жұмыстары; 
Өзен жəне теңіз 
порттарының 
жұмыскерлері, 
өзен жəне теңіз 
кемелерінің эки-
паждары, капитан-
дар жəне олардың 
көмекшілері, штур-
мандар, механиктер, 

Ж
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а 

1 
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т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, не-
вропатолог, оф-
тальмолог, ото-
риноларинголог, 
хирург, психиатр, 
гинеколог

Қанның жалпы талдауы, 
ЭКГ, ФГ, Вестибулярлық 
аппаратты зерттеу, ре-
зус-фактор мен қан то-
бын анықтау (алдын ала 
медициналық тексеруден 
өту кезінде), көз көргіштігі 
мен өрісін зерттеу

Көру функциясының бұзылуымен көз 
қабықшасының созылмалы аурулары, 
көздің көруіне жəне көз алмасының 
қозғалуына кедергі жасайтын тұрақты 
өзгерістер жəне қабақ бұлшық еттерінің 
парезі (операциялық нəтижелі емнен 
кейін көлік жүргізуге жіберіледі). Жас 
қабының консервативті емделмейтін 
созылмалы қабынуы жəне жыланкөзі, 
емделмейтін жасаурағыш (операциялық 
нəтижелі емнен кейін көлік жүргізуге 
жіберіледі). Қылилықтың салдарынан 
тұрақты диплопия. Кез келген мериди-
анда көру өрісінің 200 артық шектелуі. 
Абсолюттік немесе салыстырмалы 
орталық скотома. Түзетілген көздің 
көргіштігі бір көзде 0,8 Д-ден төмен, 
ал екінші 0,4 Д-ден төмен, көздің 
біреуінің көрмеуі; Көз қабықшасына 
рефракциялық операция жасалғаннан 
кейін жүргізушілер 3 айдан кейін ғана 
жүргізуге жіберіледі. Түзетілген көздің 
көргіштігі бір көзде 0,8 Д-ден төмен, ал 
екіншіде 0,4 Д-ден төмен, + 8,0-ден 8,0 Д 
дейін бастапқы рефракцияда асқынулар 
жоқ (операцияға дейін). Операцияға 
дейінгі рефракцияны анықтай алмаған 
жағдайда, көз білігінің ұзындығы 21,5- 
тен 27,0 мм-ге дейінгі жағдайда жарам-
ды; жасанды көз жанарының жоқ деген-
де біреуінде бар болуы. Машықтанған 
жүргізушілер түзетілген көз көргіштігі (0,8 
Д – 0,4 Д) болғанда, операциядан кейін 
жарты жыл ішінде көз өрісі қалыпты 
жəне асқынбаған кезде жіберіледі. Түсті 
сезінудің бұзылуы. Торшаның жəне көру 
нервінің бұзылуы. Бір құлағында əңгімені 
сөздерін қабылдаған кезде, екіншіде 3 м 
кем қашықтықта, 1 м қашықтықта сыбыр-
лап сөйлеуді немесе 2 м кем қашықтықта

матростар, радио 
мамандар, лоцман 
қызметінің жəне 
кеме қозғалысын 
басқару қызметінің 
жұмыскерлері; Əуе 
кемесін жəне өзге де 
ұшатын аппараттар-
ды басқаратын (инже-
нер – ұшқыштар, борт 
инженерлері); əуе 
кемесіне жəне өзге де 
ұшатын аппараттарға 
жəне авиациялық 
техникаларға 
техникалық қызмет 
көрсету, пайдала-
ну жəне жөндеу 
жұмыскерлері; 
Əуе кемелерінің 
қозғалысын басқару 
жəне қызмет 
көрсету (инженер 
– авиадиспетчер-
лер); авиациялық 
электрлендірілген, 
пилотажды – 
навигациялық 
жəне радио электр 
жабдықтарды 
техникалық пай-
далану; автокөлік 
құралдарының 
электр жабдықтары; 
авиациялық аспап-
тарды, жер үсті жəне 
борттық басқару 
жүйелерін пайдала-
ну, əуе кемелерін 
жəне өзге де ұшатын 
аппараттарды диа-
гностикалау навига-
циясы; авиациялық 
қауіпсіздік; 
жолаушыларға 
қызмет көрсету 
(борт жолсеріктері) 
жұмыскерлері

екінші құлақта əңгіме сөздерін қабылдау 
кезіндегі толық мүкістік (толық мүкістікте, 
естімейтін мылқаулықта жұмысқа жіберу 
кем дегенде 2 жылда бір рет қайта 
куəландыру арқылы жеке шешіледі). 
Холестеатомамен, грануляция немесе 
полиппен асқынған ортаңғы құлақтың 
екі жақты немесе бір жақты созылмалы 
іріңді қабынуы (эпитимпанит). Фистула 
симптомдарының болуы (нəтижелі 
операциялық емнен кейін, мəселе жеке 
шешіледі), созылмалы іріңді мастоидит. 
Вестибулярлық аппарат функциясының 
бұзылуы, бас айналу синдромы, нистагм 
(Меньер ауруы, лабиринтиттер, кез 
келген этиологиядағы вестибулярлық 
криздер). Қарашықтардың орта қалыптан 
700 –ға ауытқыған кездегі спонтанды 
нистагм. Қатерсіз ісіктер, аз қозғалатын 
тыртықтар, аяқ-қол қозғалысының 
біршама қиындауы. Мойынның 
қозғалуының жіті айқындалған шектелуі, 
ірі буындардағы тұрақты өзгерістер, 
дұрыс бітпеген сынықтар, аяқ-қол 
қозғалысын біршама қиындататын ал-
дамшы буындар, сондай-ақ омыртқаның 
қозғалысын бұзатын тұрақты өзгерістер. 
Қозғалысты біршама қиындататын 
аяқ немесе қолдың, буынның немесе 
табанның болмауы, буынның немесе 
табанның деформациясы. Ерекшелік 
ретінде бір сирағы ампутацияланған 
адамдар, егер ампутацияланған 
тұқыл сирақтың 3/1-нен аз болса жəне 
ампутацияланған аяқтың тізе буынының 
қозғалуы толығымен сақталған болса 
жұмысқа жіберілуі мүмкін. Саусақтың не-
месе бунақтың болмауы. Неврологиялық 
белгілері бар зақымдану деформаци-
ясы жəне бас сүйектерінің ақаулары 
болған жағдайда, жұмысқа жіберу екі 
жылдан кейін қайта куəландыру арқылы 
жеке жүргізіледі. Аяқтың кемінде 6 см 
қысқаруы жағдайында қайта куəлан-
дырылатындар, егер аяқтың сүйегінде, 
етте жəне жұмсақ тіндерде ақаулар 
болмаса, қозғалыс көлемі сақталса, аяқ 
ұзындығы 75 см артық болса жарамды 
деп танылады. Қозғалысты шектейтін 
немесе қозғалыс кезінде ауырсыну 
туды ратын аурулар, операциялық ем-
делгеннен кейін жеке шешіледі. Қолқа, 
бас ми тамырларының, жамбас жəне 
тізе артерияларының аневризмдері; 
облитерациялаушы эндартериит, II-III 
сатыдағы, Такаясу ауруы; трофиктік 
бұзылулары бар варикоздық кеңею, 
күпсектік. Тыныс алуды қиындататын 
жұтқыншақтағы, көмейдегі, кеңірдектегі 
тұрақты өзгерістер.
Көкірек қуысының жəне көкірек қуысы 
ағзалары функциясының айтарлықтай 
бұзылыстары бар омыртқаның де-
формациясы (жұмысқа жіберу тура-
лы мəселе жеке шешіледі). Кез кел-
ген этиологиядағы туа біткен немесе 
жүре пайда болатын жүрек жəне қан 
тамырлары ақаулары, бір жылдан 
кейін қайта куəландыру арқылы ком-
пенсациясы бар болған жағдайда 
жеке жүргізіледі. Жүрекке жəне ірі 
қан тамырларына жасалған операци-
ялардан кейін компенсация болған 
жағдайда мəселе бір жылдан кейін қайта 
куəландыру арқылы жеке шешіледі. 
Имплантацияланған жасанды жүрек 
ырғағының жүргізушісі бар тұлғаларды 
жұмысқа жіберу жеке шешіледі. 
Жүрек аурулары, ырғақтың бұзылуы, 
жүректің созылмалы ишемиялық ау-
рулары, миокард инфарктінен кейін 
жұмысқа жіберу туралы мəселе жеке 
шешіледі (жүрек қыспасы бар адам-
дарды қоспағанда жыл сайын қайта 
куəландыру). Қан жəне қан жолдары 
ағзаларының аурулары, жұмысқа жіберу 
туралы мəселе анемиялық синдорм 
болмаған жəне негізгі ауру асқынбаған 
жағдайда жеке шешіледі. Жатыр жəне 
қынаптың төмен түсуі, ректоқынаптық 
жəне көбіршікті қынапты жыланкөз 
(тік ішек сфинктерінің бүтіндігін бұзу 
арқылы шаттың аралығының жырылу-
лары) (операциялық емдеуден кейін 
арнайы шешіледі). Бойы 150 см-ден 
төмен (мəселе арнайы шешіледі), 
дене дамуының күрт артта қалуы. 
Жолаушылар көлігінің жүргізушілері үшін 
тіл ақаулығы жəне кекештену кезінде 
мəселе жеке шешіледі.

167 Аэровокзал, теңіз, 
өзен кешендерінің 
жұмыскерлері: 
тасымалдауды 
ұйымдастыру бой-
ынша агенттер; су-
первайзерлер; кас-
сирлер; анықтама 
бюросының агенттері; 
тексеру қызметінің; 
авиациялық 
қауіпсіздік қызметінің; 
кеден қызметінің 
агенттері; жүк 
тиеушілер; жүктерді 
қабылдап-беруші лер

Ж
ыл

ын
а 

1 
ре
т

Кəсіптік патолог, 
терапевт, невро-
патолог, оторино-
ларинголог, оф-
тальмолог, психи-
атр, гинеколог

Қанның, несептің жалпы 
талдауы, аудиометрия, 
офтольмоскопия, ЭКГ, ФГ

Жалғастырушы тіндердің аурулары.
Жатырға қан кетумен сипатталатын 
етеккір функциясының бұзылуы (көру 
функциясының бұзылумен байланы-
сты жұмыстардан басқа). Бір немесе екі 
жақты естудің кез келген этиологиядағы 
төмендеуі (3 м кем сыбырлап сөйлеу). 
Вестибулярлық аппарат функциясының 
бұзылуы, оның ішінде Меньер ауруы

 
Тізбеде А белгісімен белгіленген заттар – аллергендерге жатады, К белгісімен – канцерогендерге, Ф белгісімен – фиброгендік 

əсерге ие жəне көрсетілімдер бойынша куəландырушыларды тиісінше аллерголог, онколог жəне кəсіптік патолог тексеріп-
қарайды.

2. Негізгі теміржол кəсіптері, азаматтық авиация кəсіптері жəне тексерулердің мерзімділігі
  Кəсіп Негізгі шаруашылықтар 

мен қызметтер
Өндірістік ортаның жəне еңбек процесінің 

неғұрлым зиянды факторлары
Тексеру-
лердің 
мерзім-
ділігі

1 2 3 4 5
1. Темір жол мамандықтары

1 Аккумуляторшылар Барлық шаруашылықтар Концентрацияланған қышқылдар, сілтілер жылына 
1 рет

2 Аппаратшылар жəне 
химиялық су өңдеу 
жұмысшылары

Локомотив Бихромат ерітінділері жəне басқа да химиялық 
заттар

жылына 
1 рет

3 Арматуршылар Күрделі құрылыс, 
Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Цемент, құрамында кварц жəне хром бар шаң, 
шамадан тыс дене жүктемесі, қолайсыз кли мат-
тық жағдайлар, зақымдану қаупі бар факторлар

жылына 
1 рет

4 Бетоншылар Жол, күрделі құрылыс Цемент, құрамында кварц жəне хром бар шаң, діріл, 
шу, езілген жəне езілмеген əк, қолайсыз климаттық 
жағдайлар, шамадан тыс дене жүктемелері

жылына 
1 рет

5 Бригадирлер мен жолды 
ағымды күтіп-ұстаудағы жол 
шеберлері, Жолдар мен 
жасанды құрылыстарды 
ағымдық күтіп-ұстау жəне 
жөндеу бойынша бригадир 
(босатылған)

Жол Шаң, шамадан тыс дене жүктемелері, патогенді 
микроорганизмдер, ішек құрттары, қолайсыз 
климаттық жағдайлар

жылына 
1 рет

6 Коммерциялық тексеру 
пунктінің бригадирі

Барлық шаруашылықтар Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық жағдайлар

жылына 
1 рет

7 Ұңғыма, станокпен 
бұрғылау кезіндегі шурф 
бұрғылаушылары

Жол
Күрделі құрылыс

Шаң, зақымдану қаупі бар факторлар, шама-
дан тыс дене жүктемелері, қолайсыз климаттық 
жағдайлар, діріл, шу

жылына 
1 рет

8 Жарғыштар Жол Зақымдану қаупі бар факторлар, шаң, жарылғыш 
газдар, қолайсыз климаттық жағдайлар

жылына 
1 рет

9 Автомобиль жүргізушілері Барлық шаруашылықтар Діріл, бензин, шығарынды газдар, қолайсыз 
климаттық жағдайлар, зақымдану қаупі бар фак-
торлар: қозғалыстағы автомобильдер

жылына 
1 рет

10 Дрезина жүргізушілері, дре-
зина жүргізушісінің көмекшісі

Барлық шаруашылықтар Діріл, қолайсыз климаттық жағдайлар, 
қозғалыстағы жылжымалы құрам

жылына 
1 рет

11 Жүк тиегіштердің 
жүргізушілері

Жол, жүк жəне 
коммерциялық жұмыстар, 
жылжымалы құрамды 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Қозғалыстағы жылжымалы құрам, қолайсыз 
климаттық жағдайлар

жылына 
1 рет

12 Көлік-жинау машиналарының 
жүргізушілері

Жолаушылар Зақымдану қаупі бар факторлар, шаң, патогенді 
микроорганизмдер, діріл

жылына 
1 рет

13 Электр жəне автоарбалар 
жүргізушілері

Локомотив вагон, жыл-
жымалы құрамды жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Қозғалыстағы жылжымалы құрам, қолайсыз 
климаттық жағдайлар, шу, діріл

жылына 
1 рет

14 Вулканизаторшылар Барлық шаруашылықтар Химиялық заттар, шамадан тыс дене жүктеме-
лері, қолайсыз микроклиматтық жағдайлар

жылына 
1 рет

15 Құймаларды қағатындар Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Құрамында металл, кварц бар шаң, шу, діріл, 
химиялық заттар, қолайсыз микроклиматтық 
жағдайлар, зақымдану қаупі бар факторлар, ша-
мадан тыс дене жүктемелері

Жылына 
1 рет

16 Газбен кесушілер Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі, локо-
мотив, вагон, жол

Дəнекерлеу аэрозолы, химиялық заттар, сəуле 
тудыратын энергия, қолайсыз микроклиматтық 
факторлар, зақымдану қаупі бар факторлар

жылына 
1 рет

17 Гальванщиктер Локомотив, вагон, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Қышқылдар, сілтілер, аллерген металдар жылына 
1 рет

18 Тегістеушілер Вагон, жолаушылар, ло-
комотив

Зақымдану қаупі бар факторлар, шамадан тыс 
дене жүктемелері

жылына 
1 рет

19 Жүк тиеушілер Жүк жəне коммерциялық 
жұмыстар, локомотив, 
вагон, жол

Химиялық қауіпті жүктер, шаң, улы химикаттар, 
құрылыс материалдары, қолайсыз климаттық 
факторлар, шамадан тыс дене жүктемелері

жылына 
1 рет

20 Өтпе жол бойынша кезекші 
(аға кезекшіні қоса алғанда 
жол бұру бекеті). Вокзал 
бойынша, депо бойынша 
(станция бойынша, темір 
жол бөлімшесі бойынша, 
темір жол көлігіндегі парк 
бойынша, разъезд бойынша, 
станциялық орталықтандыру 
бекеті) кезекші

Жол Қозғалыстағы жылжымалы құрам, шамадан 
тыс дене жүктемелері, қолайсыз климаттық 
жағдайлар

жылына 
1 рет

21 Дезинфекторлар Медициналық Инсектицидтер, еріткіштер, қолайсыз микрокли-
маттық жағдайлар, патогенді микроорганизмдер

жылына 
1 рет

22 Дефектоскопистер Локомотив, вагон, жол, 
жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Ультрадыбыс жылына 
1 рет

23 Диспетчер Барлық шаруашылықтар Психологиялық-эмоциялық жүктемелер Жылына 
1 рет

24 Дикторлар Жолаушылар, вагон, та-
сымалдау

Дауыс шымылдығына күш түсу 2 жылда 
1 рет

25 Құммен тазалаушылар Жылжымалы құрам жөн-
деу жəне қосалқы бөл-
шектер өндірісі, локомотив 

Аралас құрамды шаң, шу жылына 
1 рет

26 Қаңылтыршылар Вагон, локомотив, жол Шу, шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
микроклиматтық жағдайлар

жылына 
1 рет

27 Шойын балқытқышқа жəне 
пешке шихта толтырушылар, 
шойын балқытушылар

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Шаң, шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
микроклиматтық жағдайлар, химиялық заттар

жылына 
1 рет

28 Металл құюшылар Жылжымалы құрам жөн -
деу жəне қосалқы бөл-
шектер өндірісі, локомотив

Шаң, шамадан тыс дене жүктемелері, химиялық 
заттар, қолайсыз микроклиматтық жағдайлар

жылына 
1 рет

29 Қорғасын қалайы 
балқымаларын құюшылар

Вагон, локомотив Химиялық заттар, оның ішінде қорғасын оксиді жылына 
1 рет

30 Ұрма балталары бар жер 
қазғыштар

Жол, күрделі құрылыс Шаң, діріл шамадан тыс дене жүктемелері, 
патогенді микроорганизмдер: сіреспе, газ шірігі, 
ішек инфекциясы, ішек құрты жұмыртқалары, 
қолайсыз микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

31 Диқандар Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі, ло-
комотив

Шаң, шамадан тыс дене жүктемелері химиялық 
заттар, қолайсыз микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

32 Оқшаулағыштар Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі, ло-
комотив

Аллергендер жəне теріні тітіркендіргіштер, 
шаң, жылдам қозғалыстағы қол буындарының 
стереотиптік қозғалысы, діріл, сəуле тудыра-
тын энергия

жылына 
1 рет

33 Бейнетерминалдар экра-
нына (дисплейлер) үздіксіз 
бақылау жасаумен байланы-
сты инженерлік – техникалық 
персонал

Ақпараттық есептегіш 
ор талық (сұрыптау стан-
ция ларының авто мат-
тан дырылған бас қару 
жүйелері, бухгал терлік 
есеп, билет касса-
ларының экспресс 
бөлімдері, байланыс 
бөлімі жəне басқалары) 
барлық қызметтер

Бейнетерминалдар экранын (дисплейлер) 
үздіксіз қадағалауға байланысты көзге түсетін 
жүктеме

жылына 
1 рет

(Жалғасы. Басы 23-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 



26  22 МАУСЫМ 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

34 Вагондарды (локомотивтер) 
қабылдайтын инженер, ва-
гондарды (локомотивтерді) 
қабылдаушы, инженер 
(теміржол құрылыс машина-
ларына пайдалану қызмет 
көрсетумен айналысатын)

Барлық шаруашылықтар Шу, діріл, қолайсыз климаттық жағдайлар жылына 
1 рет

35 Тойтаратын жұмысшылар, 
нақыштаушылар

Күрделі құрылыс Діріл, шу, шамадан тыс дене жүктемелері, 
қолайсыз микроклиматтық факторлар, шаң, 
химиялық заттар

жылына 
1 рет

36 Қазандық машинисі (от 
жағушы)

Барлық шаруашылықтар Шаң, химиялық заттар: оның ішінде көміртек 
оксиді, күкірт жəне азот диоксидтері, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

37 Төбе жабушылар Барлық шаруашылықтар Шамадан тыс дене жүктемелері, зақымдану 
қаупі бар факторлар, қолайсыз микроклиматтық 
факторлар

жылына 
1 рет

38 Престеуші жəне балташы 
ұсталар (көмекшіні қоса 
алғанда, оның ішінде қолмен 
соғатын)

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Шу, шамадан тыс дене жүктемелері, зақымдану 
қаупі бар факторлар, қолайсыз микроклиматтық 
факторлар, діріл, сəуле тудыратын энергия

жылына 
1 рет

39 Химиялық талдау зертхана-
шылары

Локомотив, вагон, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Химиялық заттар, оның ішінде қаныққан 
қышқылдар мен сілтілер

жылына 
1 рет

40 Бактериологиялық талдау 
зертханашылары 

Медициналық Патогенді микроорганизмдер жылына 
1 рет

41 Пластмасса құюшылар жəне 
престеушілер

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Шаң, химиялық заттар: фенол, формальде-
гид, эпоксидті қосындылар жəне басқалары, 
қолайсыз климаттық факторлар

жылына 
1 рет

42 Құюшылар Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Шамадан тыс дене жүктемелері, шаң, химиялық 
заттар, қолайсыз микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

43 Лакпен сырлаушылар, 
қалайышылар

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі, локо-
мотив, вагон

Қалайы, қорғасын оксидтері, мырыш пен күкірт 
қышқылын ластаушы ретінде мышьякты сутегі

жылына 
1 рет

44 Металл сырлаушылар Локомотив, вагон, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Бояғыш аэрозоль, органикалық ерітінділер, 
қолайсыз микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

45 Құрылыс сырлаушылары Күрделі құрылыс Химиялық заттар, қолайсыз микроклиматтық 
факторлар

жылына 
1 рет

46 Таңбалаушылар жəне плом-
балаушылар

Жүк жəне коммерциялық 
жұмыстар

Шамадан тыс дене жүктемелері, зақымдану 
қаупі бар факторлар, қолайсыз микроклиматтық 
факторлар

жылына 
1 рет

47 Балласт карьерлерінің 
шеберлері

Жол Құрамында кварц бар шаң, химиялық заттар, 
қолайсыз микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

48 Жөндеу-тексеру цехтары 
жəне электромеханика ше-
берханалары, электростан-
циялар, желі аудандары 
шеберлері, машина мен 
механизмдерді пайдалану 
мен жөндеу бойынша ше-
берлер

Электрлендіру мен элек-
трмен жабдықтау

Электрден зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

49 Жасанды құрылыстарды 
күрделі жөндеу шеберлері

Жол Шамадан тыс дене жүктемелері, шаң, патогенді 
микроорганизмдер: сіреспе, газды гангрена, ішек 
инфекциясы, ішек құрттары жұмыртқалары

жылына 
1 рет

50 Депо жөндеудегі, 
автотежегіш бақылау 
пункттерінің, электр 
цехтарының, дөңгелек жəне 
ролик цехтарының, деподағы 
автоматты жəне ағымды 
желінің электрлі жабдықтары 
бойынша шеберлер

Вагон, локомотив Зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

51 Құрылыс жөндеу жұмыстары 
бойынша шеберлер

Азаматтық құрылыстар Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

52 Жол механизмдерін пайда-
лану, жөндеу бойынша, жол 
шеберханалары шеберлері

Жол Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар, шамадан тыс дене 
жүктемелері

жылына 
1 рет

53 Кір жуу шеберлері, кір 
қабылдаушылар

Вагон, локомотив Химиялық заттар, патогенді микроорганизмдер, 
ішек құрттарының жұмыртқалары

жылына 
1 рет

54 Шпал жөндеу 
шеберханаларының 
шеберлері

Жол Шаң, химиялық заттар, оның ішінде фотосенси-
билизаторлар, теріні тітіркендіргіштер, нафта-
линдер, фенолдар, альдегидтер

жылына 
1 рет

55 Құрылыс шеберлері мен сле-
сарьлары

Азаматтық құрылыс, 
күрделі құрылыс

Зақымдану қаупі бар факторлар, шаң, химиялық 
заттар, қолайсыз микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

56 Электродепо шебері (локо-
мотив депосы, вагон депосы, 
қалпына келтіру жəне рельс 
дəнекерлеу поезы)

Барлық шаруашылықтар Нервтік-эмоциялық жүктеме, нақты өндірістік 
цехтардың зияндылығы

жылына 
1 рет 

57 Бетон сорғы қондырғылар, 
бетон араластырғыш жəне 
ерітінді араластырғыш 
машинистері (олардың 
көмекшілері)

Күрделі құрылыс Шаң, химиялық заттар, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар, шу

жылына 
1 рет

58 Бульдозерлердің, 
скреперлердің машинистері

Күрделі құрылыс, жол Зақымдану қаупі бар факторлар, діріл, шаң, 
химиялық заттар, оның ішінде бөлінетін газ, 
минералды майлар, қолайсыз метеорологиялық 
факторлар, шу

жылына 
1 рет

59 Өздігінен жүретін бұрғылау 
– кран машиналары 
машинистері жəне олардың 
көмекшілері

Күрделі құрылыс Шу, діріл, химиялық заттар, оның ішінде 
бөлінетін газ, минералды майлар, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

60 Бұрғылау станоктары, 
бұрғылау ұңғымаларының 
машинистері

Күрделі құрылыс Шу, зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық факторлар, шаң

жылына 
1 рет

61 Копра, балға, кран, қада 
қағушы агрегаттар, дірілмен 
тиеушілер машинистері

Күрделі құрылыс Зақымдану қаупі бар факторлар, діріл, шу, шаң жылына 
1 рет

62 Кран машинистері (авто-
мобиль жəне шынжыр та-
бан), машинист-нұсқаушы, 
қондырғылар машинисі

Барлық шаруашылықтар Діріл, шаң, химиялық заттар, оның ішінде 
бөлінетін газ, минералды майлар, зақымдану 
қаупі бар факторлар, қолайсыз климаттық фак-
торлар, шу

жылына 
1 рет

63 Мұнаралы кран машинистері 
жəне машинист көмекшілері

Күрделі құрылыс Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

64 Теміржол крандарының 
машинистері жəне машинист 
көмекшілері

Барлық шаруашылықтар Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық факторлар, шаң

жылына 
1 рет

65 Төрттағанды крандар 
машинистері

Локомотив, вагон, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

66 Көпір кран машинистері жəне 
машинист көмекшілері

Локомотив, вагон, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Зақымдану қаупі бар өндірістік факторлар, 
қолайсыз микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

67 Тепловоздар мен дизельді 
поездар машинистері жəне 
машинист көмекшілері

Локомотив Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шу, діріл, химиялық заттар: 
оның ішінде көміртегі, азот оксидтері, альдегид-
тер, мұнай өнімдерi

жылына 
1 рет

68 Электровоздар мен электро-
поездар машинистері жəне 
машинист көмекшілері

Локомотив Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шу, діріл, электромагниттік 
өріс

жылына 
1 рет

69 Мұз тиеу машиналарының 
машинистері

Жүк жəне коммерциялық 
жұмыстар

Химиялық заттар, қолайсыз микроклиматтық 
факторлар

жылына 
1 рет

70 Мотовоз, автомотрисалар 
машинистері

Локомотив, вагон, 
жол шаруашылығы, 
электрлендіру жəне элек-
трмен жабдықтау

Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шу, діріл

жылына 
1 рет

71 Сорғы қондырғылары 
машинистері

Локомотив, күрделі 
құрылыс

Зақымдану қаупі бар факторлар, шу жылына 
1 рет

72 Бөлшектерді жуу бойынша 
машиналар машинистері

Локомотив, вагон Зақымдану қаупі бар факторлар, химиялық 
заттар: оның ішінде жарықтандырушы керосин, 
дизель отыны, органикалық ерітінділер

жылына 
1 рет

73 Құм беру қондырғыларының 
машинистері

Локомотив Құрамында кварц бар шаң, қолайсыз климаттық 
факторлар, шу

жылына 
1 рет

74 Суару поезының 
машинистері жəне машинист 
көмекшілері

Жол Триазин қатарының гербицидтері, шаң, 
патогендік микроорганизмдер, ішек құрты 
жұмыртқалары, жарақаттану қаупі бар фактор-
лар: қозғалыстағы жылжымалы құрам, шу, діріл

жылына 
1 рет

75 Жол машиналарының 
машинистері жəне машинист 
көмекшілері

Жол Шу, діріл, шаң, зақымдану қаупі бар факторлар: 
қозғалыстағы жылжымалы құрам, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

76 Тоңазытқыш 
қондырғылардың 
машинистері жəне машинист 
көмекшілері

Жүк жəне коммерциялық 
жұмыстар

Қолайсыз микроклиматтық факторлар Химиялық 
заттар: аммиак, фреондар

жылына 
1 рет

77 Машинистер – 
ылғалдандырушылар (шпал 
ылғалдандырушылар)

Жол Антрацен, тақта тас жəне тас көмір майлары, 
басқа да ағаш консерванттары, зақымдану қаупі 
бар факторлар

жылына 
1 рет

78 Экскаватор машинистері 
жəне олардың көмекшілері

Күрделі құрылыс Шаң, діріл, қолайсыз климаттық факторлар, 
зақымдану қаупі бар факторлар, бөлінетін газ-
дар, шу

жылына 
1 рет

79 Электролебедка 
машинистері жəне олардың 
көмекшілері

Күрделі құрылыс Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық факторлар, шамадан тыс дене 
жүктемелері

жылына 
1 рет

80 Жылжымалы электростанци-
ялар машинистері

Жол, электрлендіру жəне 
электрмен жабдықтау, 
күрделі құрылыс 

Шу, химиялық заттар, қолайсыз климаттық фак-
торлар, діріл

жылына 
1 рет

81 Мысшылар Локомотив, жылжыма-
лы құрам жөндеу жəне 
қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Зақымдану қаупі бар өндірістік факторлар, 
химиялық заттар

жылына 
1 рет

82 Механиктер (жəне 
жұмысшылар), салқындату 
пункттерінің (мұз 
зауыттарының) техниктері

Жүк жəне коммерциялық 
жұмыстар

Қолайсыз климаттық факторлар, химиялық 
заттар

жылына 
1 рет

83 Орталықтандырылған жы-
лумен жабдықтауы бар 
жолаушылар поездарының 
механиктері

жолаушылар Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, діріл

жылына 
1 рет

84 Рефрижераторлы секция 
механиктері

вагон Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, діріл, химиялық заттар: ам-
миак, майлы аэрозоль

жылына 
1 рет

85 Тиеу машиналары 
механиктері, поезд 
электромеханигі; айналма 
шеңбер моторшысы

вагон Шу, электрмен зақымдану қаупі, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

86 Жылжымалы құрамды жуу-
шылар – тазалаушылар

вагон Қолайсыз микроклиматтық факторлар, химиялық 
заттар: аммиак, майлы аэрозоль

жылына 
1 рет

87 Жылжымалы құрамды жуу-
шылар – тазалаушылар

Локомотив Химиялық заттар, шамадан тыс дене 
жүктемелері, қолайсыз климаттық факторлар, 
патогенді микроорганизмдер

жылына 
1 рет

88 Арнайы киімді жуу 
жəне жөндеу бойынша 
жұмыскерлер

Локомотив, вагон, жол, 
жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Химиялық заттар: оның ішінде трихлорэтилен, 
перхлорэтилен, қолайсыз микроклиматтық 
факторлар

2 жылда 
1 рет

89 Жылжымалы құрамды жуу-
шылар – тазалаушылар

вагон Шамадан тыс дене жүктемелері, химиялық 
қауіпті жүктер, қолайсыз микроклиматтық фак-
торлар, патогенді микроорганизмдер, ішек құрт 
жұмыртқалары

жылына 
1 рет

90 Жол жөндеушілер, жолдың 
ағымдық жағдайын күрделі, 
орташа, көтерілетін жөндеу 
монтерлері

Жол Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, діріл, шаң: балласттық, 
құрамында кварц бар, гербицид бар, асбест, 
патогендік микроорганизмдер: сіреспе, газ-
ды гангрена, ішек инфекциясы, ішек құрты 
жұмыртқалары; химиялық заттар, шамадан 
тыс дене жүктемелері, қолайсыз климаттық 
факторлар

жылына 
1 рет

91 Металл өңдеу 
станоктарының 
жөндеушілері

Локомотив, вагон, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

92 Өндіріс учаскесі бастығы, 
аспаптарды, аппарату-
раны жəне байланыс 
құрылғысына (дабылқаққыш, 
орталықтандыру жəне блок-
тау құрылғысы, электрмен 
жабдықтау дистанциясы) 
қызмет көрсету жəне жөндеу 
бойынша электромеханик 
(аға механикті қоса алғанда)

байланыс Зақымдану қаупі бар факторлар, қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шамадан тыс дене 
жүктемелері, қолайсыз климаттық фактор-
лар, биіктікке көтерілу. Электрмен зақымдану 
қауіпсіздігі. Көруге күш түсіретін жұмыстар, 
электрмен зақымдану қауіп бар факторлары, 
бензин буы

Жылына 
1 рет

93 Жол машиналары (жол 
учаскесі) бастығы

Барлық шаруашылықтар Зақымдану қаупі бар факторлар, шаң, нервтік-
эмоциялық жүктеме

жылына 
1 рет

94 Жол машиналарын (жол 
учаскесін) жөндеушілер

жол Зақымдану қаупі бар факторлар, шаң, сіреспе, 
газды гангрена, ішек инфекциясы патогенді 
микроорганизмдер, ішек құрты жұмыртқалары, 
шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

95 Жол бұру 
ауыстырғыштарына қызмет 
көрсететін жөндеуші, 
бақылау-өлшеу вагондары 
жөндеушісі, жол машина-
лары мен механизмдері 
жөндеушісі

жол қолайсыз климаттық факторлар, шамадан тыс 
дене жүктемелері, дизель отынының буы

жылына 
1 рет

96 Техникалық тексеру пунктінің 
(пошта жəне жолды тексе-
ру вагоны) бастығы, поезд 
(қалпына келтіру, жолаушы-
лар жəне рефрижераторлы) 
бастығы, вагон-мейрамхана 
бастығы (директоры)

жол Нервтік-эмоциялық жүктеме жылына 
1 рет

97 Дезинфекциялау – 
жуу станциялары мен 
пункттерінің бастықтары мен 
жұмыскерлері

Жүк жəне коммерциялық 
жұмыстар

Химиялық заттар: пестицидтер, патогенді микро-
организмдер, ішек құрты жұмыртқалары

жылына 
1 рет

98 Жүк тасушылар, жүк пен ба-
гажды қабылдап-алушылар, 
бақылаушылар

жолаушылар Шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

99 Қаптаушылар, тасшылар, 
тұсқағаз жапсырушылар

күрделі құрылыс, вагон Шаң, химиялық заттар, қолайсыз климаттық 
факторлар

жылына 
1 рет

100 Темір жолдарды, көпірлерді 
жəне басқа да жасанды 
құрылыстарды қараушылар, 
туннель қараушылар

Жол Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шамадан тыс дене 
жүктемелері, сіреспе, газды гангрена, ішек ин-
фекциясы патогенді микроорганизмдері, ішек 
құрттары жұмыртқалары, қолайсыз климаттық 
факторлар, шаң

жылына 
1 рет

101 Дефектоскоп бар арба опе-
раторлары мен көмекшілері

Жол Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, ультрадыбыс, қолайсыз 
климаттық факторлар, шамадан тыс дене 
жүктемелері

жылына 
1 рет

102 Станция бойынша 
кезекшілер жанындағы опе-
раторлар

Тасымалдау Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, қолайсыз климаттық фактор-
лар, шамадан тыс дене жүктемелері

жылына 
1 рет

103 Орталықтандыру постысы 
операторлары

Тасымалдау Шамадан тыс дене жүктемелері жылына 
1 рет

104 Жол өлшеуіштер, 
дефектоскопиялық жəне жол 
өлшеу вагондары оператор-
лары, ақпаратты өңдеу бой-
ынша оператор, тасымал-
дау құжаттарын (жол-сапар 
парағы) өңдеу бойынша опе-
ратор, вагондар мен контей-
нерлерге қызмет көрсететін 
жəне жөндейтін оператор, 
жолды өлшеу бойынша 
оператор, орталықтандыру 
постысы операторы, жүк 
пен багажды (поездарда) 
қабылдап-тапсырушы

Жол Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, діріл, ультрадыбыс

жылына 
1 рет

105 Сұрыптау төбешіктерінің 
операторлары

Тасымалдау Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шу, қолайсыз климаттық 
факторлар

жылына 
1 рет

106 Вагондар мен 
контейнерлерді 
тексерушілер – жөндеушілер

Локомотив, вагон Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шу, қолайсыз климаттық 
факторлар, химиялық заттар,патогенді микро-
организмдер

жылына 
1 рет

107 Паркет салушылар Азаматтық құрылыс, 
күрделі құрылыс

Шамадан тыс дене жүктемелері, шаң, химиялық 
заттар: оның ішінде органикалық еріткіштер, 
лактар, керосин

жылына 
1 рет

108 Дəнекерлеушілер жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Уытты заттар, зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

109 Пешшілер жол, локомотив Шаң, уытты заттар жылына 
1 рет

110 Ағаш шеберлері Локомотив, вагон, жол, 
жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Шаң, шамадан тыс дене жүктемелері, зақымдану 
қаупі бар факторлар, қолайсыз климаттық фак-
торлар

жылына 
1 рет

111 Қосалқы көлік жұмыскерлері Локомотив, вагон, жүк 
жəне коммерциялық жұ-
мыстар, күрделі құрылыс

Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шамадан тыс дене 
жүктемелері

жылына 
1 рет

112 Ысып жылтыратушылар Локомотив, вагон, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Діріл, химиялық заттар, шамадан тыс дене 
жүктемелері

жылына 
1 рет

113 Жүк пен багажды қабылдап- 
алушылар

Жүк жəне коммерциялық 
жұмыстар

Шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

114 Сынама алушылар Локомотив Салқындататын сұйықтықтар, отын, майлар жылына 
1 рет

115 Жолсеріктер: жолаушылар 
вагоны, жүктермен жəне ар-
найы вагонмен қоса жүретін, 
жұмыс істемейтін локомотив-
тер мен жолаушылар вагоны-
мен қоса жүретін жолсеріктер

Жолаушылар, локомотив Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, діріл, патогенді микроорга-
низмдер, шек құрты жұмыртқалары

жылына 
1 рет

116 Цистерналарды жуушылар, 
булаушылар, жуу-булау 
пункттері мен поездарының 
шеберлері мен бастықтары, 
машинистері

Вагон Химиялық заттар: оның ішінде органикалық 
еріткіштер, мұнай, мұнай өнімдері, қолайсыз 
климаттық факторлар, зақымдану қаупі бар фак-
торлар, шамадан тыс дене жүктемелер

жылына 
1 рет

117 Тиеу – түсіру 
жұмыстарындағы кешенді 
бригада жұмысшылары

Жүк жəне коммерциялық 
жұмыстар

Шаң, химиялық заттар, зақымдану қаупі бар 
факторлар, шамадан тыс дене жүктемелері, 
қолайсыз климаттық факторлар

жылына 
1 рет

118 Отын қоймасы жұмыскерлері Локомотив Химиялық заттар, қолайсыз климаттық фак-
торлар

жылына 
1 рет

119 Мұнай өнімдерін тарату-
шылар

Локомотив Химиялық заттар, қолайсыз климаттық фак-
торлар

жылына 
1 рет

120 Қозғалыс қауіпсіздігі бой-
ынша ревизор (теміржол 
бөлімшесінің қозғалысы)

Локомотив Химиялық заттар, қолайсыз климаттық фак-
торлар

жылына 
1 рет

121 Пайдаланылған майды 
қалпына келтірушілер

Локомотив, вагон Химиялық заттар: дизель, авиациялық жəне 
басқа майлар, еріткіштер

жылына 
1 рет

122 Цистерналарды қалпына 
келтірушілер, булаушылар

Вагон Химиялық заттар, қолайсыз климаттық фак-
торлар

жылына 
1 рет

123 Вагон қозғалысының 
жылдамдығын реттеушілер 
(башмакшылар) (аға 
реттеушіні қоса алғанда)

Тасымалдау Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, қолайсыз климаттық фактор-
лар, шамадан тыс дене жүктемелері

жылына 
1 рет

124 Металл кесушілер 
(қайшымен, пресспен)

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

125 Ыстық металлды өңдеудегі 
рессорщиктер

Локомотив, вагон Зақымдану қаупі бар факторлар: шамадан тыс 
дене жүктемелері, шу, қолайсыз климаттық 
факторлар,

жылына 
1 рет

126 Локомотивтер мен вагондар-
ды депода жөндеумен айна-
лысатын дəнекерлеушілер

Локомотив, вагон Зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

127 Жарықты көшіріп алушылар, 
көшіріп алушылар

Жылжымалы құрам жөн-
деу жəне қосалқы бөл-
шектер өндірісі, локомотив

Химиялық заттар: оның ішінде аллергендер жылына 
1 рет

128 Сигнал берушілер Вагон, жол, қозғалыс Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

129 Дөңгелек-роликті цехтардағы 
жəне техникалық тексеру пунк-
тіндегі (бұдан əрі – ТТП) букс 
түйінін жөндеудегі слесарьлар 

Вагон Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық факторлар, химиялық заттар: ми-
неральды, майлар, салқындатушы майлаушы 
сұйықтықтар (бұдан əрі – СМС)

жылына 
1 рет

130 Желдеткіш слесарьлары Азаматтық құрылыс, 
күрделі құрылыс

Шаң, зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

131 Слесарьлар – сайманшылар Вагон, локомотив, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

132 Слесарьлар - монтажда-
ушылар 

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі, 
Азаматтық құрылыс, 
күрделі құрылыс

Шаң, діріл, шамадан тыс дене жүктемелері, 
зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

133 Депо бойынша, вагондар 
мен контейнерлерді ағытпай 
жөндеу, бөлшектерді 
жөндеу, электр жабдығын 
жөндеу бойынша слесарь-
лар, шеберлер

Вагон Зақымдану қаупі бар факторлар, шамадан тыс 
дене жүктемелері, қолайсыз климаттық фак-
торлар

жылына 
1 рет

134 Вагондар мен 
контейнерлерді ағытып 
жөндеу, депода жөндеу бой-
ынша, қосалқы бөлшектерді 
жөндеу бойынша, электр 
жабдықтарын жөндеу сле-
сарьлары, шеберлер

Вагон Жарақат алу қаупі бар факторлар, физикалық 
жүктемелер, қолайсыз климаттық факторлар

жылына 
1 рет

135 Вагондарды жөндеу бой-
ынша слесарьлар, жуу-
булау станциялары мен 
пункттеріндегі ағызатын 
цистерналардың клапанда-
рын жөндеу жəне толтыру 
бойынша слесарьлар; вагон-
дарды тасымалдауға дайын-
дау пункттеріндегі жылжы-
малы жəне пневматикалық 
жабдықтарды жөндеу бойын-
ша слесарьлар

Локомотив Химиялық заттар, шаң, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар, шамадан тыс дене 
жүктемелері

жылына 
1 рет

136 Автомашиналарды жөндеу 
бойынша слесарьлар

Барлық шаруашылықтар Зақымдану қаупі бар факторлар, шамадан тыс 
дене жүктемелері, қолайсыз микроклиматтық 
факторлар, химиялық заттар: минералды, май-
лар, СМС

жылына 
1 рет

137 Тепловоздар мен дизельді 
поездарды жөндеу бойынша 
слесарьлар

Локомотив Зақымдану қаупі бар факторлар, химиялық 
заттар: дизельді отын, майлар, басқа 
мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер, 
салқындататын сұйықтық, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар, шу

жылына 
1 рет

138 Электровоздар мен электро-
секция вагондарын жөндеу 
бойынша слесарьлар (мотор 
вагонды секциялар)

Локомотив Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар, химиялық 
заттар:майлағыштар, минералды майлар

жылына 
1 рет

139 Зиянды жəне аса зиянды 
жұмыстардағы слесарьлар – 
жөндеушілер

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Зақымдану қаупі бар факторлар, шамадан тыс 
дене жүктемесі, қолайсыз микроклиматтық фак-
торлар, химиялық заттар, оның ішінде көміртегі 
оксиді, азот жəне күкірт диоксидтері

жылына 
1 рет

140 Слесарьлар – сантехниктер Азаматтық құрылыс, 
күрделі құрылыс, локомо-
тив, вагон, жол

Патогенді микроорганизмдер, ішек құрты 
жұмыртқалары, химиялық заттар, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар, зақымдану қаупі 
бар факторлар

жылына 
1 рет

141 Құбыр салушы слесарьлар Локомотив, вагон, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Зақымдану қаупі бар факторлар, шамадан тыс 
дене жүктемелері, қолайсыз микроклиматтық 
факторлар, патогенді микроорганизмдер, ішек 
құрт жұмыртқалары

жылына 
1 рет

142 Электровоздар мен вагон-
дар, электростанциялар, 
мотор – вагонды секциялар, 
тепловоздар жəне дизельді 
поездар электр жабдығын 
жөндеу бойынша слесарьлар 
–электриктер

Локомотив Зақымдану қаупі бар факторлар, шамадан тыс 
дене жүктемелері, қолайсыз микроклиматтық 
факторлар

жылына 
1 рет

143 Шпал ылғалдаушы 
зауыттардағы (бұдан əрі – 
ШЫЗ) шпал ылғалдаудағы 
құюшылар, тіркеушілер 

Жол Химиялық заттар: антрацен, тақта тас жəне тас 
көмір майлары, қолайсыз микроклиматтық фак-
торлар, зақымдану қаупі бар факторлар

жылына 
1 рет

144 Құюшылар, төгушілер Локомотив Мұнай өнімдері жылына 
1 рет

145 Майлаушылар Локомотив, вагон, жыл-
жымалы құрамды жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Химиялық заттар: оның ішінде органикалық 
еріткіштер, əртүрлі сыныптың химиялық 
аллергендері

жылына 
1 рет

145 Поезд құрастырушылар жəне 
көмекшілері

Локомотив, тасымалдау Зақымдану қаупі бар факторлар: Қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шамадан тыс дене 
жүктемелері, қолайсыз микроклиматтық фак-
торлар, шу

жылына 
1 рет

147 Лак, бояу жəне басқа да 
химиялық еріткіштерді 
құрастырушылар 

Локомотив, вагон, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Химиялық заттар, оның ішінде органикалық 
еріткіштер, əртүрлі сыныптың химиялық 
аллергендері

жылына 
1 рет

148 Ағаш өңдеу бойынша ста-
нокшылар

Вагон, жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Зақымдану қаупі бар факторлар, ағаш шаңы, шу жылына 
1 рет

149 Металл бойынша станок-
шылар

Локомотив, Вагон, жыл-
жымалы құрамды жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі

Зақымдану қаупі бар факторлар, металл шаңы, 
салқындатқыш майлаушы сұйықтықтар

жылына 
1 рет

150 Станция жұмыскерлері Тасымалдау, жол, жүк 
жəне коммерциялық 
жұмыстар

Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шамадан тыс дене 
жүктемелері, қолайсыз климаттық факторлар

жылына 
1 рет

151 Сымды байланысы, радио-
байланыс, сигнализация, 
орталықтандыру, блок-
тау (бұдан əрі – СОБ), 
технологиялық жөндеу 
учаскесі (бұдан əрі – 
ТЖУ), ысыған букстерді 
анықтау аспабының аға 
электромеханиктері, 
электромеханиктері 

Дабылқаққыш, байланыс 
жəне есептегіш техника

Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шамадан тыс дене 
жүктемелері, қолайсыз микроклиматтық фак-
торлар

жылына 
1 рет

152 Станция құрылғыларының 
сымды байланысы (желілік-
аппаратты зал (бұдан əрі 
– ЖАЗ), автоматты теле-
фон байланысы (бұдан əрі 
– АТБ), қол телефон стан-
циялары жəне телеграф) 
аға электромеханиктері, 
электромеханиктері

Дабылқаққыш, байланыс 
жəне есептегіш техника

Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шамадан тыс дене 
жүктемелері, қолайсыз климаттық факторлар

жылына 
1 рет

153 СОБ жəне сымды байланыс 
(желілік), автоблокировкаға 
жəне автоматты локомотивті 
сигнализацияға (бұдан əрі 
– АЛСН), сондай-ақ бекет-
тердегі диспетчерлік жəне 
электрлік орталықтандыруға 
қызмет көрсететін аға элек-
тромеханиктер, механиктер

Сигнализация, байланыс 
жəне есептегіш техника

Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

154 СОБ, механикаландырылған 
сұрыптау төбешіктеріне 
қызмет көрсететін аға элек-
тромеханиктер, электро-
механиктер мен электро-
монтерлер

Сигнализация, байланыс 
жəне есептегіш техника

Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, қолайсыз климаттық фак-
торлар

жылына 
1 рет

155 Əйнекшілер Азаматтық құрылыс, 
күрделі құрылыс

Зақымдану қаупі бар факторлар, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет 

156 Киім-кешек жуушылар, 
кептірушілер

Локомотив, вагон Уытты заттар, патогенді микроорганизмдер, ішек 
құрт жұмыртқалары 

2 жылда 
1 рет 

157 Ағаш ұсталары Локомотив, вагон, жол, 
қозғалыс

Шамадан тыс дене жүктемелері, шаң жылына 
1 рет

158 Ылғалдандырылған шпал 
салушылары

Жол Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шамадан тыс дене 
жүктемелері, антрацен, тақта тас жəне тас көмір 
майлары, қолайсыз климаттық факторлар 

жылына 
1 рет

159 Кептірушілер Жылжымалы құрамды 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Шаң, химиялық заттар, қолайсыз климаттық 
факторлар

жылына 
1 рет

160 Такелажниктер Локомотив, жол, күрделі 
құрылыс

Шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

161 Телефонистер Сигнализация, байланыс 
жəне есептегіш техника

Дыбыс аппаратына жүктеме жылына 
1 рет

162 Телетайпистер, телегра-
фистер

Қозғалыстар, сигнали-
зация, байланыс жəне 
есептегіш техника

Шу жылына 
1 рет

163 Термистер Локомотив, жылжымалы 
құрамды жөндеу жəне қо-
салқы бөлшектер өндірісі

Шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

164 Дөңгелек парларын 
қайрап жұмырлайтын ағаш 
шеберлері

Локомотив, вагон Зақымдану қаупі бар факторлар, шу, шаң жылына 
1 рет

165 Тракторшылар Барлық шаруашылық Шаң, діріл, бөлінетін газдар, қолайсыз климаттық 
факторлар, шу

жылына 
1 рет

166 Құбыр жөндеушілер Күрделі құрылыс Шамадан тыс дене жүктемелері, патогенді 
микроорганизмдер, ішек құрт жұмыртқалары, 
қолайсыз климаттық факторлар, шаң

жылына 
1 рет

167 Өндірістік үй-жайларды жи-
наушылар

Барлық шаруашылықтар Нақты өндірістік учаскелердің зияндылығы 2 жылда 
1 рет

168 Машиналар, камералар, 
бактар, цистерналарды таза-
лаушылар

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Химиялық заттар: нақты процестер мен 
жүктердің тізбесі бойынша

жылына 
1 рет

169 Қалыптаушылар, өзекше 
жасайтындар

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Шаң, діріл, химиялық заттар: көміртегі, азот, 
күкірт оксидтері жəне басқалары, зақымдану 
қауіпі бар факторлар, қолайсыз климаттық фак-
торлар, шу, шамадан тыс дене жүктемелері

жылына 
1 рет

170 Тігінші-мотористер Вагон, жолаушылар Шу, зақымдану қауіпі бар факторлар жылына 
1 рет

171 Шихтамен жұмыс істейтін 
адамдар

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Шаң, химиялық заттар, зақымдану қаупі бар 
факторлар, шамадан тыс дене жүктемелері, 
қолайсыз микроклиматтық факторлар

жылына 
1 рет

172 Шлак шығарушылар Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Шаң, химиялық заттар, шамадан тыс дене 
жүктемелері, қолайсыз микроклиматтық фак-
торлар

жылына 
1 рет

173 Штампылаушылар, металл 
штампылаушылар

Жылжымалы құрам 
жөндеу жəне қосалқы 
бөлшектер өндірісі

Шу, діріл, металл оксидтерінің шаңы, шамадан 
тыс дене жүктемелері, зақымдану қаупі бар 
факторлар

жылына 
1 рет

174 Сылақшылар Азаматтық құрылыс, 
күрделі құрылыс, жыл-
жымалы құрам жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер 
өндірісі, локомотив

Шамадан тыс дене жүктемелері, шаң (əк, сили-
каттар), қолайсыз климаттық факторлар

жылына 
1 рет

175 Жөндеу-тексеру цехтары-
ның, жол, электромеханик 
алық шеберханалар электро-
механик тері жəне техниктері

Электрлендіру жəне элек-
трмен жабдықтау

Электрмен зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

176 СОБ, автоблоктауға, 
сиг налды автоблоктау 
желілеріне, электрлік 
орталықтандырудың 
едендегі құрылғыларына 
қызмет көрсететін электро-
механиктер жəне электро-
монтерлер

Дабылқаққыш, байланыс 
жəне есептегіш техника

Зақымдану қаупі бар факторлар, шамадан тыс 
дене жүктемелері, қолайсыз климаттық фак-
торлар

жылына 
1 рет

177 Кабель желілері бойын-
ша электромонтажниктер 
(қолмен)

Күрделі құрылыс Электрмен зақымдану қаупі бар факторлар, 
шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
климаттық факторлар

жылына 
1 рет

178 Жарықтандыру бойынша, 
жарықтандыру желілері, күш 
беретін желілер бойынша 
электромонтажниктер

Күрделі құрылыс Электрмен зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

179 СОБ жəне радиобайла-
ныс электромонтерлері, 
электромеханиктері, аспап-
тарды жөндеу (поезда 
ысыған букс) бойынша 
электромеханик, байла-
ныс аппаратурасы мен 
құрылғысына қызмет көрсету 
жəне жөндеу бойынша элек-
тромонтер (сигнализация, 
орталықтандыру жəне блок-
тау құрылғылары)

Дабылқаққыш, байланыс 
жəне есептегіш техника

Зақымдану қаупі бар факторлар, шамадан тыс 
дене жүктемелері, қолайсыз климаттық фак-
торлар

жылына 
1 рет

180 Электромонтерлер–
желіде жұмыс істейтіндер, 
жабдықты монтаж-
дау, жөндеу бойынша 
дəнекерлеушілер

Күрделі құрылыс 
дабылқаққыш, байланыс 
жəне есептегіш техника

Шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар, зақымдану қаупі 
бар факторлар: қозғалыстағы жылжымалы 
құрам, электрмен зақымдану қауіптілігі

жылына 
1 рет

181 СОБ электромонтерлері, 
апаттық қалпына келтіру 
лездемелерінде жұмыс 
істейтін сымды байланыс 
электромеханиктері жəне 
электромонтерлері

Күрделі құрылыс, 
дабылқаққыш, байланыс 
жəне есептегіш техника

Шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
микроклиматтық факторлар, зақымдану қаупі 
бар факторлар: қозғалыстағы жылжымалы 
құрам, электрмен зақымдану қауіптілігі

жылына 
1 рет

182 Электромеханиктер, элек-
тромонтерлер жəне техник-
тер: байланыс желілеріне 
қызмет көрсететін, жоғары 
вольтты желілерге, тара-
тушы желілерді пайдалану 
бойынша СОБ қуаттандыру 
қондырғыларына қызмет 
көрсететін

Электрлендіру мен элек-
трмен жабдықтау

Зақымдану қаупі бар факторлар, оның ішінде 
электрмен зақымдану қаупі бар факторлар, 
шамадан тыс дене жүктемелері, қолайсыз 
климаттық факторлар,

жылына 
1 рет

183 Электромонтерлер, элек-
тромеханиктер жəне тех-
никтер: тартатын қосалқы 
станциялардың, электро-
станция басқармасының бас 
қалқандарын, жабдықтарын 
жөндеу бойынша

Электрлендіру мен элек-
трмен жабдықтау

Электрмен зақымдану қаупі бар факторлар жылына 
1 рет

184 Электрмен дəнекерлеушілер, 
оның ішінде қолмен жəне 
басқа да дəнекерлеу түрлері

Барлық шаруашылықтар Дəнекерлеу аэрозолы, көміртегі оксиді, азот диок-
сиді, сəуле тудыратын энергия, зақымдану қаупі бар 
факторлар, қолайсыз климаттық факторлар

жылына 
1 рет

185 Электр слесарьлары, оның 
ішінде темір бетон кон-
струкцияларын монтаждау 
кезіндегі құрылыс электр 
слесарьлары

Күрделі құрылыс Зақымдану қаупі бар факторлар, шамадан тыс 
дене жүктемелері, қолайсыз климаттық фак-
торлар

жылына 
1 рет

186 Эмальдаушылар Барлық шаруашылықтар Химиялық заттар жылына 
1 рет

187 Атқыштар командасының, 
топтардың, 
мамандандырылған 
топтардың бастықтары мен 
орынбасарлары, жүктерді 
қабылдау бойынша инспек-
торлар, атыс қаруын ұстауға 
жəне оны пайдалануға 
рұқсат берілген күзетшілер

Барлық шаруашылықтар Зақымдану қаупі бар факторлар: қозғалыстағы 
жылжымалы құрам, шамадан тыс дене 
жүктемелері, қолайсыз климаттық фактор-
лар, көруге күш түсіретін жұмыстар, нервтік-
эмоциялық жүктеме

жылына 
1 рет

2. Азаматтық авиация жұмыскерлері
1 Авиатехниктер (меха-

никтер, моторшылар), 
пайдаланылған газды 
шығаратын қақпақшаларды 
жөндеу бойынша жəне 
шырағдандарды тазалау 
бойынша слесарьлар

Авиациялық – техникалық 
база (бұдан əрі – АТБ), 
авиациялық – жөндеу за-
уыты (бұдан əрі – АЖЗ)

Тетраэтил қорғасыны жылына 
1 рет

2 Поршеньді ұшақтардың 
отын бактарын жөндеумен 
айналысатын механиктер 
(жұмысшылар)

АТБ, АЖЗ Тетраэтил қорғасыны жылына 
1 рет

3 Авиатехниктер (механиктер, 
моторшылар)

АТБ жəне аэродром 
қызметі 

Шу жылына 
1 рет

4 Слесарь-тойтаратын 
жұмысшылар

АТБ, АЖЗ шу, жергілікті діріл жылына 
1 рет

5 Сырлаушылар АТБ, АЖЗ толуол, ксилол, стирол жылына 
1 рет

6 Креалин жуындысын жу-
ушылар

АТБ, АЖЗ фенол жылына 
1 рет

7 Өнеркəсіптік еріткіштерді 
майсыздандыру учаскелерін 
жуушылар

АТБ, АЖЗ керосин, бензин жылына 
1 рет

8 Ашық кеңістіктерде 
дəнекерлеу, балқыту жəне 
кесу 

АТБ, АЖЗ, арнайы 
автокөлік қызметі (одан 
əрі – ААҚ)

Дəнекерлеу аэрозолдары жылына 
1 рет

9 Қышқылды аккумуляторлар-
мен жəне аккумуляторды 
зарядтаумен айналысатын 
аккумуляторшылар (меха-
никтер), слесарьлар

АТБ, АЖЗ, ААҚ Күкірт жəне оның қосындылары жылына 
1 рет

10 Қорғасын аккумуляторлар-
ды жөндеумен айналысатын 
аккумуляторшылар (сле-
сарьлар)

АТБ қорғасын жылына 
1 рет

11 Ұшатын аппараттардың 
санитарлық тораптарын СТ-2 
сұйықтығымен толтырумен 
айналысатын авиатехниктер 
(механиктер), слесарьлар

АТБ фенол жылына 
1 рет

12 Авиациялық химиялық ап-
паратураларды жөндеумен 
айналысатын механиктер, 
слесарьлар

АТБ пестицидтер жылына 
1 рет

13 Ұшқыштар, инженерлер, ави-
атехниктер, авиамеханиктер

АТБ Шу, тетраэтил қорғасыны, формальдегид, азот 
диоксиді, биіктіктегі жұмыстар

жылына 
1 рет

14 Өрт сөндіргішті зарядта-
ушылар

АТБ Майлы қатардың туынды көмірсутектері жылына 
1 рет

15 Авиа қозғалтқышты тазала-
умен айналысатын құммен 
тазалаушылар 

АТБ Құрамында кремень бар шамадан тыс дене 
жүктемелері

жылына 
1 рет

16 Өндірістік мақсаттағы 
жабдықтар мен 
электроаппаратураларға 
қызмет көрсететін жəне 
сынайтын, жөндейтін 
тұлғалар, электротехникалық 
жабдықтардың кезекшілері

АТБ, АЖЗ, ААҚ, жылу 
техникалық жəне 
санитариялық-техни 
калық қызмет көрсету 
(бұдан əрі – ЖТСТҚ), 
электрлік жарықты тех-
никалық қызмет көрсету 
(одан əрі – ЭЖТҚК)

Электр кернеуі жылына 
1 рет

17 Радиоизотопты аспаптарды 
сақтаумен немесе тексеру-
мен, жөндеумен айналыса-
тын авиатехниктер (механик-
тер), қоймашылар

АТБ Иондаушы сəуле жылына 
1 рет

18 Өнеркəсіптік дефекто-
скопиямен айналысатын 
жұмыскерлер

АЖЗ Иондаушы сəуле жылына 
1 рет

19 Көліктік радиациялық 
қондырғыларды тасымалда-
умен жəне сақтаумен айна-
лысатын жүк тасушылар, 
қоймашылар

Коммерциялық қойма Иондаушы сəуле жылына 
1 рет

20 Багажды рентген бақылау-
мен айналысатын 
жұмыскерлер

Авиациялық қауіпсіздік 
қызметі (одан əрі – АҚҚ)

Иондаушы сəуле жылына 
1 рет

21 Радио навигациялық, 
радио байланыс жəне 
радиолокациялық 
жабдықтарды жөндеумен 
айналысатын авиатехниктер 
(механиктер, монтажниктер)

АТБ Иондамайтын сəуле жылына 
1 рет

22 Радио жабдықты жөндеумен 
жəне тексерумен айналыса-
тын радиотехниктер (меха-
никтер, монтажниктер)

АТБ, АЖЗ, байланыс 
жабдықтарын пайдала-
ну қызметі (бұдан əрі 
– БЖПҚ)

Иондамайтын сəуле жылына 
1 рет

23 Аэропорттың радиотехника-
лық қондырғыларына қызмет 
көрсету бойынша радиотех-
никтер (инженерлер, меха-
никтер)

Радионавигация 
объектілері мен байла-
ныстар

30 мГц – 300 Гц диапазонындағы иондамай-
тын сəуле

жылына 
1 рет

24 Қуаты 1 ВКт жоғары 
радиотехникалық қондырғы 
орнатылған үй-жайларда 
жұмыс істейтін жұмысшылар 
(еден жуушылар)

Азаматтық авиацияның 
радиотехникалық 
объектілері

30 мГц – 300 Гц диапазонындағы иондамай-
тын сəуле

жылына 
1 рет

25 Радиотехникалық 
қондырғыларға қызмет 
көрсететін радиотехниктер 
(инженерлер, механиктер)

Азаматтық авиацияның 
радиотехникалық 
объектілері

30 мГц диапазонындағы төмен иондамайтын 
сəуле

жылына 
1 рет

(Жалғасы. Басы 23-25-беттерде) 

(Соңы 27-бетте) 
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26 Жер, жабын, жұмысшы 
төсеніш бетінен 5 метр 
биіктікте жоғарыға шығу 
жұмыстарымен айналысатын 
жұмысшылар (техниктер, ме-
ханиктер, əуе кемелерін жу-
ушылар), (қорғаныш белдігін 
пайдалана отырып)

АТБ, АЖЗ Биіктік жылына 
1 рет

27 Ашық алаңдарда ұшатын 
аппараттарға техникалық 
қызмет көрсететін авиатех-
никтер (механиктер, мотор-
шылар)

АТБ Шу жылына 
1 рет

28) Инженерлер, техниктер, сүзгі 
жуушылар

АТБ Ультрадыбыс жылына 
1 рет

29 Слесарь – сынаушылар, сы-
наушылар

АЖЗ, АТБ Діріл, шу жылына 
1 рет

30 Синоптикалық карталарды 
құрумен жəне шифрын ашу-
мен айналысатын техниктер, 
инженерлер, зертханашылар

Метеорологиялық 
орталықтар

Формальдегид, майлы қатардағы альдегидтер жылына 
1 рет

31 Қорғасындалған 
бөлшектермен немесе 
дəнекерлеумен айналы-
сатын дəнекерлеушілер 
(слесарьлар, мысшылар, 
қаңылтыршылар)

АЖЗ, АТБ Қорғасын жылына 
1 рет

32 Радио аппаратура мен радио 
бөлшектерді дəнекерлеумен 
айналысатын радио монтаж-
шылар (механиктер)

АЖЗ, АТБ, жөндеу-
пайдалану шеберханасы 
(бұдан əрі – ЖПШ) 

Қорғасын жылына 
1 рет

33 Əуе кемелерін жинаушылар 
мен жуушылар, өндірістік үй-
жайларды жинаушылар

АЖЗ, АТБ Синтетикалық жуу құралдары жылына 
1 рет

34 НГЖ – 4 сұйықтығымен бай-
ланыста болатын авиатех-
никтер (механиктер, инже-
нерлер, зертханашылар)

АТБ, АЖЗ, жанар-
жағармай материалдар 
қызметі (одан əрі – ЖЖМ)

Фосфор жəне оның қосындылары жылына 
1 рет

35 Жүргізушілер АЖЗ, АТБ Тетраэтил қорғасыны жылына 
1 рет

36 Бензин құюшылар 
жүргізушілері

ССТ Тетраэтил қорғасыны жылына 
1 рет

37 Жылыту жəне үрлеу 
машиналарының 
жүргізушілері

ССТ Шу жылына 
1 рет

38 Этильденген бензинмен 
(бұдан əрі – ЭБ) жұмыс 
істейтін ұшақтарды жуу-
шылар

АТБ, АЖЗ Тетраэтил қорғасыны жылына 
1 рет

39 ЭЖ жұмыс істейтін авто-
моторларды жөндеу бой-
ынша слесарь-механиктер 
(желілерді, бөлшектерді)

АТБ, АЖЗ Тетраэтил қорғасыны жылына 
1 рет

40 Химиялық су тазалау аппа-
ратшылары (жұмысшылар, 
зертханашылар)

ЖТСТҚ Дезинфициялау құралдары жылына 
1 рет

41 СТ 2 сұйықтығын тасымал-
даумен айналысатын ар-
найы машина жүргізушілері

ААҚ фенол жылына 
1 рет

42 ЭЖ талдаумен, оны 
сақтаумен жəне берумен 
байланысты зертханашы-
лар, ИТР

ЖЖМ Тетраэтил қорғасыны жылына 
1 рет

43 ЭЖ бар цистерналарды жуу-
шылар, булаушылар

ЖЖМ, ААҚ Тетраэтил қорғасыны жылына 
1 рет

44 СТ2 сұйықтығын дайында-
умен жəне сақтаумен ай-
налысатын қоймашылар 
(жұмысшылар)

ЖЖМ Фенол жылына 
1 рет

45 Бензин құятын орындарды 
тазалаушылар- слесарьлар

ЖЖМ Тетраэтил қорғасыны жылына 
1 рет

46 НГЖ4 сұйықтығымен жа-
насатын техниктер, ЖЖМ 
зертханашылары

ЖЖМ Бензин, керосин, фосфор жəне оның 
қосындылары

жылына 
1 рет

47 Бензин, еріткіш қолданатын 
жұмыскерлер

АТБ, АЖЗ Бензин (тетраэтил қорғасыны) жылына 
1 рет

48 Резеңке техникалық 
бұйымдарды вулканизация-
лаумен айналысатын вулка-
низаторшылар (механиктер, 
слесарьлар)

АТБ, АЖЗ, ААҚ Вулканизацияны жеделдетушілер жылына 
1 рет

49 Метанол қолданылатын 
учаскелердің қоймашылары 
мен жұмысшылары

ЖЖМ Метанол жылына 
1 рет

50 Резервуарларды, отын ци-
стерналарын тазалаумен ай-
налысатын жұмыскерлер

ЖЖМ, ЖТСТҚ Бензин, керосин жылына 
1 рет

51 Сұйықтықпен жанасатын 
авиатехниктер, қоймашылар, 
машина жүргізушілері

ЖЖМ, АТБ, ААҚ Этиленгликоль жылына 
1 рет

52 Кессондарда, барокамера-
ларда жұмыс істеу

АТБ Жоғары атмосфералық қысым жылына 
1 рет

53 Өздігінен жүретін механизм-
дер жүргізушілері (элек-
трокар)

АТБ, АЖЗ, ААҚ Діріл жылына 
1 рет

54 Жүк тиеушілер Жүк қоймалары Шамадан тыс дене жүктемелері жылына 
1 рет

55 Пернелі есептегіш жəне 
есептегіш перфорациялық 
машина операторлары

Есептегіш орталық Жергілікті бұлшық ет жүктемесі жылына 
1 рет

56 Телеграфистер БЖПҚ Жергілікті бұлшық ет жүктемесі жылына 
1 рет

57 Жалындаған отынды 
тиеумен немесе күлді 
механикалық немесе 
қолмен шығарумен айналы-
сатын от жағушылар (күл 
шығарушылар)

ЖТжСТҚ Көміртек шаңы жылына 
1 рет

58 Ағаш ұсталары ЖҚУ, АЖЗ ағаш шаңы жылына 
1 рет

59 Қазандық от жағушылары, 
қазандық машинистері, 
қазандық жабдықтарын 
жөндеу бойынша слесарьлар

ЖТжСТҚ Жоғары температура, қарқынды жылу сəулесі жылына 
1 рет

60 Құрылыс жұмыстарындағы 
бетоншылар (жұмысшылар)

РСУ Цемент шаңы  жылына 
1 рет

61 Ұшақ жəне тікұшақ 
ұшқыштары

Ұшқыш отрядтары Жалпы діріл, шу жылына 
1 рет

62 Ашық тарату 
құрылғыларының кабельді 
жəне ауамен электр беру 
желілеріне қызмет көрсететін 
электромонтерлер жəне 
электр слесарьлары

ЭЖТҚК Электр кернеуі, биіктіктегі жұмыс жылына 
1 рет

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 8 мамырда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10987 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 23-26-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 23 маусым                 №378            Астана қаласы

Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі 
Заңы 14-бабының 15) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргізу қағидалары 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк сатып алу заңнамасы 
департаментi (С.М. Ахметов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тіркеуді; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа 

басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 

орналастыруды қамтамасыз етсін. 
3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң 

қолданысқа енгiзiледi.
Министр Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 23 маусымдағы
№378 бұйрығымен бекітілген

 
Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидалары

Осы Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдеде Қазақстан Республикасының Заңына 
(бұдан əрі – Заң), Қазақстан Республикасының «Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық 
қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы, «Ақпараттандыру туралы» 2007 жылғы 11 
қаңтардағы заңдарына сəйкес əзірленді жəне электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу 
тəртібін айқындайды.

Қағидалар мемлекеттік сатып алуды конкурс тəсілімен жүзеге асырудың ерекше жəне 
арнайы тəртіптеріне, сондай-ақ Заңда көзделген қорғаныс қажеттіліктерін қамтамасыз ету 
үшін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тəртібіне сəйкес жүзеге асырылатын 
мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.

1. Жалпы ережелер
 1. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор (бұдан əрі – опе-

ратор) – Заңының 14 бабының 17 тармақшасына сəйкес уəкілетті органымен шешімі бойынша 
құрылатын, акцияларының (қатысу үлестерінің) жалғыз меншік иесі мемлекет немесе ұлттық 
холдинг болып табылатын, электрондық мемлекеттік сатып алу саласында бірыңғай техникалық 
саясатты іске асыруды жүзеге асыратын заңды тұлға;

2) мемлекеттік сатып алу веб-порталы (бұдан əрі – веб-портал) – электрондық мемлекеттік 
сатып алудың электрондық қызметтеріне бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын мемлекеттік 
ақпараттық жүйе;

3) мемлекеттік сатып алу веб-порталында тіркелу (бұдан əрі – тіркелу) – мемлекеттік сатып 
алу жүйесі субъектісінің веб-портал арқылы мемлекеттік сатып алуға қол жеткізуі;

4) веб-порталға қатысушы – (бұдан əрі – қатысушы) – тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып 
алуды ұйымдастырушы, веб-порталда тіркеуден өткен əлеуетті өнім беруші;

5) веб-порталды пайдаланушы (бұдан əрі – пайдаланушы) – қатысушының лауазымды 
адамы не қатысушының өкілі;

6) веб-порталға қатысу – мемлекеттік сатып алу саласында электрондық қызметтер алу 
үшін қатысушының атынан пайдаланушының мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалануы;

7) жеке кабинет – пайдаланушының веб-порталдағы автоматтандырылған жұмыс орны;
8) электрондық құжат – өзіндегі ақпарат электрондық цифрлық нысанда ұсынылған жəне 

электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған құжат;
9) шартты жеңілдік – Заңның 17-бабының 4-тармағына сəйкес электрондық конкурстық 

құжаттамада айтылған өлшемдердің негізінде конкурстық комиссия ұсынатын əлеуетті өнім 
берушінің конкурстық баға ұсынысын шартты азайтудың пайыздық мəні;

10) құжаттың электрондық көшірмесі – өтініш берушінің немесе аталған құжатты 
куəландыруға өкілеттіктері бар адамның не мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алушының 
өзінің жеке қатысуы кезінде берген жазбаша келісімі негізінде халыққа қызмет көрсету 
орталығының уəкілеттік берілген қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
куəландырылған, түпнұсқа құжаттың түрін жəне ондағы ақпаратты (деректерді) электрондық 
цифрлық нысанда толығымен көрсететiн құжат;

11) веб-порталдағы уəкілетті өкіл – веб-порталға қатысушының пайдаланушысы, оған 
веб-порталға қатысушының бірінші басшысының тиісті шешімімен веб-порталдағы барлық 
іс-қимылдарды орындауға, оның ішінде құжаттардың электрондық көшірмелерін растауға 
құқықтар берілген;

12) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен 
жасалған жəне электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін жəне мазмұнының 
өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар терімі;

13) электрондық шарт – электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған жəне веб-
порталда жасалатын электрондық цифрлық нысандағы мемлекеттік сатып алу туралы шарт; 

14) веб-порталды пайдалану – мемлекеттік сатып алу саласындағы қызметті жүзеге асы-
ру, мемлекеттік сатып алуда қатысу, сондай-ақ веб-порталда орналастырылған ақпаратты 
алу мақсатында Қатысушылар мен Пайдаланушылар веб-порталда орындайтын іс-қимыл;

15) жұмыс уақыты – қызметкер жұмыс берушінің актілеріне жəне еңбек шартының талап-
тарына сəйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, сонда-ақ Қазақстан Республикасының 
заңдарына жəне өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне сəйкес жұмыс уақытына жатқызылатын 
уақыттың өзге кезеңдері. 

2. Конкурс, баға ұсыныстарын сұрату, аукцион жəне бір көзден алу тəсілдерімен 
электрондық мемлекеттік сатып алу осы Қағидаларда айқындалған тəртіппен жүргізіледі.

3. Веб-порталын пайдалану, сондай-ақ техникалық кідірістер туындаған жағдайдағы оның 
жұмысы Мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану қағидаларын жəне Мемлекеттік сатып 
алу веб-порталының жұмысында техникалық істен шығу туындаған жағдайда мемлекеттік сатып 
алу веб-порталының жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 133 бұйрығымен бекітілген құқықтық нормативтық 
актілер мемлекеттік реестірінде 2014 жылы 30 сəуірде № 9369 тіркелген тəртіптеп жүзеге 
асырылады.

2. Конкурс тəсілімен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу тəртібі 

1. Параграф. Конкурс тəсілімен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алуды 

ұйымдастырушының немесе онымен бір тұлғаны білдіретін тапсырыс берушінің 
ұйымдастыруы жəне жүргізуі

4. Конкурс тəсілімен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының немесе онымен 
бір тұлғаны білдіретін тапсырыс берушінің ұйымдастыруы жəне жүргізуі мынадай дəйекті іс-
шараларды орындауды көздейді:

1) тапсырыс берушi мен ұйымдастырушы бiр тұлғаны білдіретін жағдайларды қоспағанда, 
тапсырыс беруші етіп ұйымдастырушыны жəне алдағы уақытта болатын мемлекеттік сатып 
алуда соңғысының мүдделерін білдіретін тапсырыс берушінің лауазымды адамын айқындау;

2) тапсырыс берушi мен ұйымдастырушы бiр тұлғаны білдіретін жағдайларды қоспағанда, 
тапсырыс берушінің веб-портал арқылы веб-порталдың қатысушысы болып табылатын 
ұйымдастырушыға шақыру жіберуі;

3) тапсырыс берушінің конкурстық құжаттаманы бекітуі;
4) конкурстық құжаттаманы веб-порталда қалыптастыру жəне бекіту;
5) қажет болғанда ұйымдастырушы сараптау комиссия тобының құрамын құруы не сарап-

шыны айқындауы жəне тапсырыс берушінің бекітуі;
6) ұйымдастырушының веб-порталда конкурстық комиссияның құрамын қалыптастыруы 

жəне конкурстық комиссияның хатшысын айқындауы;
7) тапсырыс берушінің веб-порталда конкурстық комиссияны бекітуі жəне конкурстық 

комиссияның хатшысын айқындауы;
8) электрондық конкурс (бұдан əрі – конкурс) жүргізілетіні туралы веб-порталда хабар-

ландыру жариялау;
9) веб-порталға қатысушы - əлеуетті өнім берушілердің веб-порталда оны алу фактісін 

автоматты түрде тіркей отырып, конкурстық құжаттаманы алуы;
10) осы Қағидалардың 48 жəне 49-тармақтарында көзделген жағдайларда конкурстық 

құжаттаманы алған əлеуетті өнім берушілерге оның ереж елерін веб-портал арқылы түсіндіру;
11) веб-порталда электрондық құжат нысанында берілетін конкурсқа қатысуға өтінімдерді 

автоматты түрде тіркеу;
12) өтінімдерді ашу жəне тиісті ашу хаттамасын веб-порталда жариялау;
13) біліктілік талаптарына, конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім 

берушілерді айқындау үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді конкурстық комиссияның 
веб-портал арқылы қарауы;

14) конкурстық комиссияның веб-портал арқылы біліктілік талаптарына жəне конкурстық 
құжаттама талаптарына сай келмейтін əлеуетті өнім берушілер тізбесін олардың сай кел-
меу себептерін жəне жетіспейтін құжаттар туралы ақпаратты не əлеуетті өнім берушілердің 
конкурсқа қатысуға арналған өтінімді біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талап-
тарына сай келтіруге арналған мəліметтерді көрсете отырып айқындауы. Осы айқындаудың 
нəтижелерін жариялау Астана уақыты бойынша жұмыс уақытында веб-порталда конкурсқа 
қатысуға алдын ала рұқсат берудің тиісті хаттамасында жүзеге асырылады;

15) əлеуетті өнім берушілердің электрондық құжат нысанында берген, біліктілік талапта-
рына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендірген конкурсқа қатысуға арналған 
өтінімдерді веб-порталда автоматты түрде тіркеу;

16) конкурстық комиссияның веб-портал арқылы конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті 
өнім берушілердің тізбесін жəне шартты жеңілдіктер мөлшерін айқындауы. Осы айқындаудың 
нəтижелерін жариялау Астана уақыты бойынша жұмыс уақытында веб-порталда конкурсқа 
қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада жүзеге асырылады. Бұл ретте мемлекеттік сатып алуды 
ұйымдастырушы рұқсат беру хаттамасын жариялау кезінде веб-порталда баға ұсыныстарын 
қабылдау басталатын нақты күні мен уақыты туралы ақпаратты орналастырады, бұл ретте 
баға ұсыныстарын қабылдаудың басталуы рұқсат беру хаттамасы жарияланған сəттен бастап 
бір тəуліктен ерте болмауға тиіс;

17) конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға əлеуетті өнім берушілердің берген 
өтінімдерінде тауарлар, көрсетілетін қызметтердің ең үздік техникалық ерекшелігін (үздік 
техникалық ерекшеліктер) сарапшы не сараптау комиссиясының (оларды тартқан жағдайда) 
пікірін ескере отырып айқындауы. Бұл айқындаудың нəтижелерін жариялау Астана уақыты 
бойынша жұмыс уақытында веб-порталда конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы тиісті хат-
тамада жүзеге асырылады;

18) конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық баға 
ұсыныстарын электрондық құжаттар нысанында веб-порталда автоматты түрде тіркеу;

19) веб-порталда конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын автоматты 
түрде ашу, бағалау, салыстыру жəне жеңімпазды айқындау;

20) қорытындылар хаттамасын веб-порталда автоматты түрде жариялау;
21) ұйымдастырушы жүргізген конкурс қорытындысы бойынша тапсырыс беруші мен 

конкурстың жеңімпазы арасында мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.
Осы тармақтың 14) жəне 15) тармақшаларында көзделген іс-шаралар конкурстық комиссия 

біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келмейтін əлеуетті өнім 
берушілерді анықтаған жағдайда жүзеге асырылады.

Осы тармақтың 17) тармақшасында көзделген іс-шара тауарлар, көрсетілетін қызметтер 
сатып алынған жағдайда жүзеге асырылады.

5. Біртекті болып табылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсты ұйымдастыру кезінде ұйымдастырушы мұндай 
тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурстық құжаттамада олардың біртекті 
түрлері бойынша лоттарға бөле отырып, аталған тəсілмен бірыңғай мемлекеттік сатып алуды 
ұйымдастыра жəне өткізе алады.

Біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу 
жөніндегі конкурсты жүзеге асырғ  ан кезде ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада біртекті 
тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізіп беру (орындау, көрсету) орны 
бойынша лоттарға бөледі.

Біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірнеше түрлерін 
мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсты жүзеге асырған кезде ұйымдастырушы конкурстық 
құжаттамада тауарларды, көрсетілетін жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті 
түрлері жəне (немесе) жеткізіп беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөледі.

2. Параграф. Бірыңғай ұйымдастырушының конкурс тəсілімен жүзеге асырылатын 
тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып 

алуды ұйымдастыруы жəне жүргізуі
6. Бірыңғай ұйымдастырушы конкурс тəсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 

қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды жəне жүргізуді тапсырыс 
берушінің мынадай құжаттарды:

1) тапсырыс берушінің бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының 
өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не тапсырыс берушінің бірінші басшысының 
міндетін атқаратын адам қол қойған, тапсырыс берушінің конкурс тəсілімен тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алуға арналған өтінімін;

2) тапсырыс берушінің бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының 
өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не тапсырыс берушінің бірінші басшысының 
міндетін атқаратын адам бекіткен техникалық ерекшелікті. Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда, техникалық ерекшелік тиісті уəкілетті органмен 
келісілуі тиіс;

3) тапсырыс берушінің бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының 
өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не тапсырыс берушінің бірінші басшысының 
міндетін атқаратын адам бекіткен сараптау комиссиясы құрамын немесе сарапшыны айқындау 
туралы шешімді;

4) конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табылатын, тапсырыс берушінің 

бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын 
өзге лауазымды адам не тапсырыс берушінің бірінші басшысының міндетін атқаратын адам 
бекіткен мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын қамтитын тапсырманы ұсынуы 
негізінде жүзеге асырады.

7. Конкурс тəсілім ен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру жəне жүргізу веб-порталда 
мынадай дəйекті кезеңдерді орындауды көздейді:

1) бірыңғай ұйымдастырушының тапсырыс беруші бекіткен техникалық ерекшелікті, 
мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын, сараптау комиссиясының құрамын не сарап-
шыны қамтитын конкурстық құжаттаманы бекітуі жəне оны веб-портал арқылы қалыптастыруы;

2) бірыңғай ұйымдастырушының веб-портал арқылы веб-порталды пайдаланушылардың 
арасынан конкурстық комиссияның құрамын қалыптастыруы жəне бекітуі жəне конкурстық 
комиссияның хатшысын айқындауы;

3) веб-порталда конкурс өткізу туралы хабарландыру жариялау;
4) веб-порталға қатысушы - əлеуетті өнім берушілердің веб-порталда оны алу фактісін 

автоматты түрде тіркей отырып, конкурстық құжаттаманы алуы;
5) осы Қағидалардың 50, 51, 52, 53 жəне 54-тармақтарында көзделген жағдайларда, 

бірыңғай ұйымдастырушының веб-портал арқылы конкурстық құжаттаманы алған əлеуетті 
өнім берушілерге оның ережелерін түсіндіруі;

6) веб-порталда электрондық құжат нысанында берілетін конкурсқа қатысуға өтінімдерді 
автоматты түрде тіркеу;

7) өтінімдерді ашу жəне тиісті ашу хаттамасын веб-порталда жариялау;
8) конкурстық комиссияның біліктілік талаптарына, конкурстық құжаттама талаптарына 

сəйкес   келетін əлеуетті өнім берушілерді анықтау үшін конкурсқа қатысуға өтінімдерді жəне 
шартты жеңілдіктер мөлшерін қарауы;

9) конкурстық комиссияның біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талапта-
рына сай келмейтін əлеуетті өнім берушілер тізбесін олардың сай келмеу себептерін жəне 
жетіспейтін құжаттар туралы ақпара тты немесе əлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға 
арналған өтінімді біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сай келтіруге 
арналған мəліметтерді көрсете отырып айқындауы. Осы айқындаудың нəтижелерін жариялау 
жариялау Астана уақыты бойынша жұмыс уақытында веб-порталда конкурсқа қатысуға алдын 
ала рұқсат берудің тиісті хаттамасында жүзеге асырылады;

10) əлеуетті өнім берушілердің электрондық құжат нысанында берген, біліктілік талапта-
рына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендірген конкурсқа қатысуға арналған 
өтінімдерді веб-порталда автоматты түрде тіркеу;

11) конкурстық комиссияның веб-портал арқылы конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті 
өнім берушілердің тізбесін жəне шартты жеңілдік мөлшерін айқындауы. Осы айқындаудың 
нəтижелерін жариялау веб-порталда конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада жүзеге 
Астана уақыты бойынша жұмыс уақытында асырылады. Бұл ретте мемлекеттік сатып алуды 
ұйымдастырушы рұқсат беру хаттамасын жариялау кезінде веб-порталда баға ұсыныстарын 
қабылдау басталатын нақты күні мен уақыты туралы ақпаратты орналастырады, бұл ретте 
баға ұсыныстарын қабылдаудың басталуы рұқсат беру хаттамасы жарияланған сəттен бастап 
бір тəуліктен ерте болмауға тиіс;

12) конкурсқа қатысуға əлеуетті өнім берушілердің берген өтінімдерінде тауарлар, 
қызметтердің ең үздік техникалық ерекшелігі (үздік техникалық ерекшеліктер) болған кезде 
сарапшы немесе сараптау комиссиясының пікірін ескере отырып конкурстық комиссиямен 
анықтау. Бұл айқындаудың нəтижелерін жариялау жариялау веб-порталда конкурсқа қатысуға 
рұқсат беру туралы хаттамада жүзеге асырылады;

13) конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық баға 
ұсыныстарын электрондық құжаттар нысанында веб-порталда автоматты түрде тіркеу;

14) конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын автоматты түрде ашу, 
бағалау, салыстыру жəне жеңімпазды анықтау;

15) қорытындылар хаттамасын веб-порталда автоматты түрде жариялау;
16) конкурс қорытындысы бойынша тапсырыс беруші мен конкурстың жеңімпазы арасында 

мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.
Осы тармақтың 9) жəне 10) тармақшаларында көзделген іс-шаралар конкурстық комиссия 

біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келмейтін əлеуетті өнім 
берушілерді анықтаған жағдайда жүзеге асырылады.

Осы тармақтың 12) тармақшасында көзделген іс-шара тауарлар, көрсетілетін қызметтер 
сатып алынған жағдайда жүзеге асырылады.

8. Біртекті болып табылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсты ұйымдастыру кезінде бірыңғай ұйымдастырушы 
мұндай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурстық құжаттамада олардың 
біртекті түрлері бойынша лоттарға бөле отырып, аталған тəсілмен бірыңғай мемлекеттік сатып 
алуды ұйымдастыра жəне өткізе алады.

Біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу 
жөніндегі конкурсты жүзеге асырған кезде бірыңғай ұйымдаст ырушы конкурстық құжаттамада 
біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізіп беру (орындау, көрсету) 
орны бойынша лоттарға бөледі.

Біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірнеше түрлерін 
мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсты жүзеге асырған кезде бірыңғай ұйымдастырушы 
конкурстық құжаттамада тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті 
түрлері жəне (немесе) жеткізіп беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөледі.

3.Параграф. Ұйымдастырушы немесе онымен бір тұлғаны білдіретін тапсырыс 
беруші конкурс тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған 

жəне жүргізген жағдайда, конкурстық құжаттаманы веб-портал арқылы қалыптастыру 
жəне бекіту

9. Ұйымдастырушы конкурсты өткізу шарттары мен тəртібін айқындау үшін осы Қағидаларға 
1-қосымшаға сəйкес веб-порталда мемлекеттік жəне орыс тілдерінде конкурстық құжаттаманың 
электрондық нысанын қалыптастырады жəне тапсырыс беруші мен ұйымдастырушы бір тұлға 
болатын жағдайларды қоспағанда, оны тапсырыс берушімен келіседі.

10. Ұйымдастырушы қалыптастырған конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушінің бірінші 
басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын өзге 
лауазымды адам не тапсырыс берушінің бірінші басшысының міндетін атқаратын адам бекітеді 

4. Параграф. Бірыңғай ұйымдастырушы конкурс тəсілімен электрондық 
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған жəне жүргізген жағдайда, веб-портал 

арқылы конкурстық құжаттаманы қалыптастыру жəне бекіту
11. Заңның 7-бабы 5-тармағының 2) тармақшасына сəйкес мемлекеттік сатып алуды 

бірыңғай ұйымдастырушы айқындаған ұйымдастырушы əзірлеген конкурстық құжаттаманы 
тапсырыс берушілердің бірінші басшылары не тапсырыс берушілердің бірінші басшыларының 
міндетін атқаратын адамдар бекітеді. 

12. Заңның 7-бабының 5-тармағының 3), 4) жəне 5) тармақшаларына сəйкес мемлекеттік 
сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы айқындаған ұйымдастырушы əзірлеген конкурстық 
құжаттаманы бірінші басшылар не жауапты хатшылар немесе жауапты хатшының өкілеттігін 
жүзеге асыратын лауазымды тұлғалар, тапсырыс берушілер не тапсырыс берушілердің бірінші 
басшыларының міндетін атқаратын тұлғалар бекітеді.

13. Бірыңғай ұйымдастырушы конкурсты өткізу шарттары мен тəртібін айқындау үшін осы 
Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес веб-порталда мемлекеттік жəне орыс тілдерінде конкурстық 
құжаттаманың электрондық нысанын қалыптастырады.

14. Бірыңғай ұйымдастырушы əзірлеген конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушінің 
бірінші басшысы не бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысының міндетін атқаратын 
адам бекітеді.

Заңның 7-бабы 5-тармағының 2) тармақшасына сəйкес мемлекеттік сатып алуды 
бірыңғай ұйымдастырушы айқындаған ұйымдастырушы əзірлеген конкурстық құжаттама осы 
Қағидалардың 11-тармағына сəйкес бекітіледі.

15. Бірыңғай ұйымдастырушы əзірлеген жəне бекіткен конкурстық құжаттама мыналарды:
1) осы Қағидалардың 6-тармағының 2) тармақшасына сəйкес тапсырыс беруші бекіткен, 

ал Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тапсырыс беруші тиісті 
уəкілетті органмен келіскен техникалық ерекшелікті;

2) осы Қағидалардың 6-тармағының 3) тармақшасына сəйкес тапсырыс беруші бекіткен 
конкурсқа қатысуға арналған өтінімде əлеуетті өнім берушілер ұсынған тауарлардың, 
көрсетілетін қызметтердің үздік техникалық ерекшелігін (үздік техникалық ерекшеліктерін) 
айқындау үшін сараптау комиссиясы немесе сарапшыны;

3) осы Қағидалардың 6-тармағының 4) тармақшасына сəйкес тапсырыс беруші бекіткен, 
конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табылатын мемлекеттік сатып алу ту-
ралы шарттың жобасын қамтуы қажет.

5. Параграф. Ұйымдастырушы мен онымен бір тұлғаны білдіретін тапсырыс беруші 
конкурс тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған жəне 
жүргізген жағдайда конкурстық комиссияның құрамын, сараптау комиссиясын не 

сарапшыны бекіту
16. Конкурс өткізу рəсімдерін орындау үшін ұйымдастырушы əрбір конкурсқа жеке 

конкурстық комиссия құрып, бекітеді жəне конкурстық комиссияның хатшысын айқындайды.
Конкурстық комиссия құру жəне конкурстық комиссия хатшысын айқындау туралы шешімге 

ұйымдастырушының бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының 
өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не ұйымдастырушының бірінші басшысының 
міндетін атқаратын адам қол қояды.

Егер тапсырыс берушінің өзі тікелей немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру жəне 
өткізу рəсімдерін орындауға жауапты өзінің құрылымдық бөлімшесі атынан ұйымдастырушы 
болып əрекет еткен жағдайда конкурстық комиссия құру жəне конкурстық комиссия хатшысын 
айқындау туралы шешімге ұйымдастырушының бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе 
жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не тапсырыс берушінің 
бірінші басшысының міндетін атқаратын адам қол қояды.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде ұйымдастырушы, ал егер 
ұйымдастырушы ретінде тапсырыс берушінің өзі тікелей, не өзінің құрылымдық бөлімшесі 
атынан əрекет еткен жағдайда, тапсырыс беруші қажеттілігіне қарай конкурстық комиссияның 
құрамына тиісті қызмет саласындағы уəкілетті органмен келісім бойынша оның веб-порталда 
тіркелген қызметкерлерінің қатарынан оның өкілдерін енгізе алады.

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық 
тапсырмасын жəне (немесе) техникалық ерекшелігін əзірлеу үшін ұйымдастырушы, ал егер 
ұйымдастырушы ретінде тапсырыс берушінің өзі тікелей, не өзінің құрылымдық бөлімшесі 
атынан əрекет еткен жағдайда, тапсырыс беруші конкурстық құжаттаманы əзірлеу кезеңінде 
қажеттілігіне қарай сараптау комиссиясын құрады не сарапшыны тартады.

17. Конкурстық комиссияның мүшелері конкурстық комиссияның төрағасы, төрағасының 
орынбасары жəне басқа да мүшелері болып табылады. Төраға болмаған уақытта оның функ-
цияларын төрағаның орынбасары орындайды. Конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы саны 
тақ санды құрауы жəне кемінде үш адам болуы тиіс.

Егер тапсырыс берушінің өзі тікелей ұйымдастырушы болып əрекет еткен жағдайда бірінші 
басшының орынбасарынан төмен емес лауазымды адам конкурстық комиссияның төрағасы 
болып айқындалады. 

Егер тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу рəсімін орындауға 
жауапты құрылымдық бөлімшесінің атынан ұйымдастырушы болып əрекет еткен жағдайда, 
тапсырыс берушінің осы құрылымдық бөлімшесінің бірінші басшысынан төмен емес лауазым-
ды адам конкурстық комиссияның төрағасы болып айқындалады.

Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын көздейтін бюджеттік даму 
бағдарламаларының шеңберінде конкурс жүргізілген кезде, конкурстық комиссияның төрағасы 
болып тапсырыс берушінің бірінші басшысы айқындалады.

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы орган бюджеттік 
инвестициялық жобалардың іске асырылуын көздейтін бюджеттік даму бағдарламаларының 
шеңберінде конкурс жүргізген кезінде конкурстық комиссияның төрағасы болып Қазақстан 
Республикасының тиісті əкімшілік-аумақтық бірлігінің əкімі айқындалады.

18. Конкурстық ко миссияның төрағасы:
1) конкурстық комиссияның қызметіне басшылық етеді;
2) осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
19. Конкурстық комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап əрекет етеді 

жəне тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт 
жасасқан күннен бастап өз қызметін тоқтатады.

20. Конкурстық комиссияның шешімі веб-порталды пайдалана отырып дауыс беру арқылы 
қабылданады жəне конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, 
қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда конкурстық комиссияның төрағасы 
немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданды 
деп есептеледі. 

Конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда осы конкурстық комиссияның 
кез келген мүшесінің ерекше пікір айтуға құқығы бар, ол құжаттың электрондық көшірмесі ны-
санында веб-порталда жарияланады.

Конкурстық комиссияның тиісті хаттамаларында конкурстық комиссияның қандай да бір 
мүшесінің қолы болмаған жағдайда хатшы қолдың болмау себебін қамтитын құжатты немесе 
ақпаратты веб-порталда жариялайды.

21. Конкурстық комиссияның ұйымдастыру қызметін конкурстық комиссияның хатшысы 
қамтамасыз етеді. Конкурстық комиссия хатшысы конкурстық комиссияның мүшесі болып 
табылмайды жəне конкурстық комиссия шешімдер қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.

Конкурстық комиссияның хатшысы ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды 
ұйымдастыруға жəне өткізуге жауапты құрылымдық бөлімшесінің лауазымды адамдарының 
арасынан анықталады.

Конкурстық комиссияның хатшысы:
1) веб-порталда конкурстық құжаттаманы қалыптастырады;
2) веб-порталда конкурс өткізілетіні туралы хабарландыруды, конкурсқа қатысу өтінімдерін 

ашу хаттамасын, бар болған жағдайда конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хат-
таманы, конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы, сондай-ақ болған кезде басқа да 
құжаттарды веб-порталда жариялайды;

3) веб-порталда сараптау комиссиясының немесе сарапшының қорытындысын жари-
ялайды;

4) осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
22. Ұйымдастырушы не онымен бір тұлғаны білдіретін тапсырыс беруші жұмыстарды 

мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты ұйымдастыру жəне жүргізу кезінде Заңның 
25-бабының 3-тармағына сəйкес конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табы-
латын техникалық ерекшелікке əлеуетті өнім берушілер ұсынған жұмыстардың сəйкестігіне 
қатысты сараптамалық қорытынды дайындау үшін сараптау комиссиясын не сарапшыны 
бекітуге құқылы.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты ұйымдастырған жəне жүргізген 
кезде, онда конкурстық құжаттама конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып 

табылатын техникалық ерекшеліктің орнына белгіленген тəртіппен бекітілген жобалық-
сметалық құжаттамадан тұрады, сараптау комиссиясы не сарапшы бекітілмейді.

23. Ұйымдастырушы не онымен бір тұлғаны білдіретін тапсырыс беруші жұмыстарды 
мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты ұйымдастыру жəне жүргізу кезінде Заңның 
25-1-бабының 2-тармағына сəйкес сараптау комиссиясын не сарапшыны бекітуге құқылы.

24. Сараптау комиссиясын құру туралы немесе сарапшыны қатыстыру шешімге ұйымдасты-
ру шының не онымен бір тұлғаны білдіретін тапсырыс берушінің бірінші басшысы не жауапты 
хатшысы немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын жауапты хатшының 
өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не ұйымдастырушының не онымен бір 
тұлғаны білдіретін тапсырыс берушінің бірінші басшысының міндетін атқарушы тұлға қол қояды.

25. Сараптау комиссиясының мүшелер і төраға, төрағаның орынбасары жəне сараптау 
комиссиясының басқа да мүшелері болып табылады. Төраға болмаған уақытта оның функци-
яларын төрағаның орынбасары орындайды. Сараптау комиссиясының жалпы саны тақ санды 
құрауы жəне кемінде үш адам болуы тиіс.

26. Конкурстық комиссия сараптау комиссиясының не сарапшының қорытындысын, егер 
ол конкурстық құжаттамада көзделген талаптар шегінде құрылған жағдайда ғана міндетті 
түрде ескереді. Сараптамалық қорытындыға сараптау комиссиясының мүшелері не са-
рапшы қол қояды, сараптау комиссиясын құрмай-ақ сарапшыны айқындалған жағдайда ол 
конкурстық комиссия хатшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталған құжаттың 
электрондық көшірмесі нысанында веб-порталдағы конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы 
хаттамаға қоса беріледі.

27. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты ұйымдастырған жəне жүргізген 
кезде сараптау комиссиясы не сарапшы əлеуетті өнім берушілер ұсынған жұмыстардың 
конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестігі мəніне сараптамалық қорытынды береді жəне 
конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы болмайды.

Сараптау комиссиясының əлеуетті өнім берушілер ұсынатын жұмыстардың конкурстық 
құжаттама талаптарына сəйкестігі мəніне айқындауы ашық дауыс берумен жүзеге асыры-
лады жəне егер сараптау комиссиясы мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, 
қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда сараптау комиссиясының төрағасы 
немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданды 
деп есептеледі. 

Сараптау комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда осы сараптау комиссиясының кез 
келген мүшесінің ерекше пікір айтуға құқығы бар, ол сараптау комиссиясының қорытындысына 
қоса беріледі жəне құжаттың электрондық көшірмесі нысанында веб-порталда жарияланады.

Тиісті сараптамалық қорытындыда сараптау комиссиясының қандай да бір мүшесінің 
қолы болмаған жағдайда конкурстық комиссияның хатшысы қолдың болмау себебін қамтитын 
құжатты немесе ақпаратты веб-п орталда жариялайды.

Конкурстық құжаттамасы конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табы-
латын техникалық ерекшеліктің орнына белгіленген тəртіпте бекітілген жобалық-сметалық 
құжаттамадан тұратын жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты ұйымдастырған 
жəне жүргізген кезде, əлеуетті өнім берушілер ұсынған жұмыстардың конкурстық құжаттама 
талаптарына сəйкестігі мəніне сараптамалық қорытынды берілмейді.

28. Тауарл арды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкур-
сты ұйымдастырған жəне жүргізген кезде сараптау комиссиясы не сарапшы əлеуетті өнім 
берушілердің конкурсқа қатысуға арналған өтінімде ұсынған тауарлардың, көрсетілетін 
қызметтердің үздік техникалық ерекшелігін (үздік техникалық ерекшеліктерін) айқындайды 
жəне конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беруге құқықтары болмайды.

Сараптау комиссиясының əлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға арналған өтінімде 
ұсынған тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің үздік техникалық ерекшелігін (үздік техникалық 
ерекшеліктерін) айқындауы ашық дауыс берумен қабылданады жəне егер сараптау комиссиясы 
мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең 
болған жағдайда сараптау комиссиясының төрағасы немесе ол болмаған жағдайда төрағаның 
орынбасары дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі. 

Сараптау комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда осы сараптау комиссиясының кез 
келген мүшесінің ерекше пікір айтуға құқығы бар, ол сараптау комиссиясының қорытындысына 
қоса беріледі жəне құжаттың электрондық көшірмесі нысанында веб-порталда жарияланады.

Тиісті сараптамалық қорытындыда сараптау комиссиясының қандай да бір мүшесінің 
қолы болмаған жағдайда конкурстық комиссияның хатшысы қолдың болмау себебін қамтитын 
құжатты немесе ақпаратты веб-порталда жариялайды.

29. Конкурс жүргізу басталғанға дейін конкурстық комиссияның мүшелері, конкурстық 
комиссияның хатшысы, сондай-ақ сара птау комиссиясы не сарапшы бекітілген конкурстық 
құжаттамамен жəне олардың қосымшаларымен танысады.

6.Параграф. Бірыңғай ұйымдастырушы конкурс тəсілімен электрондық 
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған жəне жүргізген жағдайда конкурстық 

комиссияның құрамын, сараптау комиссиясын не сарапшыны бекіту
30. Конкурс өткізу рəсімдерін орындау үшін бірыңғай ұйымдастырушы əрбір конкурсқа 

жеке конкурстық комиссия құрады жəне бекітеді жəне конкурстық комиссияның хатшысын 
айқындайды.

Конкурстық комиссия құру жəне конкурстық комиссия хатшысын айқындау туралы шешімге 
бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысы не бірінші басшысының міндетін атқаратын 
адам қол қояды.

31. Конкурстық комиссияның мүшелері конкурстық комиссияның төрағасы, төрағасының 
орынбасары жəне басқа да мүшелері болып табылады. Төраға болмаған уақытта оның функ-
цияларын төрағаның орынбасары орындайды. Конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы саны 
тақ санды құрауы жəне кемінде бес адам болуы тиіс.

Заңның 7-бабы 5-тармағының 1) тармақшасына сəйкес белгіленген бірыңғай 
ұйымдастырушы конкурс ұйымдастырған жəне жүргізген кезде конкурстық комиссияның 
төрағасы тапсырыс берушінің бірінші басшысын айқындайды.

Заңның 7-бабы 5-тармағының 2) тармақшасына сəйкес белгіленген бірыңғай ұйымдасты-
рушы конкурс ұйымдастырған жəне жүргізген кезде конкурстық комиссияның төрағасы тиісті 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың əкімін айқындайды.

32. Конкурстық комиссияның төрағасы:
1) конкурстық комиссияның қызметіне басшылық етеді;
2) осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
33. Конкурстық ко миссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап əрекет етеді 

жəне тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт 
жасасқан күннен бастап өз қызметін тоқтатады.

34. Конкурстық комиссияның шешімі веб-порталды пайдалана отырып дауыс беру арқылы 
қабылданады жəне конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, 
қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда конкурстық комиссияның төрағасы 
немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданды 
деп есептеледі. 

Конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда осы конкурстық комиссияның 
кез келген мүшесінің ерекше пікір айтуға құқығы бар, ол құжаттың электрондық көшірмесі ны-
санында веб-порталда жарияланады.

Конкурстық комиссияның тиісті хаттамаларында конкурстық комиссияның қандай да бір 
мүшесінің қолы болмаған жағдайда хатшы қолдың болмау себебін қамтитын құжатты немесе 
ақпаратты веб-порталда жариялайды.

35. Конкурстық комиссияның ұйымдастыру қызметін конкурстық комиссияның хатшысы 
қамтамасыз етеді. Конкурстық комиссия хатшысы конкурстық комиссияның мүшесі болып 
табылмайды жəне конкурстық комиссия шешімдер қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.

Конкурстық комиссияның хатшысы бірыңғай ұйымдастырушының лауазымды адамдарының 
арасынан анықталады.

Конкурстық комиссияның хатшысы:
1) веб-порталда конкурстық құжаттаманы қалыптастырады;
2) веб-порталда конкурс өткізілетіні туралы хабарландыруды, конкурсқа қатысу өтінімдерін 

ашу хаттамасын, бар болған жағдайда конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хат-
таманы, конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы, сондай-ақ болған кезде басқа да 
құжаттарды веб-порталда жариялайды;

3) веб-порталда сараптау комиссиясының немесе сарапшының қорытындысын жари-
ялайды;

4) осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
36. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты ұйымдастырған жəне жүргізген 

кезде тапсырыс беруші Заңның 25-бабының 3-тармағына сəйкес əлеуетті өнім берушілер 
ұсынған жұмыстардың конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табылатын 
техникалық ерекшелікке сəйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін 
сараптау комиссиясын не сарапшыны бекітеді.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты ұйымдастырған жəне жүргізген 
кезде, онда конкурстық құжаттама конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып та-
былатын техникалық ерекшеліктің орнына белгіленген тəртіпте бекітілген жобалық-сметалық 
құжаттамадан тұрады, сараптау комиссиясы не сарапшы бекітілмейді.

37. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты 
ұйымдастырған жəне жүргізген кезде тапсырыс беруші Заңның 25-1-бабының 2-тармағына 
сəйкес əлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға арналған өтінімде ұсынған тауарлардың, 
көрсетілетін қызметтердің үздік техникалық ерекшелігін (үздік техникалық ерекшеліктерін) 
айқындау үшін сараптау комиссиясын не сарапшыны бекітеді.

38. Сараптау комиссиясын құру туралы шешімді тапсырыс берушінің бірінші басшысы не 
жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды 
адам не тапсырыс берушінің ұйымдастырушының бірінші басшысының міндетін атқаратын 
адам қабылдайды.

39. Сараптау комиссиясының мүшелері, оның ішінде төраға, төрағаның орынбасары болып 
табылады. Төраға болмаған уақытта оның функцияларын төрағаның орынбасары орындайды. 
Сараптау комиссиясының жалпы саны тақ санды құрауы жəне кемінде үш адам болуы тиіс.

40. Конкурстық комиссия сараптау комиссиясының не сарапшының қорытындысын, егер 
ол конкурстық құжаттамамен көзделген талаптар шегінде құрылған жағдайда ғана міндетті 
түрде ескереді. Сараптамалық қорытындыға сараптау комиссиясының мүшелері не сарапшы 
қол қояды, сараптау комиссиясын құрмай-ақ сарапшыны анықтаған жағдайда ол конкурстық 
комиссия хатшысының электрондық цифрлық қолтаңбаларымен расталған құжаттың 
электрондық көшірмесі нысанында веб-порталдағы конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы 
хаттамаға қоса беріледі.

41. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты ұйымдастырған жəне жүргізген 
кезде сараптау комиссиясы не сарапшы əлеуетті өнім берушілер ұсынған жұмыстардың 
конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестігі мəніне сараптамалық қорытынды береді жəне 
конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы болмайды.

Сараптау комиссиясының əлеуетті өнім берушілер ұсынатын жұмыстардың конкурстық 
құжаттама талаптарына сəйкестігі мəніне анықтауы ашық дауыс берумен жүзеге асыры-
лады жəне егер сараптау комиссиясы мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, 
қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда сараптау комиссиясының төрағасы 
немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданды 
деп есептеледі. 

Сараптау комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда осы сараптау комиссиясының кез 
келген мүшесінің ерекше пікір айтуға құқығы бар, ол сараптау комиссиясының қорытындысына 
қоса беріледі жəне құжаттың электрондық көшірмесі нысанында веб-порталда жарияланады.

Тиісті сараптамалық қорытындыда сараптау комиссиясының қандай да бір мүшесінің 
қолы болмаған жағдайда конкурстық комиссияның хатшысы қолдың болмау себебін қамтитын 
құжатты немесе ақпаратты веб-порталда жариялайды.

Конкурстық құжаттамасы конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табы-
латын техникалық ерекшеліктің орнына белгіленген тəртіпте бекітілген жобалық-сметалық 
құжаттамадан тұратын жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты ұйымдастырған 
жəне жүргізген кезде, əлеуетті өнім берушілер ұсынған жұмыстардың конкурстық құжаттама 
талаптарына сəйкестігі мəніне сараптамалық қорытынды берілмейді.

42. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкур-
сты ұйымдастырған жəне жүргізген кезде сараптау комиссиясы не сарапшы əлеуетті өнім 
берушілердің конкурсқа қатысуға арналған өтінімде ұсынған тауарлардың, қызметтердің үздік 
техникалық ерекшелігін (үздік техникалық ерекшеліктерін) айқындайды жəне конкурстық ко-
миссия шешім қабылдаған кезде дауыс беруге құқықтары болмайды.

Сараптау комиссиясының əлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға арналған өтінімде 
ұсынған тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің үздік техникалық ерекшелігін (үздік техникалық 
ерекшеліктерін) айқындауы ашық дауыс берумен қабылданады жəне егер сараптау комиссиясы 
мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең 
болған жағдайда сараптау комиссиясының төрағасы немесе ол болмаған жағдайда төрағаның 
орынбасары дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі. 

Сараптау комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда осы сараптау комиссиясының кез 
келген мүшесінің ерекше пікір айтуға құқығы бар, ол сараптау комиссиясының қорытындысына 
қоса беріледі жəне құжаттың электрондық көшірмесі нысанында веб-порталда жарияланады.

Тиісті сараптамалық қорытындыда сараптау комиссиясының қандай да бір мүшесінің 
қолы болмаған жағдайда конкурстық комиссияның хатшысы қолдың болмау себебін қамтитын 
құжатты немесе ақпаратты веб-порталда жариялайды.

43. Конкурс жүргізу басталғанға дейін конкурстық комиссияның мүшелері, конкурстық 
комиссияның хатшысы, сондай-ақ сараптау комиссиясы не сарапшы бекітілген конкурстық 
құжаттамамен жəне олардың қосымшаларымен танысады.

7.Параграф. Конкурс жүргізілетіні туралы хабарлама
44. Ұйымдастырушы, бірыңғай ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен 

бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға 
өтінімдер беретін соңғы күнге дейін күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей, ал конкурсты 
қайтадан жүзеге асырған жағдайда ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен 
бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы күніне 
дейін кемінде күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүргізілетін конкурс туралы хабарландыруды, 
сондай-ақ бекітілген конкурстық құжаттаманы веб-порталда жариялайды.

8.Параграф. Əлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманы ұсыну
45. Конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап барлық ниет 

білдірушілерге конкурстық құжаттаманы веб-порталдан тегін алу мүмкіндігі беріледі.
46. Веб-портал қатысушысы əлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманы беру веб-

порталда автоматты түрде тіркеледі.
47. Веб-порталда конкурс өткізу туралы хабарлау сəтіне дейін конкурстық құжаттаманы 

беруге жол берілмейді.
9.Параграф. Ұйымдастырушының жəне онымен бір тұлғаны білдіретін тапсырыс 

берушінің конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіруі
48. Веб-портал қатысушысы - əлеуетті өнім беруші қажет болған кезде веб-порталды 

пайдалана отырып, бірақ конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейінгі 

күнтізбелік бес күннен кешіктірмей конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы 
ұйымдастырушыға сұрау салу жібереді.

Ұйымдастырушы сұрауды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде конкурстық 
құжаттаманы алған веб-портал қатысушысы болып табылатын əлеуетті өнім берушілерді 
автоматты түрде хабардар ете отырып, конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру мəтінін 
веб-порталда жариялайды.

49. Ұйымдастырушы қажет болған кезде конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы күні 
өткенге дейінгі күнтізбелік үш күннен кешіктірмей жеке бастамасы бойынша немесе веб-портал 
қатысушысы - əлеуетті өнім берушілердің сауалына жауап ретінде конкурстық құжаттамаға 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізеді. Конкурстық құжаттамаға өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізу осы Қағидалардың 10, 11, жəне 12-тармақтарында белгіленген 
тəртіпте бекітіледі.

Ұйымдастырушы конкурстық құжаттамаға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу ту-
ралы шешім қабылданған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей конкурстық құжаттаманы 
алған веб-портал қатысушысы - əлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде хабардар ете 
отырып, енгізілген өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды көрсете отырып, веб-порталда 
нақтыланған конкурстық құжаттаманы жариялайды.

Мұндай жағдайда, конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі кемінде он бес 
күнтізбелік күнге ұзартылады.

10.Параграф. Бірыңғай ұйымдастырушының конкурстық құжаттама 
ережелерін түсіндіруі

50. Веб-портал қатысушысы - əл еуетті өнім беруші қажет болған кезде веб-порталды 
пайдалана отырып, бірақ конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейінгі 
күнтізбелік бес күннен кешіктірмей конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы бірыңғ ай 
ұйымдастырушыға сұрау салу жібереді.

Бірыңғай ұйымдастырушы сұрауды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде конкурстық 
құжаттаманы алған веб-портал қатысушысы болып табылатын əлеуетті өнім берушілерді 
автоматты түрде хабардар ете отырып, конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру мəтінін 
веб-порталда жариялайды.

51. Веб-портал қатысушысы - əлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттаманың ажыратылмас 
бөлігі болып табылатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын жəне техникалық 
ерекше лік ережелерін түсіндіру туралы сұрауды жолдаған кезде, бірыңғай ұйымдастырушы 
веб-порталды пайдалана отырып осындай сұрау келіп түскен күні оны тапсырыс берушіге 
жолдайды.

Тапсырыс беруші бірыңғай ұйымдастырушыдан веб-портал қатысушысы - əлеуетті өнім 
берушінің сұрауын алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде веб-порталды пайдалана оты-
рып оған жауап беруге міндетті. 

Бірыңғай ұйымдастырушы, веб-портал қатысушысы - əлеуетті өнім берушінің сұрауына 
жауап келіп түскен күні конкурстық құжаттаманы алған веб-портал қатысушысы – əлеуетті 
 өнім берушілерге автоматты түрде хабарлай отырып, конкурстық құжаттаманың ажыратылмас 
бөлігі болып табылатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын жəне техникалық 
ерекшелік ережелерін түсіндіру мəтінін жариялауға міндетті.

52. Бірыңғай ұйымдастырушы қажет болған кезде конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы 
күні өткенге дейінгі күнтізбелік үш күннен кешіктірмей жеке бастамасы бойынша немесе 
веб-портал қатысушысы - əлеуетті өнім берушілердің сауалына жауап ретінде, конкурстық 
құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табылат ын мемлекеттік сатып алу туралы 
шарттың жобасына жəне техникалық ерекшелікке өзгерістер жəне (немесе) толықтыруларды 
қоспағанда, конкурстық құжаттамаға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізеді. 
Конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табылатын мемлекеттік сатып алу туралы 
шарттың жобасына жəне техникалық ерекшелікке өзгерістер жəне (немесе) толықтыруларды 
қоспағанда, конкурстық құжаттамаға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізуді бірыңғай 
ұйымдастырушы осы Қағидалардың 14-тармағында белгіленген тəртіппен бекітеді.

Тапсырыс беруші қажет болған кезде конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы күні 
өткенге дейінгі күнтізбелік бес күннен кешіктірмей бірыңғай ұйымдастырушыға конкурстық 
құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табылатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттың 
жобасына жəне техникалық ерекшелікке өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу тура лы 
бекітілген шешімді жолдайды.

Бірыңғай ұйымдастырушы, тапсырыс беруші бекіткен шешім негізінде, конкурсқа қатысуға 
өтінімдер берудің соңғы күні өткенге дейінгі күнтізбелік үш күннен кешіктірмей конкурстық 
құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табылатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттың 
жобасына жəне техникалық ерекшелікке өзгерістер жəне (немесе) толықтыруларды енгізеді.

53. Бірыңғай ұйымдастырушы конкурстық құжаттамаға өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап конкурстық құжаттаманы 
алған веб-порталға қатысушы - əлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде хабардар ете 
отырып, енгізілген өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды көрсете отырып, веб-порталда 
нақтыланған конкурстық құжаттаманы жариялайды.

54. Бірыңғай ұйымд астырушы, тапсырыс берушіден конкурстық құжаттаманың ажыратыл-
мас бөлігі болып табылатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына жəне техникалық 
ерекшелікке өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы бекітілген шешім алған күні, 
конкурстық құжаттаманы алған веб-порталға қатысушы - əлеуетті өнім берушілерді автоматты 
түрде хабардар ете отырып, енгізілген өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды көрсете 
отырып, веб-порталда нақтыланған конкурстық құжаттаманы жариялайды.

Осы Қағидалардың 53 жəне 54-тармақтарымен көзделген жағдайларда, конкурсқа қатысуға 
өтінімдер берудің соңғы мерзімі кемінде күнтізбелік он бес күнге ұзартылады.

11.Параграф. Конкурсқа қатысуға өтінімдердің мазмұны жəне оларды беру
55. Конкурсқа қатысуға өтінім электрондық құжат нысанында беріледі жəне конкурсқа 

қатысуға үміткер əлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен 
шарттарға сəйкес тауарды жеткізуді (жұмысты орындауды, қызмет көрсетуді) жүзеге асыруға 
келісім беру нысаны болып табылады.

56. Конкурсқа қатысуға үміткер əлеуетті өнім берушінің ұйымдастырушыға, бірыңғай 
ұйымдастырушыға беретін конкурсқа қатысуға өтінімі конкурстық құжаттаманың электрондық 
нысанында санамаланған құжаттарды қамтуы тиіс.

57. Əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттама 
веб-порталда жарияланған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға ұсынылған 
өтінімдерді біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендіруге 
құқылы.

58. Əлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың электрондық нысанына сəйкес талап 
етілетін, веб-порталды пайдалана отырып, мемлекеттік ақпараттық жүйелерге жəне (неме-
се) мемлекеттік дерекқорға өтініш беру арқылы, не электрондық нысанды толтыру көмегімен 
алынатын жекелеген құжаттарды беруіне жол беріледі.

59. Конкурсқа қатысуға өтінімді əлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға, бірыңғай 
ұйымдастырушыға, осы Қағидалардың 57-тармағымен көзделген жағдайды қоспағанда, оларды 
электрондық құжат нысанында берудің соңғы мерзімі өткенге дейін береді.

60. Конкурсқа қатысуға берілген өтінім конкурсқа қатысуға өтінім берген əлеуетті өнім 
берушінің тиісті хабарламасын веб-порталмен автоматты түрде жіберу сəтінде қабылданған 
болып есептеледі.

61. Əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға бір ғана өтінім беруге құқылы.
62. Əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға берген өтінімі мынадай жағдайларда веб-

порталдан автоматты түрде жойылады:
1) əлеуетті өнім беруші бұдан бұрын осы конкурсқа қатысуға өтінім берген болса;
2) конкурсқа қатысуға берілген өтінім осы конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдаудың 

соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін түскен болса;
3) Заңның 6-бабы 1-тармағының 3) 3-1) 3-2) жəне 4) тармақшаларында көзделген 

жағдайларда веб-порталдың автоматты түрде бас тартуына жатады.
Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі 

конкурсқа қатысу үшін əлеуетті өнім беруші ұсынатын конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі 
конкурстық өтінімдер ашылған күннен бастап кемінде күнтізбелік отыз бес күн болуы тиіс. 

63. Əлеуетті өнім берушілер берген конкурсқа қатысу өтінімдері веб-порталда автомат-
ты түрде тіркеледі.

64. Əлеуетті өнім беруші қажет болған кезде өзі енгізген конкурсқа қатысу өтінімін 
қамтамасыз етуді қайтаруға құқықтарын жоғалтпастан, конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың 
соңғы мерзімі өткенге дейін кез келген уақытта өзінің конкурсқа қаты суға өтінімін өзгертеді 
немесе кері қайтарып алады.

65. Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін оған өзгерістер 
енгізуге жол берілмейді.

12.Параграф. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдi қамтамасыз ету
66. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді əлеуетті өнім беруші Заңның 23-1-ба-

бына сəйкес енгізеді.
Конкурста бірнеше лот бойынша қатысу жағдайында əлеуетті өнім беруші конкурсқа 

қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді əрбір лот бойынша жеке-жеке ұсынуға құқылы. 
67. Əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді банк кепілдігі 

түрінде қағаз жеткізгіште енгізген жағдайда, оның түпнұсқасы ұйымдастырушыға, бірыңғай 
ұйымдастырушыға конкурсқа қатысуға өтінім ұсынудың соңғы мерзіміне дейін конкурстық 
құжаттаманың электрондық нысанының 7-қосымшасына сəйкес беріледі.

68. Егер əлеуетті өнім беруші ұйымдастырушының банктік шотына не мемлекеттік 
органдар мен мемлекеттік мекемелер болып табылатын ұйымдастырушылар, бірыңғай 
ұйымдастырушы үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа 
енгізілетін кепілдендірілген ақшалай жарна түрінде конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз 
етуді енгізген жағдайда, ол кепілдендірілген ақшалай жарнаны растайтын төлем құжатының 
электрондық көшірмесі түрінде беріледі. Бұл ретте, кепілдендірілген ақшалай жарна конкурстық 
құжаттамада көрсетілген банктік шотқа конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы күні мен 
мерзіміне дейін енгізілуі тиіс.

69. Əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуды қамтамасыз етуді енгізген жағдайда осы 
Қағида лардың 67-тармағына сəйкес ұйымдастырушы, бірыңғай ұйымдастырушы конкурсқа 
қатысуға осындай қамтамасыз етуді алған фактіні банктік кепілдіктерді тіркеу журналына тіркейді.

Ұйымдастырушы, бірыңғай ұйымдастырушы банктік кепілдіктерді тіркеу журналында мы-
надай мəліметтерді көрсетеді:

1) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы 
мен өткізілетін мерзімі;

2) əлеуетті өнім берушінің уəкілетті өкілінің тегі, аты-жөні (бар болғанда);
3) банктік кепілдікті тіркеу күні мен уақыты.
Банктік кепілдіктерді тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді жəне конкурстық 

комиссияның хатшысы əрбір бетіне бұрыштама қояды. 
Банктік кепілдіктерді тіркеу журналының соңғы беті ұйымдастырушының, бірыңғай 

ұйымдастырушының мөрімен бекітіледі.
Бір қаржы жылы ішінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс 

тəсілімен барлық мемлекеттік сатып алу бойынша банктік кепілдіктерді тіркеудің бірыңғай 
журналын жүргізуге жол беріледі.

13.Параграф. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу
70. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашуды хатшы веб-портал арқылы жүргізеді.
Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашуға қолжетімділікті веб-портал конкурстық құжаттамада 

ұйымдастырушы, бірыңғай ұйымдастырушы көрсеткен өтінімдерді берудің соңғы күні мен 
уақыты басталғаннан конкурстық комиссия хатшысына автоматты түрде береді.

71. Конкурсқа қатысуға өтінімдер осы Қағидаларға сəйкес ашылады жəне қаралады. Егер 
конкурсқа (лотқа) қатысуға бір ғана өтінім конкурсқа (лотқа) берілген болса, онда мұндай өтінім 
де осы Қағидаларға сəйкес ашылады жəне қаралады.

72. Конкурсқа қатысу өтінімдерді ашу хаттамасын хатшы веб-порталда осы Қағидаларға 
2-қосымшаға сəйкес ашылған күні жариялайды. Бұл ретте конкурсқа қатысуға өтінім берген 
конкурстық комиссия мүшелеріне, əлеуетті өнім берушілерге веб-портал хабарламаларды 
автоматты түрде жібереді.

14.Параграф. Конкурсқа қатысуға өтінімдердi қарау,
конкурсқа қатысуға рұқсат беру

73. Конкурстық комиссия, біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына 
сай келетін əлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында, веб-порталды пайдалана отырып, 
конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарайды жəне əлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға 
рұқсат беру туралы шешім қабылдайды (конкурсқа қатысушы деп таниды).

74. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей 
конкурстық комиссияның хатшысы, оларды тартқан жағдайда, сараптау комиссиясына не 
сарапшыға əлеуетті өнім берушілер ұсынатын жұмыстардың техникалық ерекшеліктерін 
олардың конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестігін анықтау мақсатында ұсынады, 
орнатылған тəртіпте бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманы қамтыған техникалық ерекшелік 
орнына конкурстық құжаттама бар мемлекеттік сатып алуды өткізуді есептемегенде.

75. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей 
конкурстық комиссияның хатшысы, оларды тартқан жағдайда, сараптау комиссиясына не 
сарапшыға əлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, қызметтердің техникалық 
ерекшеліктерін үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) анықтау 
мақсатында ұсынады.

76. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарастыру нəтижелері бой-
ынша мынадай:

1) осы Қағидалардың 77-тармағында көрсетілген жағдайда конкурсқа қатысуға алдын 
ала рұқсат беру;

2) конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамалары ресімделеді.
77. Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы конкурстық комиссия біліктілік 

талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келмейтін əлеуетті өнім 
берушілерді анықтаған жағдайда ресімделеді.

78. Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:
1) біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келмейтін 

əлеуетті өнім берушілердің тізбесі;
2) конкурсқа қатысуға өтінімді біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама та-

лаптарына сəйкестендіру үшін веб-порталдың көмегімен əлеуетті өнім беруші біліктілік 
талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендіруі жəне ұсынуы қажет 
құжаттардың тізбесі.

79. Конкурстық комиссияның əлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға алдын ала 
рұқсат беру туралы шешімі конкурсқа қатысуға өтінімдер ашылған күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде қабылданады жəне конкурстық комиссияның хатшысы к онкурсқа қатысуға өтінім 
берген барлық əлеуетті өнім берушілерді электрондық пошта бойынша автоматты түрде ха-
бардар ете отырып осы Қағидаларға 3 жəне 4-қосымшаларға сəйкес конкурсқа қатысуға алдын 
ала рұқсат беру туралы шешім қабылданған күні жариялау Астана уақыты бойынша жұмыс 
уақытында веб-порталда жариялайды.

(Жалғасы 28-бетте) 
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80. Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттамаға веб-порталда конкурстық 
комиссияның барлық мү шелері қол қояды.

81. Конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда осы конкурстық комиссияның 
кез келген мүшесінің ерекше пікір айтуға құқығы бар, ол конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат 
беру туралы хаттамаға қоса беріледі жəне құжаттың электрондық көшірмесі нысанында веб-
порталда жарияланады.

Конкурстық комиссияның тиісті конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хатта-
мада конкурстық комиссияның қандай да бір мүшесінің қолы болмаған жағдайда конкурстық 
комиссияның хатшысы қолдың болмау себебін қамтитын құжатты немесе ақпаратты веб-
порталда жариялайды.

82. Əлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына 
сəйкес келген жағдайда конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы ресімделмейді.

83. Осы Қағидалардың 57-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін, конкурстық 
комиссияның хатшысы веб-порталдың көмегімен біліктілік талаптарына жəне конкурстық 
құжаттама талаптарына сəйкестендірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау рəсіміне 
бастама жасайды.

84. Конкурстық комиссия:
1) конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттаманың тізбесінде көзделген 

əлеует ті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерін конкурсқа қатысуға 
алдын ала рұқсат беру туралы хаттамада көрсетілген құжаттар тізбесі бойынша олардың 
білік тілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендірудің толықтығы 
мəніне қайта қарайды;

2) конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттамада көрсетілген құжаттардың 
толық тізбесін бермеген жəне біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына 
сəйкестенд ірмеген əлеуетті өнім берушілерді айқындайды;

3) конкурсқа қатысуға өтінім берген əлеуетті өнім берушілерден біліктілік талаптарына 
жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендірілген конкурсқа қатысуға арналған 
өтінімдерді қарастыруды, бағалауды жəне салыстыруды жеңілдету үшін олардың өтінімдеріне 
байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда жəне (немесе)  электрондық 
құжат нысанында сұратады;

4) біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендірілген 
конкурсқа қатысу өтінім дерінде қамтылған мəліметтерді нақтылау мақсатында тиісті 
мемлекеттік органдардан, жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда 
жəне (немесе) электрондық құжат нысанында сұратып алады.

Конкурстық комиссияның сұрауларына жəне конкурсқа қатысуға арналған өтінімді 
конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келтіруге байланысты өзге де іс-əрекеттеріне 
жол берілмейді.

Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, конкурсқа 
қатысуға арналған өтінімде берілген құжаттарды ауыстыруға, ресімделген құжаттарды тиісінше 
түзету жолымен сəйкес келтіруге бағытталған конкурстық комиссияның іс-əрекеттері конкурсқа 
қа тысуға өтінімдерді осы Қағидалардың 57-тармағымен көзделген біліктілік талаптарына жəне 
конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендіру мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға 
өтінімді конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келтіру деп түсіндіріледі;

5) біліктілік жəне өзге конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім 
берушілерді айқындайды жəне конкурсқа қатысушы деп таниды.

6) тауарлар, көрсетілетін қызметтер бойынша үздік техникалық ерекшелікті (үздік 
техникалық ерекшеліктерді) анықтайды.

Əлеуетті өнім берушілердің банкроттық не тарату рəсіміне қатысы жоқтығы бөлігінде 
олардың жалпы біліктілік талаптарына сəйкес келуін нақтылау мақсатында конкурстық комиссия 
банкроттық рəсімін өткізуге бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті органның интернет-ресурсіне 
орналастырылған ақпаратты қарайды.

85. Конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерді 
қайта қараған кезде конкурстық комиссияның алдын ала қабылдау хаттамасында 
қарастырылған мəселе бойынша тыйым салынады.

86. Біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендірілген 
конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау нəтижелері бойынша əлеуетті өнім берушілердің 
біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестендірілген конкурсқа 
қатысуға өтінімдерді қайта ұсынудың соңғы күнінен бастап күнтізбелік бес күн ішінде конкурсқа 
қатысуға рұқсат беру туралы хаттама ресімделеді.

87. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға құжаттың электрондық көшірмесі 
нысанында үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) айқындау туралы 
сараптамалық қорытынды не жұмыстардың сəйкестігі туралы сараптамалық қорытынды, болған 
жағдайда, сараптау комиссиясы мүшесінің ерекше пікірі, қоса беріледі.

88. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға веб-порталда конкурстық комиссия-
ның барлық мүшелері қол қояды жəне конкурстық комиссияның хатшысы жариялау Астана 
уақыты бойынша жұмыс уақытында конкурсқа қатысуға өтінім берген барлық əлеуетті өнім 
берушілерді электрондық пошта бойынша автоматты түрде хабардар ете отырып осы 
Қағидаларға 5 жəне 6-қосымшаларға сəйкес конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешім 
қабылданған күні веб-порталда жариялайды.

Конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда осы конкурстық комиссияның 
кез келген мүшесінің ерекше пікір айтуға құқығы бар, ол конкурсқа қатысуға рұқсат беру тура-
лы хаттамаға қоса беріледі жəне құжаттың электрондық көшірмесі нысанында веб-порталда 
жарияланады.

Конкурстық комиссияның тиісті конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада конкурс-
тық комиссияның қандай да бір мүшесінің қолы болмаған жағдайда конкурстық комиссияның хат-
шысы қолдың болмау себебін қамтитын құжатты немесе ақпаратты веб-порталда жариялайды.

89. Конкурстық комиссия мынадай:
1) банктік кепілдік түрінде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің 

қолданылу мерзімі жеткіліксіз болған;
2) конкурстық комиссияға:
конкурсқа қатысуға өтінімнің қамтамасыз етуін берген тұлғаны;
оған қатысу үшін банктік кепілдік түрінде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамас ыз 

ету енгізілетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тəсілімен жүзеге 
асырылатын мемлекеттік сатып алудың атауын;

банктік кепілдік түрінде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің 
қолданылу мерзімін жəне (немесе) конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің сомасын, 
оны беру шартын;

конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету берілген тұлғаны;
конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету оның пайдасына енгізілетін тұлғаны анықтауға 

мүмкіндік бермейтін мəліметтердің болмауынан көрініс табатын конкурсқа қатысуға өтінімді 
қамтамасыз ету тиісінше ресімделмеген;

3) конкурсқа (лотқа) бөлінген соманың кемінде бір пайызы мөлшерінде конкурстық өтінімді 
қамтамасыз етуді енгізген жағдайда енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді 
конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес емес деп таниды.

Конкурстың барлық лоттарына өтінімдер толық берілмеген жағдайда , лоттардан тұратын 
конкурсқа бөлінген жалпы сомаға конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізуге жол 
беріледі.

90. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында 
енгізілген конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келмейтін конкурсқа қатысуға өтінімді 
қамтамасыз етуді тану себебін көрсетеді.

Əлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімдерде веб-порталдың көмегімен конкурстық 
құжаттама талаптарына сəйкестікке келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді 
ұсынады.

Конкурсқа (лотқа) бөлінген сомадан кем дегенде бір пайыз мөлшерінде конкурсқа қатысуға 
өтінімді қамтамасыз етуді енгізген кезде, əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді 
қамтамасыз ету сомаларын конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестікке келтіру мақсатында 
Заңның 23-1-бабының 3-тармағында көзделген түрлердің бірінде конкурсқа қатысуға өтінімді 
қосымша қамтамасыз етуді енгізуге құқылы.

91. Əлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер:
1) ол жəне (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы мынадай:
əлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге жəне 

сатуға, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын лицензиялардың 
жəне (немесе) патенттердің, куəліктердің, сертификаттардың, басқа да құжаттардың 
электрондық көшірмелерін бермеу;

конкурстық құжаттаманың электрондық нысанына 8-қосымшаға сəйкес əлеуетті өнім 
берушіге қызмет көрсетілетін банктің немесе банк филиалының қолы жəне мөрі бар, 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2011 жылы 28 ақпанда № 6793 тіркелген 
«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне «Қазақстан Даму Банкі» 
акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына 
сəйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бой-
ынша əлеуетті өнім берушінің анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған 
мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы конкурс жарияланған күннен кейін берілген 
анықтаманың электрондық көшірмесі (егер əлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше 
банктің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы 
анықтама осындай банктердің əрқайсысынан ұсынылады);

банктің немесе банк филиалының қол қойылған жəне мөр басылған анықтамасында осын-
дай анықтаманы беру күнінің алдындағы үш айдан астам созылатын əлеуетті өнім берушінің 
міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болуы;

конкурсты хабарлау күнінен кейін веб-портал арқылы алынған салық төлеушінің салық 
берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары жəне 
əлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мəліметтерді ұсынбауы; 

тиісті мемлекеттік кірістер органының мəліметтерінде (төлем мерзімі Қазақстан 
Республикасыныңзаңнамасына сəйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) бір теңге 
мөлшерінде жəне одан астам салық берешегінің жəне міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің бар екендігі 
туралы ақпараттың болуы;

конкурстық құжаттаманың электрондық нысанына 4, 5 жəне 6-қосымшаларға сəйкес 
біліктілігі туралы мəліметтерді бермеу;

əлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген, мемлекеттік сатып алу ту-
ралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, қаржылық жəне 
еңбек ресурстарын иелену бөлігінде арнайы біліктілік талаптарына сəйкес келмеунегіздемелері 
бойынша біліктілік талаптарына сəйкес келмейді деп анықталса, конкурсқа қатысуға (конкурсқа 
қатысушы деп тануға) жол берілмейді. Бұл ретте, тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу 
туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық жəне еңбек ресур-
стары конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте 
көрсетілуі мүмкін. Əлеуетті өнім берушінің қаржылық ресурстарды иеленуі банктің (банктердің), 
салық органының анықтамасымен расталады; 

біліктілік талаптары бойынша дұрыс ақпараттың берілмеу фактісібелгіленсе;
банкроттық не тарату рəсіміне жатса;
2) егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі мынадай:
техникалық ерекшелігін бермеу;
конкурстық құжаттама техникалық ерекшеліктің орнына белгіленген тəртіпте жобалау-

сметалық құжаттаманы қамтыған жағдайларды қоспағанда, конку рстық құжаттаманың 
техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарға сəйкес келмейтін техникалық ерекшелікті 
əлеуетті өнім берушіге беру; 

конкурста сатып алу мəні болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ конкурстық құжаттама-
ның электрондық нысанына 8-қосымшаға сəйкес əлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге 
(бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлерін орындау жөніндегі 
қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылар) туралы 
мəліметтерді бермеу (əлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар-
ды) тартқан жағдайда);

қосалқы мердігерлер туралы мəліметтерді берген жағдайда əлеуетті өнім берушінің қосалқы 
мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстар көлемінің (құрылыс құнының) үштен екіден 
астам жиынтығын қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) беру;

конкурстық құжаттаманың жəне осы Қағидаларды ң талаптарына сəйкес конкурсқа қатысуға 
өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемелері бойынша конкурстық құжаттама талаптарына 
сəйкес келмейді деп айқындалса;

3) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса, конкурсқа қатысуға рұқсат берілмейді. Заңның 
6-бабы 1-тармағының 3), 3-1), 3-2) жəне 4) тармақшаларында көзделген мемлекеттік сатып 
алуға қатысумен байланысты шектеулер бойынша, əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға 
өтінімі веб-порталдың автоматты түрде қабылдамауына жатады. Заңның 6-бабы 1-тармағының 
5), 5-1), 6) жəне 7) тармақшаларында көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысумен бай-
ланысты шектеулер бойынша, конкурстық комиссия тиісті уəкілетті органдардың интернет-
ресурстарындағы ақпаратты қарастырады.

92. Сараптау комиссиясы не сарапшы конкурстық комиссияның төрағасы белгілеген 
мерзімде, бірақ конкурсқа қатысу өтінімдерді қарау мерзімінен кешіктірмей:

1) жұмыстарды мемлекеттік сатып алған кезде өз құзыретінің шегінде əлеуетті өнім 
берушілер ұсынатын жұмыстардың конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестігін растау 
үшін олар берген құжаттардың толықтығы мен дұрыс ресімделуі тұрғысынан қарайды жəне 
зерделейді;

2) əлеуетті өнім берушілер ұсынатын жұмыстардың конкурстық құжаттаманың ажырамас 
бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке сəйкестігі немесе сəйкес келмеуі туралы 
сараптама қорытындысын ресімдейді, оған қол қояды жəне ұсынады;

3) тауарларды, қызметтерді мемлекеттік сатып алған кезде, өз құзыреті шегінде үздік 
техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) айқындау үшін əлеуетті өнім 
берушілер ұсынған құжаттардың толықтығы мəніне қарастырады жəне зерделейді;

4) үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) айқындау туралы 
сараптамалық қорытынды ресімдейді, қол қояды жəне конкурстық комиссияның хатшысы-
на ұсынады.

93. Сараптамалық қорытындыға сарапшы ерекше пікірін білдіретін жағдайларды 
қоспағанда, барлық сарапшылар қол қояды жəне əр бетіне бұрыштама соғады.

94. Сараптамалық қорытындыны алғаннан кейін конкурстық комиссияның хатшысы 
сараптамалық қорытындыны веб-порталда жариялайды жəне веб-портал арқылы хабарлама-
ларды конкурстық комиссияның барлық мүшелеріне таратады. Конкурстық комиссия конкурсқа 
қатысуға өтінімдерді сараптамалық қорытындыны ескере отырып қарайды.

95. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасын ресімдеу кезінде, 
конкурсқа қатысуға бір өтінім берілген жағдайларды қоспағанда, Заңның 17-бабының 4-тар-
мағына сəйкес конкурсқа қатысуға өтінім берген əрбір əлеуетті өнім берушіге қолданы латын, 
конкурстық құжаттамада көзделген өлшемдерге сəйкес шартты жеңілдіктерді анықтайды.

Конкурстық комиссия əлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, 
көрсетілетін қызметтер нарығындағы болған жұмыс тəжірибесінің əрбір жылы үшін нөл бүтін 
оннан бес (0,5 %) пайыз, бірақ бес па йыздан аспайтын шартты жеңілдік береді. Жұмыс 
тəжірибесі бір жылға дейін болған немесе ол болмаған жағдайда мұндай пайыз белгіленбейді. 
Осы критерийдің конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық əсері бес 
пайыздан аспауға тиіс.

Ұсынылатын тауарлардың ерікті сертификаттаудан өткізілгенін растайтын құжат болған 
кезде Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сəйкес, конкурстық 
комиссия екі пайыз (2%) мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша ұлттық стандарт-
тардың талаптарына сəйкес сапа менеджменті жүйесінің сертификатталғанын растайтын 
құжат болған кезде конкурстық комиссия бір пайыз (1%) мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша ұлттық 
стандарттардың талаптарына сəйкес қоршаған ортаны басұару менеджменті жүйесінің 
сертификатталғанын растайтын жəне (немесе) Қазақстан Республикасының техникалық рет-
теу туралы заңнамасына сəйкес экологиялық таза өнім стандартына сəйкестігін растайтын 
құжат болған кезде конкурстық комиссия бір пайыз (1%) мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

96. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүргізген кезде, конкурсқа қатысуға бір 
өтінім берілген жағдайларды қоспағанда, конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген 
өтінімдердің барлығын бағалау жəне салыстыру кезінде Заңның 17-бабының 4-тармағына 
сəйкес конкурстық құжаттамада көзделген критерийлерді ескереді жəне оларды конкурсқа 
қатысуға өтінімдердің барлығына тең мөлшерде қолданады.

Конкурстық комиссия бағаны есептеу үшін электрондық конкурсқа қатысуға ұсынылған 
өтінімдердің барлығын бағалайды жəне салыстырады жəне конкурстық құжаттамада 
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы (мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы) 
бойынша Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген критерийлердің əрқайсысының салы-
стырмалы мəнін есептейді.

Əлеуетті өнім беруші осы өлшемдерді растайтын құжаттарды бермеген жағдайда 
конкурстық комиссия мұндай əлеуетті өнім берушіге тиісті шартты жеңілдікті қолданбайды. 
Шартты жеңілдіктерді қолдану үшін əлеуетті өнім беруші ұсынған талаптар мемлекеттік сатып 
алу туралы шартқа енгізіледі.

97. Егер неғұрлым үздік функционалдық жəне басқа сипаттамалары бар тауарлар ұсынылса, 
сондай-ақ неғұрлым үздік технологиялық шешімдер жəне (немесе) жұмыстар үздік материал-
дардан жасалса, əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің конкурстық құжаттамада 
көрсетілген техникалық ерекшелікке сəйкес келмеуіне жол беріледі.

98. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі 
конкурсқа қатысатын əлеуетті өнім берушінің жұмыс тəжірибесінің болуы мəселесін қараған 
кезде конкурстық комиссия осы конкурста сатып алынатын тауарларды беру, жұмыстарды 
орындау жəне қызметтерді көрсету нарығында ғана жұмыс тəжірибесін қарайды. 

99. Жұмыстарды орындау сапасының менеджментінің сертификатталған жүйесін əлеуетті 
өнім беруші ұлттық стандарттардың талаптарына сəйкес берілген құжатпен растайды.

100. Жұмыстарды орындау кезінде қоршаған орта басқармасының сапа менеджментінің 
сертификатталған жүйесін əлеуетті өнім беруші ұлттық стандарттардың талаптарына сəйкес 
ұлттық стандарттардың талаптарына жəне (немесе) Қазақстан Республикасының техникалық 
реттеу туралы заңнамасына сəйкес экологиялық таза өнім стандартына сəйкес берілген 
құжатпен растайды.

101. Жергілікті мазмұнның болуы критерийі мемлекеттік кəсіпорындар, дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы мемле-
кетке тиесілі заңды тұлғалар жүзеге асыратын жұмыстарды мемлекеттік сатып алуда қатысатын 
əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтініміне қолданылады.

(Жалғасы. Басы 27-бетте) 102. Жұмыстардың отандық өнім берушісі мəртебесінің болуы критерийі мемлекеттік 
кəсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу 
жəне одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жүзеге асыратын жұмыстарды 
мемлекеттік сатып алуда қатысатын əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық 
өтініміне қолданылады.

103. Жұмыстардың əлеуетті өнім берушісі – Келісім Тараптары мемлекеттерінің резиденті 
критерийі Келісім Тарапы мемлекетінің резиденті болып табылмайтын шетелдік əлеуетті өнім 
берушілер осындай конкурста қатысқан кезде мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер 
жүзеге асыратын жұмыстарды мемлекеттік сатып алуда қатысатын əлеуетті өнім берушінің 
конкурсқа қатысуға конкурстық өтініміне қолданылады.

104. Түзеу мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорны болып табылатын жұмыстардың əлеуетті 
өнім берушісі критерийі – Заңының 44-1 бабының 6 тармағына сəйкес мемлекеттік сатып алу-
да қатысатын əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтініміне қолданылады.

105. Тауарларды, қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүргізген кезде конкурстық ко-
миссия барлық ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімдерді бағалау жəне салыстыру кезінде 
Заңның 17-бабының 4-тармағына сəйкес конкурстық құжаттамада ұсынылған критерийлерді 
ескереді жəне оларды, конкурсқа қатысуға бір өтінім берілген жағдайларды қоспағанда, барлық 
конкурсқа қатысуға өтінімдерге тең мөлшерде қолданады.

Конкурстық комиссия шартты бағаны есептеу үшін электрондық конкурсқа қатысуға 
ұсынылған өтінімдердің барлығын бағалайды жəне салыстырады жəне конкурстық 
құжаттамада мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы (мемлекеттік сатып алуды бірыңғай 
ұйымдастырушы) айқындаған шартты бағаны есептеу əдістемесі бойынша Заңның 17-бабының 
4-тармағында көзделген критерийлердің əрқайсысының салыстырмалы мəнін есептейді.

Əлеуетті өнім беруші осы критерийлерді растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда, 
конкурстық комиссия мұндай əлеуетті өнім берушіге тиісті шартты жеңілдікті қолданбайды. 
Шартты жеңілдіктер қолдану үшін əлеуетті өнім беруші ұсынған талаптар мемлекеттік сатып 
алу туралы шартқа енгізіледі.

106. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа 
қатысатын əлеуетті өнім берушінің тауарды жеткізу, қызметтерді көрсету бойынша тəжірибесінің 
болуы мəселесін қарау кезінде конкурстық комиссия осы конкурста сатып алынатын тауарды 
жеткізу, қызметтерді көрсету нарығындағы жұмыс тəжірибесін ғана қарайды. 

107. Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ұсыны-
латын тауарларды еркін сертификаттау жүргізілгенін растайтын құжаттың болуы конкурсқа 
қатысушының конкурстық баға ұсынысына əсер етеді.

108. Тауарды жасаудың, қызметтерді орындаудың сертификатталған сапа менеджменті 
жүйесін əлеуетті өнім беруші ұлттық стандарттардың талаптарына сəйкес берілген құжатпен 
растайды.

109. Тауарды жасау, қызметтерді орындау кезінде қоршаған орта басқармасының сапа 
менеджментінің сертификатталған жүйесін əлеуетті өнім беруші ұлттық стандарттардың талап-
тарына сəйкес ұлттық стандарттардың талаптарына жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 
техникалық реттеу туралы заңнамасына сəйкес экологиялық таза өнім стандартына сəйкес 
берілген құжатпен растайды.

110. Жергілікті мазмұнның болуы критерийі мемлекеттік кəсіпорындар, дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы мемле-
кетке тиесілі заңды тұлғалар жүзеге асыратын жұмыстарды мемлекеттік сатып  алуда қатысатын 
əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтініміне қолданылады.

111. Жұмыстардың отандық өнім берушісі мəртебесінің болуы критерийі мемлекеттік 
кəсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу 
жəне одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жүзеге асыратын жұмыстарды 
мемлекеттік сатып алуда қатысатын əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық 
өтініміне қолданылады.

112. Тауарлардың отандық өндірушісі мəртебесінің болуы критерийі мемлекеттік 
кəсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу 
жəне одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жүзеге асыратын жұмыстарды 
мемлекеттік сатып алуда қатысатын əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық 
өтініміне қолданылады.

113. Жұмыстардың əлеуетті өнім берушісі – Келісім Тараптары мемлекеттерінің резиденті 
критерийі Келісім Тарапы мемлекетінің резиденті болып табылмайтын шетелдік əлеуетті өнім 
берушілер осындай конкурста қатысқан кезде мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер 
жүзеге асыратын жұмыстарды мемлекеттік сатып алуда қатысатын əлеуетті өнім берушінің 
конкурсқа қатысуға конкурстық өтініміне қолданылады.

114. Түзеу мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорны болып табылатын жұмыстардың 
əлеуетті өнім берушісі критерийі – Заңының 44-1 быбының 6 тармағына сəйкес жұмыстарды 
мемлекеттік сатып алуда қатысатын əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық 
өтініміне қолданылады.

115. Тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүргізген кезде сараптау комиссиясы не сарап-
шы функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану сипаттамаларын бағалау негізінде 
үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) айқындайды.

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүргізген кезде сараптау комиссиясы 
не сарапшы техникалық жəне сапалық сипаттамаларын бағалау негізінде үздік техникалық 
ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) айқындайды. 

116. Сараптау комиссиясы не сарапшы үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық 
ерекшеліктерді) анықтаған кезде тауарлардың функционалдық сипаттамаларын конкурстық 
құжаттаманың техникалық ерекшелігінде көрсетілген функционалдық сипаттамаларды си-
паттай отырып арақатынаста əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынып 
отырған тауардың техникалық ерекшелікте көрсетілген мүмкіндіктерінің шегіне қол жеткізу 
не арттыру мəніне бағалайды. Əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынған 
техникалық ерекшеліктегі тауардың функционалдық сипаттамалары конкурстық құжаттаманың 
техникалық ерекшелігінде белгіленген тауарлардың мүмкіндіктер шегіне қол жеткізген не 
арттырған жағдайда, сараптау комиссиясы не сарапшы əр мүмкіндікке бір пайыз белгілейді. 
Бұл ретте жалпы жиынтық сома бес пайыздан аспауы тиіс.

117. Сараптау комиссиясы не сарапшы үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық 
ерекшеліктерді) анықтаған кезде тауарлардың, қызметтердің техникалық ерекшеліктерін 
конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде көрсетілген параметрлерге арақатынаста 
əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынып отырған тауарлардың, 
қызметтердің параметрлерге қол жеткізу не арттыру мəніне бағалайды. Əлеуетті өнім берушілер 
конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынған техникалық ерекшеліктегі тауарлардың, қызметтердің 
техни калық ерекшеліклары конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген 
тауарлардың, қызметтердің параметрлер шегіне қол жеткізген не параметрлерден асқан 
жағдайда, сараптау комиссиясы не сарапшы əрбір қол жеткізілген не артық параметр үшін бір 
пайыз белгілейді. Бұл ретте жалпы жиынтық сома бес пайыздан аспауы тиіс.

118. Сараптау комиссиясы не сарапшы үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық 
ерекшеліктерді) анықтаған кезде тауарлардың, қызметтердің сапалық сипаттамаларын 
сипаттамалардың тауарлардың, қызметтердің талаптары мен мақсатына жиынтық сəйкестігі 
мəніне бағалайды. Егер əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынып отырған 
тауарлардың, қызметтердің сапалық сипаттамалары конкурстық құжаттаманың техникалық 
ерекшелігінде көрсетілген тауардың, қызметтің талабына жəне мақсатына сай келетін немесе 
асатын жағдайларда, сараптау комиссиясы не сарапшы осы сипаттамаға бес пайыз белгілейді.

119. Сараптау комиссиясы не сарапшы үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық 
ерекшеліктерді) анықтаған кезде тауарлардың, пайдаланушылық сипаттамаларын конкурстық 
құжаттаманың техникалық ерекшелігінде көрсетілген шарттармен арақатынаста əлеуетті өнім 
берушілер конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынып отырған техникалық ерекшелікте көрсетілген 
тауарды тасымалдау, сақтау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу шарттарына сай болу 
немесе асу мəніне бағалайды. Егер əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімде 
ұсынып отырған тауарды тасымалдау, сақтау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу шарт-
тары конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген шарттарға қол жеткізген 
немесе асқан жағдайда, сараптау комиссиясы не сарапшы əрбір қол жеткізілген не асқан 
шарт үшін бір пайыз белгілейді. Бұл ретте жалпы жиынтық сома бес пайыздан аспауы тиіс.

120. Егер конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімнің маңызын 
қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателіктер болса, ол 
конкурстық құжаттама талаптарына сай деп танылады.

121. Конкурсқа қатысуға үміткер əлеуетті өнім беруші Заңның 25-бабының 7-тармағында 
жəне 25-1-бабының 7-тармағында көзделген негіздемелер бойынша конкурсқа қатысуға (кон-
курс қатысушысы деп танылмайды) жіберілмейді.

122. Əлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін олар ұсынып отырған жұмыстардың 
жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүргізген кезде жəне үздік техникалық ерекшелікті (үздік 
техникалық ерекшеліктерді) айқындау үшін тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік 
сатып алу кезінде конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкестігін қарауды, егер Заңның 
7-1-бабына сəйкес бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған жəне 
жүргізген жағдайларды қоспағанда, сараптау комиссиясы не сарапшы белгіленбеген болса, 
конкурстық комиссия жүзеге асырады.

15.Параграф. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау жəне салыстыру
123. Жұмыстар бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат берілген əлеуетті өнім беруші (конкурсқа 

қатысушы) конкурстық құжаттаманың электрондық нысанына 10-қосымшаға сəйкес конкурстық 
баға ұсынысын веб-порталға конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттама жарияланған 
күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

124. Тауарлар, қызметтер бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат берілген əлеуетті өнім беруші 
(конкурсқа қатысушы) конкурстық құжаттаманың электрондық нысанына 10-қосымшаға сəйкес 
үздік техникалық ерекшелікке конкурстық баға ұсынысын веб-порталға конкурсқа қатысуға 
рұқсат беру туралы хаттама жарияланған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

Егер бірнеше үздік техникалық ерекшеліктер анықталған жағдайда, тауарлар, қызметтер 
бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат берілген əлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы) 
конкурстық құжаттаманың электрондық нысанына 10-қосымшаға сəйкес осындай техникалық 
ерекшеліктердің біреуіне конкурстық баға ұсынысын веб-порталға береді.

125. Егер тауарлардың, қызметтердің үздік техникалық ерекшелігі анықталмаған жағдайда, 
конкурсқа қатысуға рұқсат берілген əлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы) конкурстық 
құжаттаманың ажыратылмас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке конкурстық 
баға ұсынысын береді.

126. Техникалық ерекшелігі үздік деп танылмаған, конкурсқа қатысуға рұқсат берілген 
əлеуетті өнім берушінің (конкурсқа қатысушының) Заңның 25-1-бабына сəйкес осы 
Қағидалардың 125-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, конкурстық баға ұсынысын 
беруге құқығы жоқ.

127. Веб-портал конкурстық баға ұсынысын берген əлеуетті өнім берушіге тиісті хабарлама 
жібергеннен кейін конкурстық баға ұсынысы қабылданған болып есептеледі.

128. Əлеуетті өнім берушілер берген конкурстық баға ұсыныстары туралы мəліметтер веб-
порталда автоматты түрде тіркеледі.

129. Əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы мынадай жағдайларда:
1) конкурстық баға ұсынысының бағасы демпингтік болса;
2) ол осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген 

сомадан асып түссе;
3) конкурс қатысушысы бұдан бұрын осы конкурс бойынша баға ұсынысын берсе;
4) конкурстық баға ұсынысы осы Қағидалардың 123 жəне 124-тармақтарында белгіленген 

мерзімнен кеш түссе, веб-портал əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысын авто-
матты түрде кері қайтарады.

130. Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамада белгіленген күні жəне уақытта веб-
портал конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын автоматты түрде бағалау 
мен салыстыруды жүргізеді:

осы Қағидаларға сəйкес анықталатын демпингтік баға есептеледі жəне конкурсқа 
қатысушының демпингтік болып табылатын баға ұсынысы қабылданбайды;

егер демпингтік бағасы бар конкурстық баға ұсыныстары қабылданбағаннан кейін 
конкурсқа қатысушылардың екі жəне одан асатын конкурстық баға ұсыныстары конкурсқа 
қатысқан жағдайда, оларға конкурсқа қатысуға жіберу  туралы хаттамада көрсетілген шартты 
жеңілдіктерді қолдану арқылы конкурсқа қатысушылардың шартты бағалары анықталады;

конкурсқа қатысушылардың шартты бағалары салыстырылады, неғұрлым аз шартты баға 
негізінде конкурс жеңімпазы анықталады;

конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағасы тең болған кезде конкурстың мəні бо-
лып табылатын сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында 
жұмыс тə жірибесі мол əлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады. Шартты бағасы тең 
бірнеше əлеуетті өнім берушілердің жұмыс тəжірибесі тең болған кезде конкурстық бағалық 
ұсыныстары басқа əлеуетті өнім берушілерден ерте келіп түскен əлеуетті өнім беруші 
жеңімпаз деп танылады.

131. Конкурс қорытындысы туралы хаттама веб-порталда автоматты түрде тіркелген 
конкурстық комиссияның барлық мүшелеріне жəне барлық əлеуетті өнім берушілерге 
электрондық пошта арқылы автоматты түрде хабардар ете отырып, веб-портал осы 
Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша автоматты түрде қалыптастырылады 
жəне жарияланады.

16.Параграф. Конкурсқа қатысуға өтінімнің демпингтік бағасын айқындау тəртібі 
132. Егер əлеуеттi өнiм берушiнiң жұмыстарға арналған конкурсқа қатысу өтiнiмiнiң бағасы 

техникалық-экономикалық негiздемеде (жобалау-сметалық құжаттаманы даярлау үшiн) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық 
құжаттамада көрсетілген бағадан бес пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол демпингтiк 
болып танылады.

Егер əлеуеттi өнiм берушiнiң техникалық-экономикалық негiздемені жəне жобалау-
сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттаманы əзірлеу бойынша конкурсқа қатысу өтiнiмiнiң 
бағасы Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметi туралы 
заңнамасына сəйкес тапсырыс беруші есептеген бағадан бес пайыздан астам төмен болған 
жағдайда, ол демпингтiк болып танылады.

Егерəлеуетті өнім берушінің сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласында 
инжинирингтік қызметтер(техникалық қадағалау) көрсетугеарналғанконкурстық өтінімінің бағасы 
бекітілген мемлекеттік нормативтерге сəйкес есептелген бағадан бес пайыздан астамға төмен 
болған жағдайда,ол демпингтік деп танылады.

133. Егер əлеуеттi өнiм берушiнiң консультациялық қызметтерге арналған конкурсқа қатысу 
өтiнiмiнiң бағасы кон курсқа қатысушылардың қабылданған конкурстық баға ұсыныстарының 
орташа арифметикалық бағасынан жетпiс пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол 
демпингтiк деп танылады.

17.Параграф. Конкурсты өтпеді деп тануға негiздемелер
134. Конкурс мынадай жағдайларда:
1) конкурсқа қатысуға берiлген өтiнiмдер болмағанда;
2) конкурсқа қатысуға екеуден кем өтiнiм берiлгенде;
3) конкурсқа қатысуға бiрде-бiр əлеуеттi өнiм берушi жiберiлмесе;
4) конкурсқа қатысуға бiр əлеуеттi өнiм берушi жiберiлсе;
5) конкурсқа қатысушылардың ұсынған конкурстық баға ұсыныстары болмағанда;
6) конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары екеуден аз ұсынылса;
7) Заңның 26-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда конкурсқа қатысушылардың 

конкурстық баға ұсыныстары кері қайтарылғаннан кейін бағалауға жəне салыстыруға жататын 
конкурстық баға ұсыныстары екеуден кем болса;

8) конкурстың жеңiмпазы мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса кон-
курс өтпедi деп танылады.

3. Баға ұсыныстарына сұрау салу тəсiлiмен жүзеге асырылатын тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi электрондық мемлекеттiк сатып алуды 

ұйымдастыру жəне жүргізу
1.Параграф. Баға ұсыныстарына сұрау салу тəсiлiмен жүзеге асырылатын тауарлар-
ды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi электрондық мемлекеттiк сатып алуды 

ұйымдастыру жəне жүргізу туралы хабарлау
135. Ұйымдастырушы баға ұсыныстарын беру мерзiмi аяқталғанға дейiн бес жұмыс күнiнен 

кешiктiрмей, веб-порталда баға ұсыныстарына сұрау салу тəсiлiмен өткiзiлетiн электрондық 
мемлекеттiк сатып алу туралы мəлiметтердi, сондай-ақ мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың 
жобасын жариялайды.

2.Параграф. Əлеуеттi өнiм берушiлердiң баға ұсыныстарын ұсынуы
136. Əрбiр əлеуеттi өнiм берушi бiр ғана баға ұсынысын бередi, ол мемлекеттiк сатып алу ту-

ралы шарттың жобасында көзделген елеулі талаптарды сақтай отырып, оның тауарды жеткізу, 
жұмысты орындау, қызметті көрсетуді жүзеге асыруға келісім беру нысаны болып табылады.

137. Əлеуеттi өнiм берушiнiң баға ұсынысында тауарларды жеткiзуге, жұмыстарды 
орындауға, қызметтердi көрсетуге байланысты барлық шығыстар кіреді.

138. Əлеуеттi өнiм берушi баға ұсынысын ұйымдастырушыға веб-порталды пайдалана 
отырып, ұйымдастырушының электрондық хабарландыруда көрсеткен баға ұсыныстарын 
беру мерзiмi аяқталғанға дейiн ұсынады.

139. Баға ұсыныстарын берген əлеуетті өнiм берушiге веб-портал тиiстi хабарламаны ав-
томатты түрде жiбергеннен кейiн баға ұсынысы қабылданды деп саналады.

140. Əлеуеттi өнiм берушiлер баға ұсыныстарын беру мерзімі біткенге дейін қажет болса 
берілген баға ұсынысын кері қайтарып алады жəне оларға өзгерiстер енгiзеді.

141. Мынадай жағдайларда:
1) егер осы тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметт ерді) сатып алу үшiн бөлiнген 

сомадан артық болса;
2) егер əлеуеттi өнiм берушi бұрын осы лотқа баға ұсынысын берсе;
3) Заңның 6-бабы 1-тармағының 3), 3-1), 3-2) жəне 4) тармақшаларында көзделген 

жағдайларда веб-порталдың əлеуеттi өнi м берушiнiң баға ұсынысынан автоматты түрде бас 
тартуына жатады. 

142. Егер баға ұсыныстарын беру мерзімі ішінде əлеуетті өнім берушілердің баға ұсынысы 
екеуден аз берілген болса, веб-портал мұндай мемлекеттік сатып алуды автоматты түрде 
өтпеді деп таниды жəне ұйымдастырушы баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен электрондық 
мемлекеттік сатып алуды қайтадан жүзеге асырады.

3.Параграф. Баға ұсыныстарын салыстыру жəне баға ұсыныстарына сұрау салу 
тəсiлiмен электрондық мемлекеттiк сатып алу қорытындыларын шығару

143. Баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін веб-порталда баға ұсы ныстарын 
сұрату тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алу қорытындыларын автоматты түрде ашу 
жəне шығару жүргізіледі.

144. Баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алу жеңімпазы 
деп ең төмен баға ұсынысын берген əлеуетті өнім беруші танылады.

145. Бірнеше əлеуетті өнім беруші ең төмен баға ұсынысын берген жағдайда, өзінің баға 
ұсынысы басқа əлеуетт і өнім берушілердің баға ұсыныстарынан бұрын түскен əлеуетті өнім 
беруші жеңімпаз деп танылады. Баға ұсыныстарын салыстыруды веб-порталда автоматты 
түрде жүргізіледі.

146. Егер осы Қағидалардың 141-тармағында көзделген негіздер бойынша баға ұсыныс-
тарын веб-портал автоматты түрде қайтарғаннан кейін əлеуетті өнім берушілердің баға 
ұсынысы екеуден аз қалған болса, онда мұндай мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылады 
жəне ұйымдастырушы баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып 
алуды қайтадан жүзеге асырады.

147. Баға ұсыныстарына сұрату тəсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың қорытындылары 
шыққаннан кейін веб-портал оларды автоматты түрде жариялайды.

148. Баға ұсыныстарына сұрату тəсiлiмен электрондық мемлекеттiк сатып алудың 
жарияланған қорытындыларында баға ұсыныстарына сұрату тəсiлiмен электрондық 
мемлекеттiк сатып алудағы жеңiмпаз туралы, сондай-ақ жеңiмпаз ұсынғандай бағаны ұсынған 
əлеуеттi өнiм берушi туралы не баға ұсынысы жеңiмпаз ұсынған бағадан кейiн ең төменгi баға 
болып табылатын əлеуеттi өнiм берушi туралы мəлiметтер қамтылады.

4. Бiр көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттiк сатып алуды өткiзу
149. Бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу мен 

ұйымдастыру веб-порталда мынадай жүйелі шаралардың орындалуын қарастырады:
1) мемлекеттік сатып алудың осы əдісін қолдану негіздемесімен бір көзден алу тəсілімен 

электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы тапсырыс берушінің шешім қабылдауы;
2) бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу мен ұйымдастыру 

үшін ұйымдастырушыны тапсырыс берушінің анықтауы;
3) тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдері, орында-

ры мен шарттарын, төлеу мерзімі мен шарттарын анықтаумен сатып алынатын тауарлар, 
жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшеліктерін ұйымдастырушысы əзірлемесі 
Заңның 32 - бабының 1) жəне 3) тармақтарында көзделген жағдайда бір көзден алу тəсілімен 
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде;

4) Ұйымдастырушының Заңның 33-бабының 1-тармағында көзделген мəліметті қамтитын 
бір көзден электрондық мемлекеттік сатып алу əдісімен қатысу туралы шақыруды веб-портал 
арқылы əлеуетті өнім берушіге жіберуі;

5) электрондық мемлекеттік сатып алулар бір көзден сатып алу арқылы электрондық 
мемлекеттік сатып алуға қатысуға оларға ұсынылатын баға негіздемесі, Заңның 32-бабы 4) 
тармақшасының негізінде жүзеге асырылған жағдайларды е  сепке алмағанда, ұйымдастыру-
шының веб-портал арқылы өнім берушінің біліктілік талаптарға сəйкестігін растайтын 
құжаттарын қарастыру;

6) веб порталда бір көзден сатып алу əдісімен электрондық мемлекеттік сатып алу тура-
лы хаттаманың жариялануы.

150. Заңның 32-бабының 2) жəне 5) тармақшаларында көзделген жағдайларда бір 
көзден сатып алу əдісімен электрондық мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде, 
ұйымдастырушының сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің əзірленуі 
жəне тапсырыс берушінің олардың техникалық ерекшеліктерін бекітуі талап етілмейді. 
Бұл жағдайда өтілмеген деп танылған аукцион немесе конкурстың аукциондық немесе 
конкурстық құжаттамасының электрондық нысанында көзделген оларды төлеудің шарттары 
мен қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау, тауарды жеткізудің мерзімі мен орны, жəне 
де шарттары, сатып алынатын тауарлар, жұмыстардың техникалық ерекшелігі қолданылады.

151. Ұйымдастырушы, тапсырыс берушінің бiр көзден алу тəсiлiмен электрондық 
мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыруы туралы шешім қабылдаған күнінен бастап үш жұмыс 
күнi iшiнде веб-порталда тіркелген əлеуеттi өнiм берушiге веб-портал арқылы бір көзден алу 
тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді, сондай-ақ 
шақыруды осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес веб-порталда электрондық құжат түрінде 
орналастырады.

Бiр көзден алу (лоттар) тəсiлiмен электрондық мемлекеттік сатып алу осы Қағидаларға 
9-қосымшаға сəйкес веб-порталда ресімделеді.

Заңның 32-бабының 2) жəне 5) тармақтарында көзделген жағдайларда бір көзден 
алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде, Заңның 33-бабының 
1-тармағында көзделген шақыруда қамтылған мəліметтер, өтпеген деп танылған аукцион не-
месе конкурстың аукциондық немесе конкурстық құжаттамасының электрондық нысанының 
шарттарына сəйкес болуға тиіс. Сонымен бірге, өтпеген деп танылған аукцион немесе 
конкурстың аукциондық немесе конкурстық құжаттамасының электрондық нысанында көзделген 
мерзімдердің тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдерінен 
асуына жол беріледі, бірақ он бес күнтізбелік күннен аспауға тиіс.

152. Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер мен конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдер 
болмаған жағдайларда, ұйымдастырушы тапсырыс беруші айқындаған əлеуетті өнім берушіге 
бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақыру жібереді.

Бірыңғай ұйымдастырушымен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу кезінде 
аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер мен конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдер болмаған 
жағдайларда ұйымдастырушы əлеуетті өнім берушіні айқындайды жəне оған бір көзден алу 
тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақыру жібереді.

153. Заңның 35-9-бабының 1-тармақшасында жəне Заңның 16-бабы 4-тармағының 2) 
тармақшасында көзделген жағдайларда ұйымдастырушы аукцион немесе конкурсқа қатысқан 
əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу 
туралы шақыру жібереді.

Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы өткізетін жəне ұйымдастыратын кезде 
тапсырыс беруші Заңның 16-бабы 4-тармағының 2) тармақшасында жəне Заңның 35-9-бабы 
1-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда аукционға немесе конкурсқа қатысқан 
əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу 
туралы шақыру жібереді.

154. Заңның 16-бабы 4-тармағының 3) жəне 5) тармақшаларында көзделген жағдайда, 
ұйымдастырушы Заңның 6-бабының талаптарын бұзған тұлғаны есептемегенде, конкурсқа 
қатысуға жіберу туралы хаттамаға сəйкес анағұрлым көп шартты жеңілдігі бар əлеуетті 
өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы 
шақыру жібереді.

Шартты жеңілдіктер тең болған кезде бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік 
сатып алуға қатысу туралы шақыру конкурстың мəні болып табылатын сатып алынатын та-
уарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында үлкен тəжірибесі бар əлеуетті өнім 
берушіге жіберіледі. 

Тең жеңілдіктері бар бірнеше əлеуетті өнім берушілердің тəжірибесі тең болған кезде бір 
көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру конкурсқа 
қатысуға берген өтінімі басқа əлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға арналған 
өтінімдерінен бұрын түскен əлеуетті өнім берушіге жіберіледі.

155. Заңның 16-бабы 4-тармағының 6) тармақшасында көзделген жағдайларда, 
ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен 
электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді.

Заңның 16-бабы 4-тармағының 6) тармақшасында көзделген жағдайларда бірыңғай 
ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру жəне жүргізу кезінде тапсырыс беруші, 
конкурсқа жіберілген əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік 
сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді.

156. Заңның 16-бабы 4-тармағының 6) тармақшасында көзделген жағдайларда, 
ұйымдастырушы конкурстық баға ұсынысы жалғыз болған конкурс қатысушысына бір көзден 
алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді.

Заңның 16-бабы 4-тармағының 6) тармақшасында көзделген жағдайларда бірыңғай 
ұйымдастырушымен мемлекеттік сатып алуды өткізу жəне ұйымдастыру кезінде тапсырыс 
беруші, конкурстық баға ұсынысы жалғыз болған конкурс қатысушысына бір көзден алу 
тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді.

157. Заңның 16-бабы 4-тармағының 7) тармақшасында көзделген жағдайларда 
ұйымдастырушы, конкурстық баға ұсынысы жалғыз бас тартылмаған конкурс қатысушысына 
бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді.

Заңның 16-бабы 4-тармағының 7) тармақшасында көзделген жағдайларда бірыңғай 
ұйымдастырушымен мемлекеттік сатып алуды өткізу жəне ұйымдастыру кезінде тапсырыс 
беруші, конкурстық баға ұсынысы жалғыз бас тартылмаған конкурс қатысушысына бір көзден 
алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді.

Заңның 16-бабы 4-тармағының 8) тармақшасында көзделген жағдайда, ұйымдастырушы 
осындай баға ұсынған əлеуетті өнім берушіге, ал осындай əлеуетті өнім беруші болмаған кез-
де конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасаудан бас тартқан əлеуетті 
өнім беруші ұсынған бағадан кейін баға ұсынысы аз болып табылатын əлеуетті өнім беруші 
ұсынған əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға 
қатысу туралы шақыруды жібереді.

158. Заңның 35-6-бабының 10-тармағында көзделген жағдайларда, ұйымдастырушы 
аукционның қатысушысы деп танылған əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен 
электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді.

Заңның 35-6-бабының 10-тармағында көзделген жағдайларда тапсырыс беруші бірыңғай 
ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды өткізу жəне ұйымдастыру кезінде аукционның 
қатысушысы деп танылған əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен электрондық 
мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді.

159. Заңның 35-7-бабының 9-тармағында көзделген жағдайларда ұйымдастырушы 
аукционның қатысушылары деп танылған əлеуетті өнім берушілер арасынан айқындалған 
əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу 
туралы шақыру жібереді.

Заңның 35-7-бабының 9-тармағында көзделген жағдайларда тапсырыс беруші бірыңғай 
ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды өткізу жəне ұйымдастыру кезінде, аукционның 
қатысушылары деп танылған əлеуетті өнім берушілер арасынан əлеуетті өнім берушіні 
анықтайды жəне оған бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу 
туралы шақыру жібереді.

160. Заңның 35-8-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларда ұйымдастырушы баға 
туралы ұсынысы ең аз болып келетін əлеуетті өнім берушіге бір көзден сатып алу əдісімен 
электрондық мемлекеттік сатып алуларға қатысу туралы шақыру жібереді.

Заңның 35-8-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларда тапсырыс беруші бірыңғай 
ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды өткізу жəне ұйымдастыру кезінде, баға туралы 
ұсынысы ең аз болып табылатын əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен электрондық 
мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді.

161. Заңның 32-бабының 4) тармақшасында көзделген жағдайларда ұйымдастырушы егер 
бірде бір əлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын сұрату əдісімен мемлекеттік сатып алуға 
қатыспаған жағдайда, тапсырыс берушінің анықтаған əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу 
тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді. 

Екі əлеуетті өнім берушіден кем емес баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен мемлекеттік са-
тып алуға қатысуды қабылдау кезінде ұйымдастырушы баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен 
мемлекеттік сатып алуға қатысқан əлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тəсілімен электрондық 
мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді.

162. Шақыру жіберілген əлеуетті жабдықтаушы, ұйымдастырушымен белгіленген мерзімде, 
ал бірыңғай ұйымдастырушымен аукцион немесе конкурстық əдіспен мемлекеттік сатып алу-
ды өткізу жəне ұйымдастыру жағдайларында, қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау, 
тауар ларды жеткізу туралы ұсынысты қабылдауға құқылы, немесе веб-портал арқылы бас 
тарта алады.

163. Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету туралы ұсыныстарды 
қабылдаған жағдайда, əлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға электронды құжатты он 
күнтізбелік күн ішінде веб-порталға жіберу арқылы сұратылған ақпаратты ұсынады. 

Əлеуетті өнім беруші осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес бір көзден сатып алу арқылы 
электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы келісімді алады.

Сонымен бірге бір көзден сатып алу арқылы электрондық мемлекеттік сатып алулар 
бойынша əлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын əлеуетті өнім беруші осы Қағидаларға 
11-қосымшаға сəйкес ресімдейді.

164. Үздік материалдар ішінен жұмыстарды орындау жəне (немесе) анағұрлым жақсы 
технологиялық шешімдер ұсынылған кезде, жəне де анағұрлым функционалды жəне басқа 
ерекшеліктері бар тауарлар, жұмыстар мен қызметтер ұсынылса, ұйымдастырушымен 
ұсынылған техникалық ерекшелікке əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің 
сəйкессіздігіне жол беріледі.

165. Ұйымдастырушы əлеуетті өнім берушінің сұратылған ақпаратты ұсынған күннен 
бастап үш жұмыс күні ішінде веб-порталда бір көзден сатып алу əдісімен осы Қағидаларға 
12-қосымшаға сəйкес электрондық мемлекеттік сатып алу нəтижелері туралы хаттаманы 
қалыптастырады жəне жариялайды. Бiр дерекпеннен тəсiлі арқылы мемлекеттiк сатып 
алулардың қорытындылары туралы хаттама бiрiншi жетекшiнi орынбасары төмен емес лауа-
зымды адаммен, ұйымдастырушының белгiлi бiрiншi жетекшiсiмен жазылады

Бір көзден сатып алу əдісімен электрондық мемлекеттік сатып алу нəтижелері туралы 
хаттамаға сараптамалық қорытынды, егер болса сарапшының (сараптау комиссиясының 
мүшесі) ерекше пікірі қосылады.

166. Бір көзден сатып алу əдісімен электрондық мемлекеттік сатып алулар мына 
жағдайларда:

1) егер əлеуетті өнім беруші, электрондық мемлекеттік сатып алулар Заңның 32-бабы 
4) тармақшасының негізінде жүзеге асырылған жағдайларды есепке алмағанда, біліктілік 
талаптарға сəйкес келмесе;

2) егер əлеуетті өнім беруші бір көзден сатып алу əдісімен электрондық мемлекеттік сатып 
алуға қатысудан бас тартса өтпеді деп танылады.

Егер бір көзден алу тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алу Қағидалардың осы 
тармағының негізінде өткізілмеді деп танылған жағдайда, мемлекеттік сатып алу Заңда 
көзделген тəсілдермен жүзеге асырылады. 

5. Аукцион тəсілімен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді электрондық мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру жəне жүргізу
1.Параграф. Аукцион тəсілімен жүзеге асырылатын ұйымдастырушы мен тапсы-

рыс берушімен бір тұлға атынан шығатын, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді электрондық мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру жəне жүргізу
167. Аукцион тəсілімен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 

қызметтерді электрондық мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру жəне жүргізу веб-порталда 
мынадай дəйекті іс-шаралардың орындалуын көздейді: 

1) тапсырыс беруші мен ұйымдастырушы бір адам болып табылатын жағдайды қоспағанда, 
тапсырыс беруші тапсырыс берушінің ұйымдастырушысын, тапсырыс берушінің уəкілетті 
өкілін айқындауы; 

2) тапсырыс беруші мен ұйымдастырушы бір адам болып табылатын жағдайды қоспағанда, 
веб-порталдың қатысушысы болып табылатын ұйымдастырушыға тапсырыс берушінің веб-
портал арқылы шақыру жіберуі; 

3) ұйымдастырушының аукциондық құжаттаманы қалыптастыруы, сондай-ақ қажет болғанда 
ұйымдастырушы сараптау комиссия тобының құрамын құруы не сарапшыны айқындауы жəне 
тапсырыс берушінің бекітуі;

4) тапсырыс берушінің веб-портал арқылы аукциондық құжаттаманы бекітуі;
5) ұйымдастырушының аукциондық комиссияның құрамын қалыптастыруы жəне веб-

порталды пайдаланушылардың арасынан конкурстық аукциондық хатшысын айқындауы;
6) ұйымдастырушының веб-порталда аукцион өткізілетіні туралы хабарландыру жариялауы;
7) веб-порталға қатысушы – əлеуетті өнім берушілердің оны алу фактісін веб-порталда 

автоматты түрде тіркей отырып, аукциондық құжаттаманы алуы;
8) ұйымдастырушының, осы Қағидалардың 203 жəне 204-тармақтарында көзделген 

жағ дайларда, оны алған əлеуетті өнім берушілерге аукциондық құжаттаманың ережелерін 
веб-портал арқылы түсіндіруі;

9) электрондық құжат нысанында берілетін аукционға қатысу өтiнiмдердің бірінші жəне 
екінші бөліктерін веб-порталда автоматты түрде тіркеу;

10) өтінімнің бірінші бөлігіндегі өтінімді қамтамасыз етудің құпиялылығын сақтамастан 
веб-портал арқылы ашу;

11) аукциондық комиссияның аукциондық құжаттама талаптарына сай əлеуеттi өнiм 
берушiлердi анықтау, ал жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттiк сатып алған 
жағдайда, оларды аукционға қатысушы деп тану үшін өтінімді қамтамасыз етуді қарауы;

12) тауарды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жағдайларын 
қоспағанда, өтiнiмнің бірінші бөлігінде қамтылған тауарлардың техникалық ерекшеліктерінің 
құпиялылығын сақтай отырып, веб-портал арқылы ашу;

13) аукциондық құжаттаманың талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім берушілерді 
анықтау үшін тауарлардың техникалық ерекшелігін сараптау комиссиясының немесе 
сарапшының (егер болса) пікірін ескере отырып, аукциондық комиссияның веб-портал арқылы 
қарауы, жəне оларды аукцион қатысушысы деп тануы;

14) аукционға қатыс уға рұқсат беру туралы хаттаманы қалыптастыру жəне Астана уақыты 
бойынша жұмыс уақытында веб-порталда жариялау;

15) веб-портал арқылы аукцион өткізу;
16) аукционға қатысу өтiнiмдерінің екінші бөлігінің құпиялылығын сақтай отырып, веб-портал 

арқылы аукциондық комиссияның қарауы;
17) аукциондық құжаттамамен бекітілген біліктілік талаптарға сəйкес аукционға қатысуға 

əлеуетті өнім берушілермен өтінімді келтіру үшін жетіспейтін мəліметтер немесе құжаттар 
туралы ақпарат пен сəйкессіздік себебін көрсете отырып аукциондық құжаттаманың талапта-
ры мен біліктілік талаптарына сəйкес келмейтін əлеуетті өнім берушілер тізімін аукциондық 
комиссияның веб-портал арқылы анықтауы. Бұл анықтаманың нəтижелерін жариялау аукционға 
қатысуға өтінімдердің екінші бөліктерін қараудың тиісті хаттамасында жариялау Астана уақыты 
бойынша жұмыс уақытында веб-порталда жүзеге асырылады;

18) əлеуетті өнім берушілер электрондық құжат нысанда беретін, аукциондық құжаттамада 
белгіленген біліктілік талаптарына сəйкес келтірілген аукционға қатысуға өтінімдерді веб-
порталда автоматты түрде тіркеу;

19) аукциондық комиссияның мемлекеттік сатып алулар туралы келісімшартты жасауға 
аукционның жеңімпазын анықтауы; 

20) веб-порталда қорытынды хаттамаларының қалыптастырылуы жəне жариялануы;
21) тапсырыс беруші мен жеңімпаз арасында мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.
Аукцион бір лотқа өткізіледі, бұл ретте 14 быбының 18 тармақшасына сəйкес бекітілген 

тізбе бойынша құндық мəндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық 
бюджет туралы заңмен белгіленген төрт мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен 
асатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер аукционның мəні болып табылады.

Егер тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) жеткізудің (орындау, көрсету) бірнеше 
орындары болса, лотта тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) жеткізудің (орындау, көрсету) 
бірнеше орындарын көрсетуге болады.

2.Параграф. Аукцион тəсілімен жүзеге асырылатын бірыңғай ұйымдастырушымен 
тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алуды 

жүргізу жəне ұйымдастыру 
168. Аукцион тəсілімен жүзеге асырылатын бірыңғай ұйымдастырушымен тауарлар, 

жұмыстар, көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу жəне 
ұйымдастыру мынадай құжаттарды:

1) тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының 
өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не оның мiндетiн атқаратын адам бекiткен 
аукцион тəсілімен тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік 
сатып алуды жүргізуге тапсырыс берушінің өтінімін;

2) тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының 
өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не оның мiндетiн атқаратын адам бекiткен 
техникалық ерекшелікті. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда 
техникалық ерекшелік тиісті өкілетті органмен келісілген болуы тиіс;

3) Тапсырыс берушінің бірінші басшысының міндеттерін орындайтын тұлға немесе тап-
сырыс берушінің жауапты хатшының міндеттерін атқаратын лауазымды тұлға немесе бірінші 
басшы немесе жауапты хатшы əлеуетті өнім беруші ұсынатын тауардың сəйкестігін анықтау 
үшін сараптау комиссиясы немесе сарапшы бекіткен конкурстық құжаттаманың ажырамас 
бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелік, сараптау комиссиясының құрамы немесе 
Сарапшыны айқындау туралы шешімді; 

4) Тапсырыс берушінің бірінші басшысының міндеттерін орындайтын тұлға немесе тап-
сырыс берушінің жауапты хатшының міндеттерін атқаратын лауазымды тұлға немесе бірінші 
басшы немесе жауапты хатшы бекіткен конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып та-
былатын мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасын қамтитын тапсырманы ұсыну негізінде 
жүзеге асырылады.

169. Аукцион тəсілімен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді электрондық мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру жəне жүргізу веб-порталда 
мынадай дəйекті іс-шаралардың орындалуын көздейді:

1) тапсырыс берушінің веб-портал қатысушысы болып табылатын бірыңғай ұйымдастыру-
шыға веб-портал арқылы шақыру жіберуі;

2) бірыңғай ұйымдастырушының тапсырыс беруші бекіткен техникалық ерекшелікті 
қамтыған аукцион құжаттамасын, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасын, сараптау ко-
миссия құрамын немесе сарапшыны бекіту жəне веб-портал арқылы қалыптастыру;

3) бірыңғай ұйымдастырушының аукцион комиссиясының құрамын веб-портал арқылы 
қалыптастыру жəне бекіту жəне веб-портал пайдаланушылары ішінен аукциондық комиссия 
хатшысын айқындау;

4) бірыңғай ұйымдастырушының веб-порталда аукцион өткізілетіні туралы хабарланды-
ру жариялауы;

5) веб-порталға қатысушы – əлеуетті өнім берушілердің оны алу фактісін веб-порталда 
автоматты түрде тіркей отырып, аукциондық құжаттаманы алуы;

6) ұйымдастырушының, осы Қағидалардың 206, 207, 208, 209 жəне 209-тармақтарында 
көзделген жағдайларда, оны алған əлеуетті өнім берушілерге аукциондық құжаттаманың 
ережелерін веб-портал арқылы түсіндіруі;

7) электрондық құжат нысанында берілетін аукционға қатысу өтiнiмдердің бірінші жəне 
екінші бөліктерін веб-порталда автоматты түрде тіркеу;

8) өтінімнің бірінші бөлімінде қамтылған өтінімді қамтамасыз етудің құпиялығын сақтамастан 
веб-портал арқылы ашу;

9) аукциондық комиссияның аукциондық құжаттама талаптарына сай əлеуеттi өнiм 
берушiлердi анықтау, ал жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттiк сатып алған 
жағдайда, оларды аукционға қатысушы деп тану үшін өтінімді қамтамасыз етуді қарауы;

10) тауарды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi мемлекеттік сатып алу жағдайларын 
қоспағанда, өтiнiмнің бірінші бөлігінде қамтылған тауарлардың техникалық ерекшеліктерінің 
құпиялылығын сақтай отырып, веб-портал арқылы ашу;

11) сараптау тобының не сарапшының аукциондық құжаттама талаптарына сəйкес келетін 
əлеуетті өнім берушілердi айқындау жəне оларды аукционға қатысушы деп тануы үшін 
тауарлардың техникалық ерекшелігін қарауы;

12) аукционға қатысу рұқсат беру хаттамасын қалыптастыру жəне жариялау Астана уақыты 
бойынша жұмыс уақытында веб-порталда жариялау;

13) веб-портал арқылы аукцион өткізу;
14) веб-портал арқылы аукционға қатысу өтiнiмдерінің екінші бөлігінің құпиялылығын сақтай 

отырып, аукциондық комиссияның қарауы;
15) аукциондық құжаттамамен бекітілген біліктілік талаптарға сəйкес аукционға қатысуға 

əлеуетті өнім берушілермен өтінімді келтіру үшін жетіспейтін мəліметтер немесе құжаттар 
туралы ақпарат пен сəйкессіздік себебін көрсете отырып аукциондық құжаттаманың талапта-
ры мен біліктілік талаптарына сəйкес келмейтін əлеуетті өнім берушілер тізімін аукциондық 
комиссияның анықтауы. Бұл анықтаманың нəтижелерін жариялау аукционға қатысуға 
өтінімдердің екінші бөліктерін қараудың тиісті хаттамасында жариялау Астана уақыты бой-
ынша жұмыс уақытында веб-порталда жүзеге асырылады;

16) əлеуетті өнім берушілер электрондық құжат нысанда беретін, аукциондық құжаттамада 
белгіленген біліктілік талаптарына сəйкес келтірілген аукционға қатысуға өтінімдерді веб-
порталда автоматты түрде тіркеу;

17) аукциондық комиссияның аукцион жеңімпазын жəне мемлекеттік сатып алу туралы 
шарт жасасуға үміткерлерді айқындауы;

18) веб-порталда қорытындылар хаттамасын қалыптастыру жəне жариялау;
20) тапсырыс беруші мен аукцион жеңімпазы арасында мемлекеттік сатып алу туралы 

шарт жасасу.
Аукцион бір лотқа өткізіледі, бұл ретте 14 бабының 18 тармақшасына сəйкес бекіткен тізбе 

бойынша құндық мəндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген төрт мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын 
тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер аукционның мəні болып табылады.

 Егер тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) жеткізудің (орындау, көрсету) бірнеше 
орындары болса, лотта тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) жеткізудің (орындау, көрсету) 
бірнеше орындарын көрсетуге болады.

3.Параграф. Бір тұлғаны білдіретін ұйымдастырушы мен тапсырыс беруші аукци-
он тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған жəне жүргізген 
жағдайда веб-портал арқылы аукциондық құжаттаманы қалыптастыру жəне бекіту

170. Ұйымдастырушы аукцион өткiзу шарттары мен тəртiбiн айқындау үшiн осы 
Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес веб-порталда мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 
конкурстық құжаттаманың электрондық нысанын қалыптастырады жəне тапсырыс берушi мен 
ұйымдастырушы бір тұлға болатын жағдайларды қоспағанда, оны тапсырыс берушiмен келiседi.

171. Ұйымдастырушы қалыптастырған аукциондық құжаттаманы тапсырыс берушiнiң бiрiншi 
басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге 
лауазымды адам не оның мiндетiн атқаратын адам бекiтедi.

172. Заңның 7-бабы 5-тармағының 2) тармақшасына сəйкес мемлекеттік сатып алудың 
бірыңғай ұйымдастырушысы белгілеген ұйымдастырушы қалыптастырған аукциондық 
құжаттаманы тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы немесе Қазақстан 
Республикасының Президенті айқындайтын жауапты хатшының өкiлеттiгiн жүзеге асыратын 
өзге лауазымды адам не оның мiндетiн атқаратын адам бекiтедi.

173. Заңның 7-бабы 5-тармағының 3), 4) жəне 5) тармақшаларына сəйкес мемлекеттік 
сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысы белгілеген ұйымдастырушы қалыптастырған 
аукциондық құжаттаманы тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы неме-
се жауапты хатшының өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не оның мiндетiн 
атқаратын адам бекiтедi.

4.Параграф. Бірыңғай ұйымдастырушы аукцион тəсілімен электрондық 
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру жəне  жүргізу жағдайында веб-портал арқылы 

аукционды құжаттаманы қалыптастыру жəне бекіту 
174. Бірыңғай ұйымдастырушы аукционды өткiзу шарттары мен тəртiбiн айқындау үшiн осы 

Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес веб-порталда мемлекеттік жəне орыс тілдерінде конкурстық 
құжаттаманың электрондық нысанын қалыптастырады. 

175. Бірыңғай ұйымдастырушы қалыптастырған аукциондық құжаттаманы бірінші басшы не-
месе бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысының міндеттерін орындаушы тұлға бекітеді.

Заңның 7-бабы 5-тармағының 2) тармақшасына сəйкес мемлекеттік сатып алуды бірыңғай 
ұйымдастырушы қалыптастырған аукциондық құжаттама осы Қағидалардың 172-тармағына 
сəйкес бекітіледі.

176. Бірыңғай ұйымдастырушы қалыптастырған жəне бекіткен аукциондық құжаттама 
мыналарды:

1) тапсырыс беруші осы Қағидалардың 168-тармағының 2) тармақшасына сəйкес бекіткен, 
ал Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тиісті өкілетті органмен 
келісілген техникалық ерекшелікті;

2) тапсырыс беруші осы Қағидалардың 168-тармағының 3) тармақшасына сəйкес бекіткен, 
сараптау комиссиясын не сарапшыны;

3) тапсырыс беруші осы Қағидалардың 168-тармағының 4) тармақшасына сəйкес бекіткен, 
конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын, мемлекеттік сатып алулар ту-
ралы шарттың жобасын қамтуы тиіс.

5.Параграф. Ұйымдастырушы немесе онымен бір тұлғаны білдіретін тапсырыс 
беруші аукцион тəсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған 

жəне жүргізген жағдайда сараптау комиссиясын құрамын не сарапшыны аукциондық 
комиссияның бекітуі

177. Аукциондық конкурс өткiзу рəсiмдерiн орындау үшiн ұйымдастырушы əрбiр конкурсқа 
жеке аукциондық комиссия құрады жəне конкурстық комиссияның хатшысын айқындайды.

Аукциондық комиссия құру жəне аукциондық комиссия хатшысын айқындау туралы шешiмге 
ұйымдастырушының бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының 
өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не оның мiндетiн атқаратын адам қол қояды.

Егер тапсырыс берушiнiң өзi тiкелей немесе мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру жəне 
өткiзу рəсiмдерiн орындауға жауапты өзiнiң құрылымдық бөлiмшесi атынан ұйымдастырушы 
болып əрекет еткен жағдайда аукциондық комиссия құру жəне аукциондық комиссия хатшы-
сын айқындау туралы шешiмге ұйымдастырушының бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы 
немесе жауапты хатшының өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не оның мiндетiн 
атқаратын адам қол қояды.

Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырған кезде ұйымдастырушы, ал егер 
тапсырыс беруші тікелей өзі не өзінің құрылымдық бөлімшесінің атынан ұйымдастырушыны 
білдірген жағдайда, тапсырыс беруші, қажет болған кезде тиiстi қызмет саласындағы уəкiлеттi 
органмен келiсiм бойынша оның веб-порталда тiркелген қызметкерлерiнiң қатарынан оның 
өкiлдерiн аукциондық комиссияның құрамына енгiзеді.

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердiң техникалық тапсырмасын 
жəне (немесе) техникалық ерекшелiгiн əзiрлеу үшiн ұйымдасты рушы, ал егер тапсырыс 
беруші тікелей өзі не өзінің құрылымдық бөлімшесінің атынан ұйымдастырушыны білдірген 
жағдайда, тапсырыс беруші қажет болған кезде аукциондық құжаттаманы əзiрлеу кезеңiнде 
сараптау комиссиясын құрады не сарапшы тартады. 

178. Аукциондық комиссияның мүшелері аукциондық комиссияның төрағасы, төрағаның 
орынбасары жəне аукциондық комиссияның басқа да мүшелерi болып табылады. Төраға 
болмаған уақытта оның функцияларын төрағаның орынбасары орындайды. Конкурстық комис-
сия мүшелерiнiң жалпы саны тақ санды құрауы жəне кемiнде үш адам болуы тиiс.

Егер тапсырыс берушінің тікелей өзі ұйымдастырушы болған жағдайда аукциондық 
комиссияның төрағасы болып бірінші басшының орынбасарынан төмен емес лауазымды 
адам айқындалады. Егер тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу 
рəсімін орындау үшін жауапты құрылымдық бөлімшесінің атынан ұйымдастырушыны білдірген 
жағдайда аукциондық комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің осы құрылымдық 
бөлімшесінің бірінші басшысынан төмен емес лауазымды адам айқындалады.

Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын көздейтін бюджеттік даму 
бағдарламаларының шеңберінде аукцион өткізілген кезде, аукциондық комиссияның төрағасы 
болып тапсырыс берушінің бірінші басшысы айқындалады.

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы орган бюджеттік 
инвестициялық жобалардың іске асырылуын көздейтін бюджеттік даму бағдарламаларының 
шеңберінде аукцион өткізген кезінде аукциондық комиссияның төрағасы болып Қазақстан 
Республикасының тиісті əкімшілік-аумақтық бірлігінің əкімі айқындалады.

179. Аукциондық комиссияның төрағасы:
1) аукциондық комиссияның қызметіне басшылық етеді; 
2) осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады. 
180. Аукциондық комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап жұмыс істейді 

жəне өз қызметін тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт 
жасалған күннен бастап тоқтатады. 

181. Аукциондық комиссияның шешімі веб-порталды пайдалана отырып дауыс берумен 
қабылданады жəне ол, егер аукциондық комиссия мүшелерінің жалпы санынан көпшілігі ол 
үшін дауыс берген болса қабылданған болып есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда 
аукциондық комиссияның төрағасы немесе ол болмаған жағдайда, төраға орынбасары дауыс 
берген шешім қабылданған болып есептеледі. 

Аукциондық комиссия шешімімен келіспеген жағдайында, аталған аукциондық комиссияның 
кез келген мүшесі, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде веб-порталда жарияланатын 
айрықша пікірге құқығы бар. 

Аукциондық комиссияның қандай да бір мүшесінің қолы болмаған жағдайда, аукциондық 
комиссия хатшысы веб-порталдағы аукциондық комиссияның тиісті хаттамаларында қол 
қойылмау себебін қамтитын құжатты жариялайды. 

182. Аукциондық комиссияның ұйымдастыру қызметiн аукциондық комиссияның хат-
шысы қамтамасыз етедi. Аукциондық комиссия хатшысы аукциондық комиссияның мүшесі 
болып табылмайды жəне аукциондық комиссия шешiмдер қабылдаған кезде дауыс беру 
құқығы болмайды.

Аукциондық комиссияның хатшысы ұйымдастырушының мемлекеттiк сатып алуды 
ұйымдастыруға жəне өткiзуге жауапты құрылымдық бөлiмшесiнiң лауазымды адамдарының 
арасынан анықталады.

Аукциондық комиссияның хатшысы:
1) веб-порталда аукциондық құжаттаманы қалыптастырады;
2) веб-порталда аукцион өткiзілетіні туралы хабарландыруды, аукционға қатысуға рұқсат 

берілгені туралы хаттаманы, аукционның өткiзілу хаттамасын, болған жағдайда аукционға 
қатысуға өтінімдердің екінші бөліктерін қарау хаттамасын, аукционның қорытындылары тура-
лы хаттаманы, сондай-ақ болған жағдайда басқа да құжаттарды веб-порталда жариялайды;

3) веб-порталда сараптау комиссиясының не сарапшының қорытындысын жариялайды;
4) осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
183. Ұйымдастырушыда əлеуеттi өнiм берушiлер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, 

қызметтердiң аукциондық құжаттама талаптарына сəйкестiгiн анықтау үшiн тиiстi бейiндегi ма-
мандар болмаған жағдайда ұйымдастырушы тараптардың уағдаластығы бойынша мемлекеттiк 
қызметшiлердi өтеусiз негiзде, ал басқа сарапшыларды ақылы негiзде де, өтеусiз негiзде де 
сарапшылар ретiнде тартады.

Қызметiнiң бейiнi мемлекеттiк сатып алу мəнiне сəйкес келуi қандай да бiр тұлғаны сарап-
шы ретiнде тарту үшiн мiндеттi шарт болып табылады.

Ақылы негiзде сарапшыны таңдауды ұйымдастырушы Заңға сəйкес жүзеге асырады.
Сарапшылардың аукциондық комиссия шешiмдер қабылдаған кезде дауыс беру құқығы 

болмайды.
184. Бiрнеше сарапшыны тартқан жағдайда ұйымдастырушы тартылған сарапшылардың 

арасынан сараптау комиссиясын құрады жəне олардың арасында сараптау комиссиясының 
төрағасын айқындайды.

Сараптау комиссиясының мүшелері, оның ішінде төраға, төраға орынбасары жəне басқа 
да мүшелері болып табылады. Төраға болмаған кезде оның функцияларын төрағаның орын-
басары орындайды. Сараптау комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауы жəне 
кемінде үш адам болуы тиіс.

185. Сараптау комиссия құру туралы шешімге ұйымдастырушының не онымен бір тұлға 
ретінде болатын тапсырыс берушінің бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы немесе жауап-
ты хатшының өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды адам не ұйымдастырушының 
не онымен бір тұлға ретінде болатын тапсырыс берушінің бiрiншi басшысының мiндетiн 
атқаратын адам қол қояды.

186. Сараптау комиссиясы не сарапшы əлеуетті өнім берушілер ұсынған тауарлар  аукцион-
дық құжаттаманың талаптарына сəйкестігі тұрғысынан сараптамалық қорытынды береді.

Сараптау комиссия немесе сарапшының қорытындысы аукциондық комиссиясымен тек 
аукциондық құжаттамамен көзделген талаптар шектерінде құрылған  жағдайында ғана есеп-
ке алынады. Сараптамалық қорытындыға сараптау комиссия мүшелерімен немесе сарап-
шымен қол қойылады жəне аукциондық комиссия хатшысының электрондық қол қоюымен 
расталған құжаттың электрондық көшірмесі түрінде аукционға қатысу рұқсаты туралы хат-
тамасына қоса беріледі. 

Сараптау комиссия шешімімен келіспеген жағдайында берілген сараптау комиссиясының 
кез келген мүшесі сараптау комиссия қорытындысына қоса берілетін, ерекше пікірге құқылы 
болады жəне ол веб-порталда құжаттың электрондық көшірмесі түрінде жарияланады.

Сараптамалық қорытындыға сəйкес хаттамаларында сараптау комиссиясының қандай да 
бір мүшесінің қолы қойылмаған жағдайында конкурстық комиссия хатшысымен веб-порталда 
қол қойылмау себебі көрсетілген құжат жарияланады. 

187. Аукционды өткізу басталмас бұрын аукциондық комиссия мүшелері, аукциондық ко-
миссия хатшысы, сонымен қатар сараптау комиссия немесе сарапшы бекітілген аукциондық 
құжаттамасымен жəне оның қосымшаларымен танысып шығады.

6.Параграф. Бірыңғай ұйымдастырушы электрондық мемлекеттік сатып 
алуды аукцион тəсілімен ұйымдастырған жəне жүргізген жағдайда аукциондық 

комиссияның, сараптау комиссияның құрамын не сарапшыны бекіту
188. Аукционды өткізу рəсімдерін орындау үшін бірыңғай ұйымдастырушысы əр аукционға 

бөлек аукциондық комиссияны құрайды жəне аукциондық комиссия айқындайды. 
Аукциондық комиссияны құру жəне аукциондық комиссия хатшысын айқындау тура-

лы шешімге бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысы немесе бірінші басшысының 
міндеттерін атқарушы тұлға қол қояды. 

(Жалғасы бар) 


