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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 15 мамыр                 №264            Астана, Үкімет Үйі

 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті 
базалық, гранттық, бағдарламалық-нысаналы 

қаржыландыру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 мамырдағы 

№575 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық, бағдарламалық-

нысаналы қаржыландыру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 
жылғы 25 мамырдағы № 575 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 
40, 500-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті 
базалық, гранттық, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру қағидасы осы қаулыға қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

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 15 мамырдағы
 №264 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 мамырдағы 
№ 575 қаулысымен бекітілген

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық, 
бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру қағидасы

1. Жалпы ережелер
1. Осы Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық жəне 

бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру қағидасы (бұдан əрі – Қағида) «Ғылым туралы» 
2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне ғылыми 
зерттеулерді, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды 
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен базалық қаржыландыру, сондай-ақ гранттық жəне 
бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру тəртібін айқындайды.

2. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін қаржыландыру əрбір 
нысан бойынша жеке шарт жасаса отырып, қаржыландырудың əртүрлі нысандары бойынша 
бір мезгілде жүзеге асырыла алады.

3. Гранттық қаржыландыру бойынша ғылыми, ғылыми-техникалық жобаны іске асыруға 
арналған шарт (бұдан əрі – гранттық қаржыландыру шарты) конкурс жариялаған уəкілетті 
орган немесе салалық уəкілетті орган бекіткен конкурстық құжаттамаға сəйкес ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми техникалық қызмет субъектісі, жобаның ғылыми жетекшісі мен уəкілетті 
орган немесе салалық уəкілетті орган не Қазақстан Республикасының Үкіметі ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми техникалық қызметті қаржыландыруды жүзеге асыруға уəкілеттік берген 
өзге тұлға арасында жасалады.

4. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру бойынша ғылыми, ғылыми-техникалық 
бағдарламаны іске асыруға арналған шарты (бұдан əрі – бағдарламалық-нысаналы 
қаржыландыру шарты) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ғылыми 
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыруға конкурс жариялаған уəкілетті 
орган немесе салалық уəкілетті орган бекіткен конкурстық құжаттамаға сəйкес ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызметті бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруды жүзеге 
асыратын тұлғамен жасалады.

2. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық 
қаржыландыру тəртібі

5. Базалық қаржыландыру уəкілетті органда аккредиттелген жəне салалық уəкілетті ор-
ган айқындаған, олар үшін басым бағыттар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған 
мемлекеттік тапсырманы жəне мемлекеттік тапсырысты орындайтын, мемлекеттік ғылыми 
ұйымдарға жəне мемлекеттік ғылыми ұйымдарға теңестірілген ғылыми ұйымдарға, мемлекеттік 
жоғары оқу орындарына, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі жоғары оқу орындарына, сондай-
ақ дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу жəне одан да 
көп пайызы тікелей не жанама түрде заңды тұлғаларға тиесілі, дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі 
жоғары оқу орындарына (бұдан əрі – субъектілер) бөлінеді.

6. Базалық қаржыландыру субъектілері болып табылатын ұйымдардың тізбесін салалық 
уəкілетті органдардың ұсынысы негізінде уəкілетті орган қалыптастырады жəне оны Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітеді.

7. Базалық қаржыландыру ғылыми инфрақұрылымды жəне мүлікті, оның ішінде 
ғимараттарды, жабдықтар мен материалдарды ағымдағы қамтамасыз етуге, əкімшілік жəне 
қызмет көрсету персоналына еңбекақы төлеуге, сондай-ақ субъектілердің ғылыми-техникалық 
қызметін ақпараттық сүйемелдеуге арналған базалық қаржыландыру нормалары бойынша 
шығыстарды қамтиды.

8. Уəкілетті орган немесе салалық уəкілетті орган айқындаған олар үшін басым бағыттар 
бойынша соңғы екі жыл бойы ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған мемлекеттік тапсырма 
жəне (немесе) мемлекеттік тапсырыс алмайтын базалық қаржыландыру субъектілері базалық 
қаржыландыру субъектілерінің тізбесінен шығарылуға жатады.

9. Базалық қаржыландыру субъектілері салалық уəкілетті органға, базалық қаржылан-
дырудың бекітілген нормаларына сəйкес базалық қаржыландыруға арналған бюджеттік өтінімді 
жыл сайын жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей береді.

10. Базалық қаржыландыру нормаларын уəкілетті орган əзірлейді жəне Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітеді.

11. Салалық уəкілетті органдар базалық қаржыландыру бойынша жиынтық бюджеттік 
өтінімдерді уəкілетті органға енгізеді.

12. Уəкілетті орган базалық қаржыландыру бойынша жиынтық бюджеттік өтінімді бюджет 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Республикалық бюджет комиссиясының (бұдан əрі – 
РБК) қарауына енгізеді.

13. Базалық қаржыландыру субъектілерін қаржыландыруды уəкілетті орган, салалық 
уəкілетті органдар бөлінетін бюджеттік бағдарлама бойынша тиісті қаржы жылына бекітілген 
бюджет шеңберінде жүзеге асырады.

14. Базалық қаржыландыру субъектілері есепті жылдың 31 желтоқсанына дейінгі мерзімде 
уəкілетті органға немесе салалық уəкілетті органға базалық қаржыландыру қаражатының пай-
даланылуы туралы есепті ұсынады.

Салалық уəкілетті органдар есепті жылдан кейінгі жылдың 25 қаңтарына дейінгі мерзімде 
уəкілетті органға базалық қаржыландыру қаражатының пайдаланылуы туралы жиынтық 
есепті ұсынады.

15. Базалық қаржыландыру субъектілері тізбесіне енгізудің негізділігін жəне базалық 
қаржыландыру көлемін растайтын құжаттардың жəне ақпараттық деректердің дұрыстығын 
уəкілетті орган, салалық уəкілетті органдар жəне ғылыми жəне ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілері қамтамасыз етеді.

3. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті гранттық 
қаржыландыру тəртібі

16. Гранттық қаржыландыру ғылыми-зерттеу жұмыстарының деңгейін, ғылыми ұйымдар мен 
олардың ұжымдарының, ғалымдардың ғылыми-техникалық əлеуеті мен бəсекеге қабілеттілігін 
арттыру мақсатында ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге бөлінеді.

17. Гранттық қаржыландыру іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулерді іске асыру үшін 
мемлекеттік бюджет қаражатынан өтеусіз жəне қайтарусыз беріледі.

18. Салалық уəкілетті органдар жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 
1 ақпанына дейінгі мерзімде уəкілетті органға Қазақстан Республикасының Үкіметі 
жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия (бұдан əрі – ЖҒТК) айқындаған 
Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудың басым бағыттарына сəйкес гранттық 
қаржыландырудың бағыттары мен көлемдері туралы ұсыныстарды еркін нысанда жолдайды.

19. Уəкілетті орган салалық уəкілетті органдардың ұсыныстарын «Мемлекеттік ұлттық 
ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамына (бұдан əрі – сараптама 
орталығы) салалық уəкілетті органдардың ұсыныстарды беру мерзімі аяқталған күннен бастап 
үш жұмыс күні ішінде жолдайды.

20. Сараптама орталығы гранттық қаржыландыру бағыттары мен көлемі бойынша 
ұсыныстарды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде олар бойынша ұсынымдар алу үшін 
ұлттық ғылыми кеңестердің (бұдан əрі – ҰҒК) қарауына жолдайды.

21. Уəкілетті орган сараптама орталығы ұсынған ҰҒК ұсынымдарын алғаннан кейін бес 
жұмыс күні ішінде оларды ЖҒТК қарауына жолдайды.

22. ЖҒТК Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың басым бағыттары бойынша 
гранттық қаржыландырудың негізгі бағыттары мен көлемдерін бекітеді. Уəкілетті орган жəне 
салалық уəкілетті органдар тиісті үш жылдық кезеңге бюджеттік өтінім жасайды жəне бюджет 
заңнамасында белгіленген тəртіппен РБК қарауына шығарады.

23. Гранттық қаржыландыруды конкурс жариялаған уəкілетті орган немесе салалық уəкілетті 
орган не Қазақстан Республикасының Үкіметі ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қызметті қаржыландыруды жүзеге асыруға уəкілеттік берген өзге тұлға жүзеге асырады.

24. Гранттық қаржыландыру конкурстық негізде мемлекеттік бюджетте көзделген қаражат 
шегінде жүзеге асырылады.

25. Гранттық қаржыландыру қаражаты ғылыми, ғылыми-техникалық жобаларды гранттық 
қаржыландыруға конкурсқа қатысуға арналған өтінімде көрсетілген ғылыми зерттеулер 
жүргізуге тікелей байланысты шығыстарға жұмсалады. 

Шығыстарға мынадай шығындар:
1) еңбекақы – барлық салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 

есептеуді қоса алғанда, ғылыми зерттеулер жүргізуге қатысушы зерттеу тобы мүшелерінің 
еңбегіне сыйақы;

2) ғылыми іссапарлар – зерттеулер жүргізуге байланысты іссапарлар;
3) бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер – ұжымдық пайдаланылатын ғылыми зертханалар, 

өзге зертханалар көрсететін, зерттеулерді орындауға қажетті қызметтер, өзге де ұйымдар 
көрсететін қызметтер, оның ішінде конференцияларға қатысу үшін ұйымдастыру жарналары.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын (аутсорсинг) орындауды қамтитын бөгде ұйымдар көрсететін 
қызметтер жұмыстың орындаушыларын жəне жұмыстың түрлері, көлемдері, күтілетін 
нəтижелері көрсетіле отырып, ұсынылады; 

4) материалдар сатып алу – зерттеулер жүргізу үшін жұмсалатын материалдарды сатып алу;
5) жабдықтар мен бағдарламалық қамтылымды (заңды тұлғалар үшін) сатып алу.
Бір жабдық құны 4000 АЕК-тен асқан жағдайда, оның мемлекеттік ұйымдар жанында жұмыс 

істейтін, ұжымдық пайдаланылатын ғылыми зертханаларда болмауын жазбаша растау, оны 
сатып алу қажеттілігінің негіздемесі ұсынылады. 

Мемлекеттік емес ұйымдар болып табылатын өтінім берушілер гранттық қаржыландыру 
шеңберінде сатып алынатын құны 4000 АЕК-тен асатын жабдықты жобаны іске асыру 
аяқталғаннан кейін алты ай ішінде мемлекеттік ұйым жанында жұмыс істейтін ұжымдық пай-
даланылатын ғылыми зертхананың теңгеріміне береді; 

6) ғылыми-ұйымдастырушылық сүйемелдеу – талдама материалдарды жариялау, патент-
теу жəне сатып алу, сондай-ақ жобаны сүйемелдеу бойынша өзге қызметтер үшін шығыстар;

7) үй-жайды жалдау (жеке тұлғалар үшін);
8) жабдықты жəне техниканы жалдау;
9) зерттеулерді іске асыру үшін пайдаланылатын жабдықтар мен техникаларды пайда-

лану шығыстары жатады. 
26. Гранттық қаржыландыруға арналған конкурсқа аккредиттелген ғылыми жəне (немесе) 

ғылыми-техникалық қызмет субъектілері, сондай-ақ дербес білім беру ұйымдары жəне олардың 
ұйымдары тең шарттармен қатысуға құқылы.

27. Гранттық қаржыландыруға арналған конкурстық құжаттаманы уəкілетті орган 
не салалық уəкілетті орган əзірлейді жəне бекітеді. 

28. Конкурстық құжаттамада жəне гранттық қаржыландыруға арналған конкурс туралы 
хабарландыруда мынадай мəліметтер қамтылуы тиіс:

1) конкурс жариялаған уəкілетті органның немесе салалық уəкілетті органның 
атауы;

2) басым жəне мамандандырылған ғылыми бағыттардың атауы;
3) ғылыми, ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыруға арналған 

конкурсқа қатысуға берілетін өтінімнің (бұдан əрі – гранттық қаржыландыруға арналған 
өтінім) нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптар;

4) гранттық қаржыландыру конкурсының мақсаты;
5) жеке əріптес тарапынан қоса қаржыландыру көлемі мен шарттары;
6) гранттық қаржыландыруға арналған өтінім ұсынылатын тіл; 
7) зерттеу түрлері мен қаржыландыру сомалары;
8) əлеуетті орындаушыларға қойылатын біліктілік талаптары, сондай-ақ қажет 

болған жағдайда өзге де мəліметтер мен ерекше талаптар;
9) биомедициналық этика мəселелері жөніндегі жергілікті жəне (немесе) орталық 

комиссияның оң қорытындысы (объектісі адам болып табылатын зерттеулер үшін);
10) конкурстық құжаттама бойынша түсіндіруді жəне гранттық қаржыландыруға 

өтінімдер дайындау мəселелері бойынша консультациялар беруді жүзеге асыратын, 
конкурс жариялаған уəкілетті органның немесе салалық уəкілетті органның жауапты 
тұлғалары туралы деректер;

11) өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі. 
29. Грант алуға үміткер қатысушы мəліметтерге қосымша жобаны ішінара қажетті 

ресурстармен, оның ішінде қаржы ресурстарымен қамтамасыз етуді жүзеге асыру үшін 
жеке əріптес тарапынан қоса қаржыландыруды тарту туралы мəліметтер бере алады. 
Олардың іске асыру мерзімдері мен салым сомасы көрсетілген қоса қаржыландыру 
туралы келісім тараптар ниеттерін растау болып табылады. 

 Жеке əріптестің болуы өтінімді қарауда жəне гранттық қаржыландыру алатын 
жеңімпазды айқындауда басым шарттардың бірі болып табылады. 

30. Гранттық қаржыландыруға арналған конкурс гранттық қаржыландыруға 
арналған конкурстық құжаттама бекітілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде мерзімді 
баспа басылымдары арқылы жарияланады жəне ол конкурс жариялаған уəкілетті органның 
немесе салалық уəкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылуға жатады.

31. Конкурсқа қатысуға арналған өтінім, гранттық қаржыландыруға арналған ілеспе 
хат конкурстық құжаттамаға сəйкес нысан бойынша толтырылады.

32. Конкурс жариялаған уəкілетті орган немесе салалық уəкілетті орган гранттық 
қаржыландыруға арналған өтінімдерді конкурсқа арналған өтінімдерді қабылдаудың 
соңғы мерзімі өткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде сараптама орталығына жолдайды. 

33. Сараптама орталығы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 тамыздағы 
№ 891 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру 
жəне жүргізу қағидасында белгіленген тəртіппен жасалған, гранттық қаржыландыру бойынша 
конкурсқа ұсынылған, қорытынды балдың шамасы бойынша сараланған ғылыми, ғылыми-
техникалық жəне инновациялық жобалар мен бағдарламалардың (бұдан əрі – мемлекеттік 
ғылыми-техникалық сараптама объектілері) тізімін ҰҒК-ге ұсынады.

34. Сараптама орталығы уəкілетті органға жəне (немесе) салалық уəкілетті органға 
шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей ҰҒК шешімдерін ҰҒК 
хаттамасынан үзінді түрінде жолдайды. 

35. Гранттық қаржыландыруға арналған конкурстың нəтижесі гранттық 
қаржыландыруға арналған əрбір өтінім бойынша қабылданған жəне уəкілетті орган 
немесе салалық уəкілетті орган бекіткен ҰҒК шешімі болып табылады.

36. Гранттық қаржыландыруға арналған конкурстың нəтижелері мерзімді баспа 
басылымдарында жариялануға жəне конкурс жариялаған уəкілетті органның немесе 
салалық уəкілетті органның интернет-ресурстарында орналастырылуға жатады.

37. ҰҒК қараған, қабылданған шешімдердің негіздемесін ескере отырып, гранттық 
қаржыландыруға арналған конкурстың нəтижелері, МҒТС нəтижелері ескерілген кон-
курс жеңімпаздары, қортынды балдар туралы мəліметтер, сондай-ақ мақұлданбаған 
өтінім атауларының тізімі бекітілген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде сараптама 
орталығының интернет-ресурсында орналастырылуға жатады. 

ҰҒК мүшелерінің дауыс беру хаттамалары сараптама орталығында сақталады жəне 
жариялауға жатпайды. 

38. Гранттық қаржыландыруға арналған конкурстың жеңімпаздары гранттық 
қаржыландыруға арналған конкурс нəтижелері жарияланған күннен бастап отыз жұмыс күні 
ішінде ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті қаржыландыруды жүзеге асыра-
тын уəкілетті органмен немесе салалық уəкілетті орган не Қазақстан Республикасының Үкіметі 
гранттық қаржыландыруды жүзеге асыруға уəкілеттік берген өзге тұлға арналған шарт жасай-
ды, оған жеке нөмір тағайындалады. 

39. Гранттық қаржыландыру қаражатын гранттық қаржыландыруға арналған өтінімге сəйкес 
ғылыми, ғылыми-техникалық жобаға тікелей басшылық жасау үшін өтінім беруші тағайындайтын 
жобаның ғылыми жетекшісі бөледі.

40. Гранттық қаржыландыруға арналған шарт бойынша орындаушылар уəкілетті 
органға немесе салалық уəкілетті органға қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы аралық (жылдық) жəне 
қорытынды есептерді есепті жылдың 1 қарашасынан кешіктірмей ұсынады.

41. Конкурс жариялаған уəкілетті орган немесе салалық уəкілетті орган алынған 
аралық (жылдық) жəне қорытынды есептерді қабылдау аяқталғаннан кейін үш жұмыс 
күні ішінде сараптама орталығына жолдайды.

Сараптама орталығы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 
тамыздағы № 891 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік ғылыми-техникалық сарап-
тама ұйымдастыру жəне өткізу қағидасына сəйкес ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет туралы қорытынды есептерге МҒТС жүргізу бойынша жұмысты 
ұйымдастырады. 

Сараптама орталығы алған аралық (жылдық) жəне қорытынды есептерді тиісті 
ҰҒК-нің қарауына үш жұмыс күні ішінде жолдайды.

42. Ғылыми, ғылыми-техникалық жобаны іске асыру жəне ағымдағы жылы 
қаржыландыру, қаржыландыруды тоқтату ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен 
бағдарламалардың, оның ішінде олар іске асырылып жатқан жерге бара отырып, іске 
асырылу барысы мен олардың нəтижелілігі мониторингінің нəтижелеріне негізделген 
ҰҒК шешіміне сəйкес жүзеге асырылады.

4. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті бағдарламалық-нысаналы 
қаржыландыру тəртібі

43. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру стратегиялық маңызды мемлекеттік 
міндеттерді шешуге бағытталған жəне конкурстық негізде немесе Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің шешімі бойынша конкурстан тыс рəсімдер арқылы жүзеге асырылады.

44. ЖҒТК уəкілетті орган ұсынған ҰҒК шешімдерінің негізінде бағдарламалық-нысаналы 
қаржыландырудың басым бағыттарын, сондай-ақ қаржыландыруға жататын нысаналы ғылыми, 
ғылыми-техникалық бағдарламаларды айқындайды.

45. Елді əлеуметтік-экономикалық дамытудың стратегиялық жоспарлары, индустриялық-
инновациялық дамыту бағдарламалары жəне стратегиялық маңызды мемлекеттік міндеттерді 
іске асыруға бағытталған басқа да бағдарламалар ғылыми зерттеулерді бағдарламалық-
нысаналы қаржыландырудың негіздемесі болып табылады.

46. Нысаналы ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаларды конкурстық рəсімдерден 
тыс қаржыландыру туралы шешімді ЖҒТК ұсынымдары негізінде Қазақстан Республикасының 
Үкіметі қабылдайды.

47. Нысаналы ғылыми (ғылыми-техникалық) бағдарлама (бұдан əрі – нысаналы 
бағдарлама) нысаналы бағдарлама шеңберінде нақты міндеттерді шешуге бағытталған 
бірнеше кіші бағдарламаларды қамти алады.

Нысаналы  бағдарламаларды  кіші  бағдарламаларға  бөлу  шешілетін 
проблемалардың ауқымы мен күрделілігіне, сондай-ақ нақты нəтижеге қол жеткізе 
отырып, оларды шешуді ұтымды ұйымдастыру қажеттігілігіне қарай жүзеге асы-
рылады.

48. Уəкілетті орган немесе салалық уəкілетті орган нысаналы ғылыми, ғылыми-
техникалық бағдарламаларды іске асыруға арналған конкурсты мерзімді баспа ба-
сылымдарында жариялайды жəне ол конкурс жариялаған уəкілетті немесе салалық 
уəкілетті органның интернет-ресурстарында орналастырылуға жатады.

49. Уəкілетті орган конкурстық негізде іске асыру жəне конкурстық рəсімдерден 
тыс қаржыландыру ұсынылатын нысаналы бағдарламаларды МҒТС өткізуді 
ұйымдастыру үшін қабылдау аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде сараптама 
орталығына жолдайды.

50. Конкурстық негізде жəне конкурстық рəсімдерден тыс іске асыру ұсынылатын 
нысаналы бағдарламаларды сараптама орталығы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2011 жылғы 1 тамыздағы № 891 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік ғылыми-
техникалық сараптаманы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларында белгіленген 
рəсімдер жүргізілгеннен кейін тиісті ҰҒК қарауына жолдайды.

ҰҒК конкурстық негізде іске асыру жəне конкурстық рəсімдерден тыс қаржыландыру 
ұсынылатын нысаналы бағдарламаларды, сондай-ақ олар бойынша МҒТС 
нəтижелерін қарайды жəне қаржыландыру сомаларын көрсете отырып, оларды 
қаржыландыру немесе қаржыландырудан бас тарту туралы шешімдер шығарады 
жəне оларды ЖҒТК-ге жолдайды.

51. ЖҒТК ҰҒК шешімдері негізінде конкурстық негізде іске асыру жəне конкурстық 
рəсімдерден тыс қаржыландыру ұсынылатын нысаналы бағдарламаларды 
мақұлдайды (қабылдамайды).

52. Уəкілетті орган конкурстық негізде іске асыру ұсынылатын, ЖҒТК мақұлдаған 
нысаналы бағдарламалар бойынша мəліметтерді, сондай-ақ конкурстық рəсімдерден 
тыс қаржыландыру ұсынылатын нысаналы бағдарламаларды салалық уəкілетті 
органдарға жолдайды. 

Ғылыми, ғылыми-техникалық нысаналы бағдарламаларға өтінімдер, бюджет 
заңнамасында белгіленген тəртіппен РБК қарауына шығарылады. 

53. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру қаражаты ғылыми, ғылыми-
техникалық жобаларды бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған 
конкурсқа қатысуға берілетін өтінімде көрсетілген ғылыми зерттеулерді өткізуге 
тікелей байланысты шығыстарға жұмсалады.

Шығыстарға мынадай шығындар:
1) еңбекақы – барлық салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 

есептеуді қоса алғанда, ғылыми зерттеулер жүргізуге қатысушы зерттеу тобы мүшелерінің 
еңбегіне сыйақы;

2) ғылыми іссапарлар – зерттеулер жүргізуге байланысты іссапарлар;
3) бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер – ұжымдық пайдаланылатын ғылыми зертханалар, 

өзге зертханалар көрсететін, зерттеулерді орындауға қажетті қызметтер, өзге де ұйымдар 
көрсететін қызметтер, оның ішінде конференцияларға қатысу үшін ұйымдастыру жарналары.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын (аутсорсинг) орындауды қамтитын бөгде ұйымдар көрсететін 
қызметтер жұмыстың орындаушыларын жəне жұмыстың түрлері, көлемдері, күтілетін 
нəтижелері көрсетіле отырып, ұсынылады; 

4) материалдар сатып алу – зерттеулер жүргізу үшін жұмсалатын материалдарды сатып алу;
5) жабдықтар мен бағдарламалық қамтылымды (заңды тұлғалар үшін) сатып алу.
Бір жабдық құны 4000 АЕК-тен асқан жағдайда, оның мемлекеттік ұйымдар жанында жұмыс 

істейтін, ұжымдық пайдаланылатын ғылыми зертханаларда болмауын жазбаша растау, оны 
сатып алу қажеттілігінің негіздемесі ұсынылады. 

Мемлекеттік емес ұйымдар болып табылатын өтінім берушілер гранттық қаржыландыру 
шеңберінде сатып алынатын құны 4000 АЕК-тен асатын жабдықты жобаны іске асыру 
аяқталғаннан кейін алты ай ішінде мемлекеттік ұйым жанында жұмыс істейтін ұжымдық пай-
даланылатын ғылыми зертхананың теңгеріміне береді; 

6) ғылыми-ұйымдастырушылық сүйемелдеу – талдама материалдарды жариялау, патент-
теу жəне сатып алу, сондай-ақ жобаны сүйемелдеу бойынша өзге қызметтер үшін шығыстар;

7) үй-жайды жалдау (жеке тұлғалар үшін);
8) жабдықты жəне техниканы жалдау;
9) зерттеулерді іске асыру үшін пайдаланылатын жабдықтар мен техникаларды пайда-

лану шығыстары жатады. 
54. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурсқа ғылыми 

жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің аккредиттелген субъектілері, сондай-
ақ дербес білім беру ұйымдары мен олардың ұйымдары бірлесіп орындаушы ретінде 
қатысуға құқылы.

55. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурстық құжаттаманы 
уəкілетті орган не салалық уəкілетті орган əзірлейді жəне бекітеді.

56. Конкурстық құжаттамада жəне бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған 
конкурс туралы хабарландыруда мынадай мəліметтер қамтылуы тиіс:

1) конкурс жариялаған уəкілетті органның немесе салалық уəкілетті органның атауы;
2) басым жəне мамандандырылған ғылыми бағыттардың атауы;
3) ғылыми, ғылыми-техникалық жобаларды бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға 

арналған конкурсқа қатысуға арналған өтінімнің (бұдан əрі – бағдарламалық-нысаналы 
қаржыландыруға арналған өтінім) нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптар;

4) қаржыландыруға арналған конкурстың мақсаты;
5) жеке əріптес тарапынан тең қаржыландыру көлемі мен шарттары (уəкілетті 

жəне салалық уəкілетті орган жеке əріптестің мақсатты ғылыми-техникалық 
бағдарламаларды іске асыруға қатысу қажеттігі мен шарттарын айқындайды);

6) гранттық қаржыландыру үшін берілген өтінімнің қай тілде ұсынылғандығы; 
7) зерттеу түрлері мен қаржыландыру сомалары;
8) əлеуетті орындаушыларға қойылатын біліктілік талаптары, сондай-ақ қажет 

болған жағдайда өзге де мəліметтер мен ерекше талаптар;
9) биомедициналық этика мəселелері жөніндегі жерлікті жəне (немесе) орталық 

комиссияның оң қорытындысы (объектісі адам болып табылатын зерттеулер үшін);
10) конкурстық құжаттама бойынша түсіндіруді жəне бағдарламалық-нысаналы 

қаржыландыруға арналған өтінімдер дайындау мəселелері бойынша консультациялар 
беруді жүзеге асыратын, конкурс жариялаған уəкілетті орган немесе салалық уəкілетті орган 
туралы мəліметтер;

11) өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі.
 57. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде ғылыми, ғылыми-техникалық 

бағдарламаларды іске асыруға арналған өтінімдерді ғылыми, ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілері, сондай-ақ дербес білім беру ұйымдары жəне олардың ұйымы, бірлесіп орын-
даушыларды көрсете отырып, уəкілетті органға немесе салалық уəкілетті органға екі данада 
ұсынады.

 58. Уəкілетті орган немесе салалық уəкілетті орган бағдарламалық- нысаналы 
қаржыландыру конкурсына қатысуға түскен өтінімдер негізінде ғылыми, ғылыми-техникалық 
бағдарламалардың жобаларын қалыптастырады жəне жоспарланып отырған жылдың 
алдындағы жылдың 15 наурызына дейінгі мерзімде сараптама орталығына жолдайды.

 59. Нысаналы бағдарлама алуға үміткер қатысушы мəліметтерге қосымша жо-
баны ішінара қажетті ресурстармен, оның ішінде қаржы ресурстарымен қамтамасыз 
етуді жүзеге асыру үшін жеке əріптес тарапынан қоса қаржыландыруды тарту тура-
лы мəліметтер бере алады. Олардың іске асыру мерзімдері мен салым сомасын 
көрсету арқылы қоса қаржыландыру туралы келісім тараптардың ниеттерін растау 
болып табылады. 

 60. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурсқа қатысуға 
берілетін өтінім, ілеспе хат, конкурстық құжаттамаға сəйкес нысан бойынша тол-
тырылады.

 61. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурс нəтижелері мерзімді 
баспа басылымдарында жариялануға жəне конкурс жариялаған уəкілетті органның немесе 
салалық уəкілетті органның интернет-ресурстарында орналастырылуға жатады.

 62. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурс нəтижелері, 
оның ішінде ҰҒК отырыстарында қаралған негіздемелер, конкурс жеңімпаздары туралы 
мəліметтер, сондай-ақ бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруы мақұлданбаған өтінімдер 
атауының тізімі олар бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сараптама орталығының 
интернет-ресурсына жариялануға жатады.

ҰҒК мүшелерінің дауыс беру хаттамалары сараптама орталығында сақталады жəне 
жариялауға жатпайды.

63. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған шарт орындаушы-
лары уəкілетті органға немесе салалық уəкілетті органға қағаз жəне электрондық 
жеткізгіштерде ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы аралық 
(жылдық) жəне қорытынды есептерді есепті жылдың 1 қарашасынан кешіктірмей 
тапсырады.

64. Уəкілетті орган немесе салалық уəкілетті орган алынған аралық (жылдық) жəне 
қорытынды есептерді Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 тамыздағы № 
891 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұйымдастыру 
мен өткізу қағидасына сəйкес МҒТС өткізуді ұйымдастыру жəне кейін тиісті ҰҒК-ге 
қарауға беру үшін өтінімдерді қабылдау аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде 
сараптама орталығына жолдайды.

Конкурс жариялаған уəкілетті орган немесе салалық уəкілетті орган бекіткен конкурстық 
құжаттамаға сəйкес аралық (жылдық) жəне қорытынды есептерге нысан бойынша есептілік 
нысаны қоса беріледі.

65. Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаны іске асыру жəне ағымдағы 
жылы қаржыландыру, қаржыландыруды тоқтату ҰҒК шешіміне сəйкес жүзеге 
асырылады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 3 наурыз             №17             Астана қаласы
 

2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін қайта есептеу 

қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 
маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 14-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған 2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған мемлекеттік базалық 
зейнетақы төлемінің мөлшерін қайта есептеу қағидалары бекітілсін.

2. Əлеуметтік қамсыздандыру жəне əлеуметтік сақтандыру департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесінің қазақ жəне орыс тілдеріндегі бір данасын баспа жəне электрондық түрде Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау 
жəне қосу үшін мерзімді баспа басылымдарына жəне «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықты жұмыста пайдалану үшін Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетіне, Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының филиалы 
– «Əлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есептеу орталығы» дирекциясына, еңбек 
сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау жөніндегі уəкілетті мемлекеттік 
органдарға жіберуді;

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

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

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрі Т.ДҮЙСЕНОВА

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының  Ақпарат жəне коммуникациялар  министрі
___________ Д.Абаев
2017 жылғы 16 наурыз

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Бас прокуроры
___________ Ж.Асанов
2017 жылғы 28 наурыз

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
__________ Б.Сұлтанов
2017 жылғы 7 наурыз

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі
___________ С.Жасұзақов
2017 жылғы 17 наурыз

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы  Мемлекеттік күзет қызметінің  бастығы
__________ А.Күреңбеков
2017 жылғы 15 наурыз

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы  «Сырбар» Сыртқы барлау  қызметінің директоры 
____________ Ғ. Байжанов
2017 жылғы 15 наурыз

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы  Ұлттық қауіпсіздік  комитетінің төрағасы
___________ К.Мəсімов
2017 жылғы 31 наурыз

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының  Ұлттық экономика министрі
___________ Т.Сүлейменов
2017 жылғы 10 наурыз

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының  Ішкі істер министрі
___________ Қ.Қасымов
2017 жылғы 13 наурыз

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 
2017 жылғы 3 наурыздағы №17 бұйрығымен бекітілген

2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемінің мөлшерін қайта есептеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы 2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің 

мөлшерін қайта есептеу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі – Заң) 73-бабының 14-тармағына сəйкес əзірленді жəне 2018 жылғы 
1 шілдеге дейін тағайындалған мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін қайта 
есептеу тəртібін көздейді. 

2. Қайта есептеуге 2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған мемлекеттік базалық 
зейнетақы төлемінің мөлшері жатады. 

3. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне 
байланысты қайта есептеледі. 

2-тарау. Зейнетақы жүйесіне қатысу өтілін есептеу тəртібі 
4. Əрбір мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін алушы үшін зейнетақы жүйесіне қатысу 

өтілі айқындалады. 
5. Зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне: 
1) Заңның 13-бабына сəйкес есептелген 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге жинақталған 

еңбек өтілі;
2) міндетті зейнетақы жарналары жүзеге асырылған кезең есепке алынады. 
6. 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге жинақталған еңбек өтілі қосымша құжаттарды 

талап етусіз алушының зейнетақы ісіндегі құжаттар бойынша есепке алынады жəне жасына 
байланысты зейнетақы төлемдері тағайындалған еңбек өтіліне сəйкес келеді. 

7. Міндетті зейнетақы жарналары жүзеге асырылған кезең орталықтандырылған 
дерекқордағы міндетті зейнетақы жарналарын аудару туралы мəліметтер бойынша жинақтаушы 
зейнетақы қорларына жəне (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті 
зейнетақы жарналары түскен айлардың жалпы саны ретінде есепке алынады. 

8. Егер орталықтандырылған дерекқорда жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу кезеңінде 
міндетті зейнетақы жарналары қай айға аударылғаны туралы мəліметтер болмаса, онда 
міндетті зейнетақы жарналары нақты аударылған ай есепке алынады.

9. Егер жинақтаушы зейнетақы қорларына жəне (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына міндетті зейнетақы жарналарын бір айда бірнеше рет аудару жүзеге асырылса, 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу кезеңі бір айды құрайды.

10. Əскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының, 
мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық 
шендер алу жəне нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған 
адамдарға 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемінің мөлшерін қайта есептеу кезінде зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне еңбек өтілі 
жəне еңбек сіңірген жылдары қосымша құжаттарды талап етусіз зейнетақы ісіндегі деректер 
бойынша есепке алынады.

11. Зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындаған 
күнге есепке алынады. 

Заңның 11-бабының 2 жəне 3-тармақтарына сəйкес тағайындалған зейнетақы төлемдерін 
алушылар болып табылатын адамдардың зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі 63 жасқа (ерлер) 
жəне 58 жас 6 айға (əйелдер) толғанға дейін есепке алынады. 

3-тарау. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін есептеу 
12. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін есептеу Заңның 4-бабының 

2-тармағына сəйкес жүргізіледі. 
4-тарау. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін қайта есептеу 

жөніндегі жұмысты ұйымдастыру
13. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін қайта есептеу жөніндегі жұмысы 

алушының мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін қайта есептеу туралы өтінішін 
талап етпестен жүзеге асырылады. 

14. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін қайта есептеу туралы шешім 
2018 жылғы 1 шілдеден бастап осы Қағидаларға 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес нысандар 
бойынша ресімделеді. 

15. Еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн тағайындау жөніндегі уəкілетті 
мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы 
№ 1500 қаулысымен бекітілген Əскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 
қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлеріне, сондай-ақ 
арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу жəне нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 
1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға зейнетақы төлемдерiн тағайындау жəне оларды 
жүзеге асыру қағидаларына 4-қосымшаға сəйкес 1-BС-арттыру нысаны бойынша Мемлекеттік 
корпорацияның филиалына бір данада əскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 
қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлері, сондай-ақ арнаулы 
атақтар, сыныптық шендер алу жəне нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан 
бастап жойылған адамдар қатарындағы зейнеткердің зейнетақы ісінен үзінді көшірме береді.

2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемінің мөлшерін қайта есептеу қағидаларына 1-қосымша

Нысан
Коды ______________
Облысы ____________

2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің 
мөлшерін қайта есептеу туралы  Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 

əлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің 
____________ облысы бойынша департаментінің 

20__ жылғы «__» _______ № ___ шешімі

Азамат(ша)_______________________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Іс № __________
Жынысы _________ Туған күні 19__ жылғы «__» ________
Зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі ___ жыл ___ ай ___ күн 
оның ішінде: 
1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі еңбек өтілі ___ жыл ___ ай ___ күн
МЗЖ жүзеге асырылған кезең ___ жыл ___ ай 
Зейнетақы жүйесіне қатысу өтілінің коэффициенті ________________
Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері «Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 2018 
жылғы 1 шілдеден бастап __________________________ теңгені

____________________________________________________ теңгені құрайды
   (сомасы жазбаша)
Департамент басшысы _________________________________________________________ 
    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Басқарма (бөлім) басшысы _____________________________________________________
    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Маман _______________________________________________________________________
    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Шешімнің жобасын дайындаған: 
«ƏТВЕО» департаментінің директоры __________________________________________
    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
«ƏТВЕО» департаментінің маманы _______________________________________________
    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
«ƏТВЕО» бөлімшесінің бастығы _________________________________________________
    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
«ƏТВЕО» бөлімшесінің маманы __________________________________________________
    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемінің мөлшерін қайта есептеу қағидаларына 2-қосымша

Нысан

Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін 2018 жылғы 1 шілдеден 
бастап қайта есептеу туралы  шешім

 (еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушылар үшін) 

____________________________________________________________________
 (əскери, арнаулы атағы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Зейнетақы ісінің № __________
Туған күні 19___ жылғы «___»__________ 

 Зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі:
күнтізбелік есептегенде __ жыл __ ай __ күн,
жеңілдікпен есептегенде __ жыл __ ай __ күн,
 оның ішінде:
 1) еңбек сіңірген жылдары:
күнтізбелік есептегенде __ жыл __ ай __ күн,
жеңілдікпен есептегенде __ жыл __ ай __ күн,
 2) еңбек өтілі:
күнтізбелік есептегенде __ жыл __ ай __ күн,
жеңілдікпен есептегенде __ жыл __ ай __ күн.

Зейнетақы жүйесіне қатысу өтілінің коэффициенті _________________

Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 2018 
жылғы 1 шілдеден бастап __________________________ теңгені

____________________________________________________ теңгені құрайды
   (сомасы жазбаша)
М.О. 
Бөлімше басшысы ___________  _____________________________
                 (қолы)   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Бөлімше маманы___________  _____________________________
                  (қолы)  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15052 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ 
АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 24 наурыз                №42-1           Астана қаласы

Волонтерлік қызметтің мониторингін жүзеге асыру 
қағидаларын бекіту  туралы

«Волонтерлік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 30 желтоқсандағы 
Заңының 9-бабының 7) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Волонтерлік қызметтің мониторингін жүзеге асыру қағидалары 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің Азаматтық қоғам 
істері комитетіне заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін он күнтізбелік күн ішінде электрондық жəне қағаз данасын баспа басылымдарында рес-
ми жариялау үшін жəне Қазақстан Республикасы нормативті құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Дін істері жəне 
азаматтық қоғам министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Дін істері жəне азаматтық қоғам вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Дін істері жəне азаматтық қоғам  министрі 
Н.ЕРМЕКБАЕВ

Қазақстан Республикасының Дін істері жəне азаматтық қоғам Министрін ің 
2017 жылғы 24 наурыздағы №42-1 бұйрығымен бекітілді

Волонтерлік қызметтің мониторингін жүзеге асыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы волонтерлік қызметтің мониторингін жүзеге асыру қағидалары (бұдан əрі – 

Қағидалар) 2016 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының «Волонтерлік қызмет 
туралы» Заңының (бұдан əрі – Заң) 9 - бабының 7) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне 
волонтерлік қызметтің мониторингін жүзеге асыру тəртібін анықтайды. 

2. Волонтерлік қызмет мониторингінің мақсаты – ақпаратты жинақтау негізінде волонтерлік 
қызметке талдау жүргізу, жалпы үрдістерді анықтау жəне волонтерлік қызметті дамыту бой-
ынша ұсынымдар əзірлеу. 

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) волонтерлік қызмет – жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың мүдделерінде өтеусіз 

негізде жүзеге асырылатын, əлеуметтік бағыттағы ерікті, ерік қалауымен орындалатын 
қоғамдық пайдалы қызмет;

2) волонтерлік қызметтің мониторингі (бұдан əрі – мониторинг) – волонтерлік қызмет ту-
ралы ақпаратты жинақтау жəне талдау үрдісі. 

3) волонтерлік қызмет субъектілері – Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
волонтерлік қызметті жүзеге асыратын (волонтерлер, волонтерлер тобы, волонтерлік ұйымдар, 
волонтерлік қызметті үйлестірушілер) жеке жəне заңды тұлғалар.

2-тарау. Волонтерлік қызметке мониторинг жүргізу тəртібі
4. Осы Қағидаларды іске асыру мақсатында Заңның 10 - бабына сəйкес мониторинг 

жергілікті атқарушы органдарымен волонтерлік қызмет мониторингі мəселелері бойынша 
жүзеге асырылады.

5. Мониторинг бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған, мемлекеттік органдардың, 
үкіметтік емес жəне волонтерлік ұйымдардың интернет-ресурстарында орналастырылған 
волонтерлік қызмет субъектілері жəне тəжірибесі, волонтерлік бағдарламалар (жобалар) жəне 
акциялар туралы ақпарат, бақылаулар жəне əлеуметтік зерттеулер, волонтерлік ұйымдар, 
волонтерлік қызмет субъектілерінің деректері негізінде жүргізіледі.

6. Мониторинг келесі кезеңдерден тұ рады:
1) волонтерлік қызмет субъектілері туралы (түрі, есепті кезеңдегі субъектілер саны);
волонтерлік қызмет түрлері туралы;
волонтерлік бағдарламалар (жобалар) жəне волонтерлік акциялардың (соның ішінде 

мемлекеттік органдармен серіктестіктегі) іске асырылуы туралы;
волонтерлік қызмет субъектілерімен іске асырылатын волонтерлік қызметтің оң тəжірибесі 

туралы ақпарат жинақтау; 
2) мониторинг қорытындылары бойынша ақпаратты өңдеу жəне талдау;
3) жүргізілген талдау негізінде есептік ақпарат əзірлеу Есептік ақпарат келесі құрам бой-

ынша əзірленеді: 
волонтерлік қызметтің қазіргі жағдайын баяндау;
оң тəжірибені сипаттау;
туындаған мəселелерді баяндау;
волонтерлік қызметті ұйымдастыруға бағытталған азаматтық бастамаларды дамыту жəне 

қолдау бойынша ұсыныстар беру;
волонтерлік қызметтің ролін арттыруға бағытталған шаралар əзірлеу жəне қабылдау 

бойынша қсыныстар беру;
мəселерді шешу бойынша ұсыныстар беру.
7. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары 

облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы 
органдарына жүргізілген мониторинг нəтижелері бойынша ақпаратты əр тоқсан сайын есепті 
кезеңнен кейінгі айдың 5 күніне ұсынады.

8. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті 

атқарушы органдары жүргізілген мониторинг нəтижелері бойынша ақпаратты волонтерлік 
қызмет саласындағы уəкілетті органға (бұдан əрі – уəкілетті орган) əр тоқсан сайын есепті 
кезеңнен кейінгі айдың 10 күніне ұсынады.

9. Уəкілетті орган Заңның 9 - бабының 2) тармақшасына сəйкес осы Қағидалардың 
5 - тармағында көрсетілген волонтерлік қызмет туралы ақпаратты жинақтайды жəне 
қорытындылайды. 

10. Өңделген ақпарат нəтижесінде уəкілетті органмен жалпы үрдістерді, оң тəжірибені, 
проблемалық мəселелерді көрсете отырып ақпаратқа талдау жүргізіледі жəне волонтерлік 
қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді іске асыруды қамтамасыз ету бойынша 
ұсынымдар əзірленеді.

11. Волонтерлік қызмет саласында уəкілетті орган мониторинг нəтижелері бойынша 
Қазақстан Республикасындағы волонтерлік қызмет туралы қорытынды ақпаратты дайын-
дайды жəне Қазақстан Республикасы Үкіметіне жарты жылда 1 рет   есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 25 күніне енгізеді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15038 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 13 наурыз               №187            Астана қаласы

Көмірсутек шикізатына, көмір және уранға жер қойнауын 
пайдалану құқығын беруге арналған конкурстарды өткізу 

жөніндегі комиссияның ережесін бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымындағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы 27-4)-тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Көмірсутек шикізатына, көмір жəне уранға жер қойнауын пайдала-
ну құқығын беруге арналған конкурстарды өткізу жөніндегі комиссия туралы ереже бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Жер қойнауын пайдалану департаменті 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;
2) Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін 

күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықты мерзiмдi баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдануын;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруын;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Министр В.ШКОЛЬНИК

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 13 наурыздағы №187 бұйрығымен бекітілген

Көмірсутек шикізатына, көмір жəне уранға жер қойнауын пайдалану құқығын бе-
руге арналған конкурстарды өткізу жөніндегі комиссияның ережесі

1. Жалпы ережелер
1. Көмірсутек шикізатына, көмір жəне уранға жер қойнауын пайдалану құқығын беру-

ге арналған конкурстарды өткізу жөніндегі комиссияның ережесі Қазақстан Республикасы 
бойынша көмірсутек шикізаты, көмір мен уранға жер қойнауын пайдалану құқығын беруге 
арналған конкурстың (бұдан əрі - Комиссия) міндеттерін, функцияларын, құқықтары мен 
жұмыс тəртібін анықтайды.

 2. Комиссия Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдала-
ну туралы заңнамасына сəйкес көмірсутек шикізаты, көмір мен уран бөлігінде пайдалы 
қазбаларға қатысты жер қойнауын пайдалану құқығын беру үшін конкурс өткізу жəне оның 
жеңімпазын айқындау мақсатында құрылған тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган. 3. Комиссия 
өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерін, Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерін, 
сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

2. Комиссияның міндеттері, функциялары мен құқықтары
4.Комиссияның негізгі міндеттері:
1) көмірсутек шикізаты, көмір мен уран бөлігінде пайдалы қазбаларды барлауға, 

өндіруге, бірлескен барлау мен өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурстық 
ұсыныстарды қарау жəне бағалау; 

2) көмірсутек шикізаты, көмір мен уран бөлігінде пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге, 
бірлескен барлау мен өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған конкурсқа 
қатысушылардың ішінен жеңімпазды анықтау болып табылады.

5. Комиссияның функциялары:
1) конкурстық ұсыныстардың уақтылы жəне сапалы қаралуын қамтамасыз ету;
2) ұсынылған конкурстық ұсыныстарды объективті жəне жан-жақты бағалау болып та-

былады.
6. Комиссияның:
1) конкурсқа қатысу үшін тапсырылған конкурстық ұсыныстарды бағалауға, салыстыруға;
2) конкурс жеңімпазын анықтауға;
3) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 

2010 жылғы 24 маусымдағы Заңында (бұдан əрі - Заң) белгіленген негіздер бойынша кон-
курсты өтпеген деп тануға;

4) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, өзге адамдардан қажетті ақпаратты сұратуға;
5) отырыстарда Комиссия мүшелерін, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың өкілдерін, 

өзге де адамдарды тыңдауға;
6) Заңда белгіленген негіздер бойынша конкурстық ұсынысты кейінге қалдыруға; 
7) қажет болған кезде тиісті салалардағы мамандардың ішінен сарапшыларды тартуға;
 8) Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 

Заңында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Комиссияның жұмыс тəртібі

7. Комиссияны төраға басқарады. Төраға болмаған кезде оның функцияларын орынба-
сары орындайды.

8. Комиссия жұмысын ұйы мдық-техникалық қамтамасыз етуді Комиссияның жұмыс ор-
ганы жүзеге асырады.

9. Комиссияның жұмыс органының міндетін Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің (бұдан əрі – Министрлік) Жер қойнауын пайдалану департаменті жүзеге асырады. 

10. Комиссия хатшысы конкурстық ұсыныстарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін бес 
күнтізбелік күн ішінде бұл туралы жер қойнауын пайдалану объектісі мен өтініш берушілер 
тізімін көрсете отырып, Комиссия төрағасын, ал ол болмаған кезде төрағаның орынбасарын 
хабардар етеді.

11. Комиссия отырыстары оған комиссия мүшелері жалпы санының кемінде үштен екісі 
қатысса, заңды деп саналады.

4. Комиссияның тендер өткізудегі жұмыс тəртібі
12. Комиссияның конкурстық ұсыныстар салынған пакеттерді ашу бойынша отырысында 

Комиссия хатшысы отырыстың əрбір қатысушы Комиссия мүшесіне конкурстық ұсыныстар 
көшірмесі салынған пакеттің бір данасын береді.

13. Комиссиямен конкурстық ұсыныстар салынған пакеттерді ашу Комиссия мүшелерінің 
жай көпшілігі жəне өтініш білдірушілердің уəкілетті тұлғасының қатысуымен жүргізіледі.

14. Ком иссия мүшелері конкурстық ұсыныстар көшірмесі салынған пакетті алғаннан 
кейін өз бетімен ашады.

15. Комиссияның хатшысы осы Ереженің 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша  Қазақстан 
Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурстық ұсыныстар салынған 
пакеттерді ашу хаттамасын ресімдейді.

16. Конкурстық ұсыныстар салынған пакеттерді ашу хаттамасына комиссияның отырысқа 
қатысқан барлық мүшелері қол қояды.

17. Хаттамаға қол қойылғаннан кейін Комиссия төрағасы, ал ол болмаған кезде төрағаның 
орынбасары жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған конкурстың жеңімпазын 
анықтау бойынша Комиссияның отырысы болатын күнді, уақытты жəне орынды белгілейді.

18. Комиссия мүшелерінің алынған конкурстық ұсыныстарды зерделеу нəтижелері бойын-
ша Комиссияның қатысып отырған əрбір мүшесі қаралған жер қойнауын пайдалану объектілері 
бойынша осы Ереженің 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша дауыс беру парақтарын тол-
тырады жəне Комиссияның хатшысына жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған 
конкурстың  жеңімпазын анықтау бойынша комиссия отырысы өтетін  күнге дейін бір жұмыс 
күнінен кешіктірмей жолдайды.

19. Комиссия шешімі дауыс берушілер санының көпшілігінің дауыс беру парағы негізінде 
 қабылданады.

20. Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған конкурстың жеңімпазын 
анықтау бойынша Комиссия отырысы аяқталғаннан кейін Комиссияның хатшысы осы 
Ереж енің 3-қосымшасына сəйкес н ысан бойынша Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға 
конкурс қорытындыларының хаттамасын рəсімдейді, оған Комиссияның отырысқа қатысқан 
барлық мүшелері қол қояды.

2 1. Егер конкурсқа қатысушы дауыс берген Комиссия мүшелері сан ының жартысынан 
артығының дауысын алмаған жағдайда, неғұрлым көп дауыс алған екі өтініш беруші бойын-
ша қайтадан дауыс беру өткізіледі.

22. Қайта дауыс берген жағдайда, Комиссия мүшелерінің дауыстары тең болса, төрағаның 
дауысы шешуші болып саналады.

23. Конкурстың қорытындыларын шығару мерзімі конкурстық ұсыныстарды беру 
мерзімі аяқталған күннен бастап о н бес күнтізбелік күннен аспауға тиіс. Көрсетілген мерзім 
Комиссияның шешімі бойынша, бірақ бір айдан аспайтын уақытқа ұзартылуы мүмкін.

24. Конкурсқа қатысушы лар конкурс қорытындыларына Заңда белгіленген тəртіппен 
шағымдануы мүмкін.

25. Тендер қорытындылары шыққаннан кейін бес жұмыс күннен аспай өткізуші құзыретті 
орган конкурстың нəтижелерін ресми баспа басылымынд а біруақытта қазақ жəне орыс 
тілдерінде, сондай-ақ құзыретті органның ресми интернет-ресурсында жариялайды.

 5. Аукционды өткізудегі Комиссияның жұмыс тəртібі. 
26. Аукцион аукцион өткізілу туралы хабарламада көрсетілген мерзімде Комиссиямен 

өткізіледі.
27. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру аукционы өткі зілетін күні Комиссияның хатшысы 

аукционға қатысушылардың өкілдерін тіркейді. 
Тіркелу аукцион басталғанға дейін бір сағат бұрын басталып, аукционның басталуы-

на 5 минут қалғанда аяқталады. Аукционның тіркелген қатысушыларының тізімі Комиссия 
Төрағасына ұсынылады.

28. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру аукционы ашық түрде, аукционға 
қатысушылардың қол қойылатын бонустың мөлшері жөнінде өздерінің ұсыныстарын хабарлау 
арқылы өткізіледі. Аукцион адымының мөлшері аукционды өткізудің жалпы шарттарында қол 
қойылатын бо нустың бастапқы мөлшерінің пайыздық арасалмағында белгіленеді.

29. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру аукционын өткізуге тікелей құқығы Комиссиямен 
жалданатын, немесе Комиссия құрамы мүшелерінен сайланатын аукционшыға тапсырылуы 
мүмкін.

30. Аукционға қатысушыларға олар қол қойылатын бонус шамасының кезекті мөлшерін 
жариялау кезінде, егер де осы соманы білдіруге дайын болған жағдайда, көтеретін берілген 
тіркеу нөмірі бар тақтайшалар таратылады.

31. Аукцион жер қойнауы учаскесінің атауын, оның негізгі сипатта мал арын, жер қойнауын 
пайдалану шарттарына талаптарын, аукционды өткізу тəртібін, қол қойылу бонусының бастапқы 
мөлшерін жəне аукцион адымын хабарлаудан басталады.

32. Аукционшы аукцион адымының шамасына артқан, бастапқы мөлшеріне тең қол қойылу 
бонус шамасының бірінші мөлшерін хабарлайды.

Егер бір жолғы төлемнің бірінші мөлшерін хабарлау кезінде жəне осы мəнді үш реттік 
қайталауынан кейін аукционға қатысушылардың ешбіреуі тіркеу нөмірі бар тақтайшаны 
көтермеген жағдайда, аукцион тоқтатылып, өткізілмеді деп танылады.

33. Бір тақтайша   көтерілген жағдайда аукционшы тақтайшаны көтерген аукционға 
қатысушының тіркеу нөмірін атайды. Бірнеше тақтайша көтерілген жағдайда, аукционшы бірінші 
болып тақтайшаны көтерген аукционға қатысушының тіркеу нөмірін  атайды.

34. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру аукционының аукцион адымының өткізілу 
тізімдемесіне аукционшы атаған тіркеу нөмірі ғана енгізіледі.

35. Əрбір келесі бір жолғы төлемнің мөлшерін аукционшы ағымдағы мөлшерді аукцион 
адымына артуымен белгілейді.

36. Егер бір жолғы төлем шамасының кезекті мөлшерін үш реттік хабарлаудан кейін 
аукционға қатысушылардың ешбіреуі реттік нөмірі бар тақтайшаны көтермеген жағдайда, 
аукцион аяқталады. 

37. Аукционның жеңімпазы болып – жер қойнауын пайдалануға бі р жолғы төлем шамасының 
ең үлкен мөлшерін ұсынған аукционға қатысушы танылады.

38. Аукционның нəтижелері аукцион өткен күні аукционға қатысқан барлық Комиссия 
мүшелері қол қойған хаттамамен рəсімделеді жəне хабарланады.

39. Аукцион нəтижелері жөнінде хаттамада:
1) аукцион өткізілген жер қойнауы учаскесінің орналасқан жеріне нұсқа у мен қысқаша 

сипаттамасы;
2) Аукционды өткізуге қатысқан Комиссия мүшелерінің құрамы; 
3) аукционның жеңімпазы жөнінде ақпарат:
заңды тұлғалар үшін – өтініш берушінің аты, мекен-жайы, мемлекеттік ти есілігі, заңды тұлға 

ретінде мемлекеттік тіркеу жөнінде ақпарат;
жеке тұлғалар үшін – өтініш берушінің аты-жөні, əкесінің аты (бар жағдайда), заңды мекен-

жайы, азаматтығы, тұлғаны куəландыратын құжаттар туралы мағлұмат;
4) қол қойылу бонусының бастапқы шамасы;
5) аукцион нəтижелерімен белгіленген қол қойылу бонусының түпкілікті шамасы; 
6) аукционның өткізілмегені туралы ақпарат (себептерін көрс етумен);
7) өзге мағлұматтар көрсетіледі.
40. Аукцион қорытындыларына оған қатысушылар Заңда белгiленген тəртiппен шағым 

жасауы мүмкiн.
41. Аукцион нəтижелер i аукцион қорытындылары шығарылған кезден бастап 

бес жұмыс күнінен кешікт ірілмей ресми баспасөз басылымдарында қазақ жəне орыс 
тiлдерiнде жариялануға жіберілуге, сондай-ақ Министрліктің ресми интернет-ресурсында 
орналастырылуға тиiс.

6. Комиссия қызметінің тоқтатылуы
42. Комиссия Министрліктің шешімі негізінде өз қызметін тоқтатады.

Көмірсутек шикізатына, көмір жəне уранға жер қойнауын пайдалану құқығын беруге 
арналған конкурстарды өткізу жөніндегі комиссияның ережесіне 

1-қосымша
нысан

Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын алуға кон курстық 
ұсыныстар салынған пакеттерді ашу хаттамасы

Астана қ. ______ жылғы «___» ___________

Конкурстық комиссия мынадай құрамда: 
төраға (төрағаның орынбасары) ______________________________________ (аты-жөні)

Конкурстық комиссия мүшелері:
________________________________________________________________________ 

(конкурстық ұсыныстарды ашуға қатысқан төрағаның орынбасарларын қоса алғанда, 
конкурстық комиссия мүшелерінің аты-жөні)

Конкурстық ұсыныстар салынған пакеттерді ашу рəсімін
жүргізді.______________________________________ (аты-жөні)

Конкурстық ұсыныстарды мына өтініш берушілер белгіленген мерзімде ұсынды:

1. _________________________________________________________ 
бойынша (конкурсқа қойылған жер қойнауы учаскесінің (блогының) атауы)

1) ________________________________________________________________; 
  (өтініш берушінің атауы) 

2) _________________________________________ _______________________; 
  (өтініш берушінің атауы) 

(Соңы 14-бетте) 
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(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 

2. _________________________________________________________ 
бойынша (конкурсқа қойылған жер қойнауы учаскесінің (блогының) атауы)

1) _____ ___________________________________________________________; 
(өтініш берушінің атауы) 

2) ________________________________________________________________; 
(өтініш берушінің атауы)

Конкурстық комиссия төрағасы: 
_________________________________________________________________ 

(аты-жөні, қолы)
 
Конкурстық комиссия мүшелері
_________________________________________________________________ 

(аты-жөні, қолы)

Көмірсутек шикізатына, көмір жəне уранға жер қойнауын пайдалану құқығын беруге 
арналған конкурстарды өткізу жөніндегі комиссияның ережесіне 

2-қосымша
нысан

Дауыс беру парағы
Р/с № Жер қойнауы учаскесінің атауы, жер қойнауын 

пайдалану құқығының түрі, пайдалы қазба түрі
Конкурсқа қатысушы 
жеңімпаздың атауы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

_____________  _____________________________________
 (қолы, күні)  (конкурстық комиссия мүшесінің аты-жөні)

Көмірсутек шикізатына, көмір жəне уранға жер қойнауын пайдалану құқығын беруге 
арналған конкурстарды өткізу жөніндегі комиссияның ережесіне 

3-қосымша
 нысан

Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурс қорытындыларының 
хаттамасы

Астана қ.   ______ жылғы «___» ___________

Конкурстық комиссия мынадай құрамда:
төраға (төрағаның орынбасары) ______________________________________ 
   (аты-жөні)
Конкурстық комиссия мүшелері:
______________________________________ (аты-жөні)
 ______________________________________________________________ 

(конкурстық ұсыныстарды ашуға қатысқан төрағаның орынбасарларын қоса алғанда, 
конкурстық комиссия мүшелерінің аты-жөні)

Ұсынылған конкурстық ұсыныстар бойынша дауыс беру нəтижесінде дауыс беру парақтары 
қоса берілген) ШЕШТІ:

 1. Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурстың жеңімпазы болып:
 1. _________________________________________________________ 
бойынша (конкурсқа қойылған жер қойнауы учаскесінің (блогының) атауы)
 __________________________________________________________; 
 (жеңімпаздың (аты-жөні) атауы)

2. _________________________________________________________ 
бойынша (конкурсқа қойылған жер қойнауы учаскесінің (блогының) атауы) 
_______________________________________________________ 
 (жеңімпаздың (аты-жөні) атауы)
танылсын. 

2. Құзыретті орган ресми баспасөз органында конкурстың қорытындыларын жарияласын.
3. Құзыретті орган белгіленген тəртіппен конкурстың жеңімпаздарымен келісімшарттар 

жасасын.
4. Мына объектілер бойынша неғұрлым көп дауыс алған екі өтініш беруші бойынша 

қайтадан дауыс беру өткізілсін:
 _________________________________________________________ 
(конкурсқа қойылған жер қойнауы учаскесінің (блогының) атауы)

1) __________________________________________________________; 
 (өтініш берушінің атауы)

2) __________________________________________________________; 
 (өтініш берушінің атауы)

5. _________________________________________________________ 
бойынша (конкурсқа қойылған кен учаскесінің (блогының) атауы) 
_________________________________________________________ 
(конкурс өткізілмеген деп тану негіздері) конкурс өткізілмеген деп танылсын.

Конкурстық комиссия төрағасы ______________________________________
    (аты-жөні)
Конкурстық комиссия мүшелері______________________________________ 
   (аты-жөні)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 14 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10710 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 8 сәуір             №276           Астана қаласы

Мұнайды магистральдық мұнай құбырларымен 
тасымалдау графигін қалыптастыру қағидаларын 

бекіту туралы

«Магистральдық құбыр туралы» 2012 жылғы 22 маусымдағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 6-бабы 7) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Мұнайды магистральдық мұнай құбырларымен тасымалдау графигін 
қалыптастыру қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай өнеркəсібін дамыту 
департаменті Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өтуін;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде оның ресми жариялауға мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне жолдануын; 

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында 
жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтын 2) жəне 3)-тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
В. ШКОЛЬНИК

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрі
_____________________ Ə.ИСЕКЕШЕВ
2015 жылғы 8 мамыр

«КЕЛІСІЛДI»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрі
_____________________ Б. Сұлтанов
2015 жылғы 11 мамыр

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 8 сəуірдегі №276 
бұйрығымен бекітілген

Мұнайды магистральдық мұнай құбырларымен  тасымалдау графигін 
қалыптастыру қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Мұнайды магистральдық мұнай құбырларымен тасымалдау графигін 

қалыптастыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Магистральдық құбыр туралы» 2012 
жылғы 22 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 7)-тармақшасына сəйкес 
əзірленді жəне мұнайды магистральдық мұнай құбырларымен тасымалдау графигін 
қалыптастыру тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 
1) жүк жөнелтуші - Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығына 

арналған лицензияларға немесе келісімшарттарға сəйкес Қазақстан Республикасының 
аумағында мұнайды өндіруді жүзеге асыратын табиғи монополиялар мен реттелетін нарық 
субъектілерінің мұнайды тасымалдау реттелетін қызметтерді пайдалануға ниеттенген не-
месе оны заңды негізде алған, не болмаса олар уəкілеттік берген тұлға;

2) мұнай тасымалдаушы ұйым – мұнайды тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсететін 
магистральдық құбырдың жəне/немесе басқа көлік түрінің меншік иесі;

3) графиктен үзінділер – операторларға жəне Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне (бұдан əрі – Комитет) жөнелтушілер мұнай 
тасымалдауға қағаз жəне электрондық тасығышта ай сайын уəкілетті орган жіберетін 
толық ақпарат;

4) Қазақстан Республикасының ішкі қажеттіліктері – Қазақстан Республикасының 
аумағында тұтыну үшін қажетті мұнай көлемі;

5) магистральдық мұнай құбыры – мұнайды қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз ететін 
желілік бөліктен жəне объектілерден тұратын, техникалық регламенттер мен ұлттық стан-
дарттар талаптарына сəйкес келетін бірыңғай өндірістік-технологиялық кешен;

6) мұнайды тасымалдау графигі – уəкілетті орган бекіткен мұнайды магистральдық 
мұнай құбырларымен жəне/немесе басқа көлік түрімен тасымалдау графигі; 

7) оператор – мұнайды магистральдық мұнай құбырымен тасымалдауды жəне (немесе) 
оны пайдалануды жүзеге асыратын магистральдық мұнай құбырының меншік иесі немесе 
магистральдық мұнай құбырына өзге де заңды негізде иелік ететін заңды тұлға не олар 
уəкілеттік берген, операторлық қызметтер көрсететін ұйым;

8) тасымалдауға арналған өтiнiм – магистральдық мұнай құбырларымен мұнай 
тасымалдауға арналған өтінім (жылдық, айлық);

9) уəкілетті орган – магистральдық құбыр саласындағы басшылықты жəне салааралық 
үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

2. Магистральдық мұнай құбырлары бойынша мұнай тасымалдау 
графигін жасау тəртібі

3. Мұнайды тасымалдау графигі (бұдан əрі - график) магистральдық құбырдың меншік 
иесінің жəне/немесе басқа көлік түрінің Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес негіздерде не магистральдық құбырға жəне/немесе басқа көлік түріне 
өзге де заңды негізде иелік ететін тұлғаның немесе олардың атынан осындай қызметтер 
көрсетуге уəкілетті оператордың жəне мұнай жөнелтушінің арасындағы тиісті шарттар ескеріле 
отырып əзірленеді.

 4. «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді жəне олардың айналымын мемлекеттік 
реттеу туралы» 2011 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 12)-та
рмақшасына сəйкес графикті əзірлеу кезінде уəкілетті орган белгілейтін көлемдерде Қазақстан 
Республикасының ішкі қажеттіліктері ескеріледі.

 5. Графикті жасау үшін жөнелтушілер уəкілетті органға есепті жыл басталғанға дейін 
кемінде екі ай бұрын осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бір жылға 
график құру үшін мұнай жөнелтушінің өтінімін ұсынады, графиктен үзіндіні қалыптастыру 
үшін жөнелтушілер ай сайын уəкілетті органға есепті айдың алдындағы айдың он күнінен 
кешіктірмей осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жоспарлы айға 
арналған мұнай тасымалдауға өтiнiм ұсынады.

 6. График есепті жылдың алдындағы жылдың 15 желтоқсанына дейін бекітіледі жəне 
тиісті операторлардың назарына жеткізіледі.

 7. Ай сайын уəкілетті орган графиктен үзінділерді есепті айдың алдындағы айдың 
жиырма күнінен кешіктірмей қарастырады жəне оператор мұнай тасымалдаудың 
қызмет көрсету техникалық мүмкіндіктерді растауы болғанда жөнелтушілер мен тиісті 
операторларға, сондай-ақ Комитетке орындау үшін жіберіледі.

 Операторға (нетто салмағы бойынша), Комитетке (брутто салмағы бойынша) жол-
данатын графиктің үзіндісінде жөнелтушінің экспорт үшін жəне Қазақстан Республикасы 
аумағынан шығаруға жататын басқа оператордың магистральдық мұнай құбырлары 
жүйесіне немесе көліктің басқа түріне (теміржол, теңіз) беру (ауыстырып құюға) үшін, 
Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттарына жеткізу (беру) үшін қарастырылған мұнай 
мөлшері, сондай-ақ басқа да ақпарат көрсетіледі (келісімшарттың нөмірі жəне жөнелту 
маршруты).

 Мұнайдың брутто массасы балласт массасын қосқанда мұнайдың жалпы массасы 
ретінде айқындалады. Балласт массасы мұнайдағы судың, хлорлы тұздардың жəне 
механикалық қоспалардың жалпы массасы ретінде айқындалады.

 Мұнайдың нетто массасын мұнайдың брутто массасы мен балласт массасының ай-
ырымы ретінде айқындайды.

 8. Уəкілетті орган графикке өзгерістер мен толықтыруларды түзетуге арналған өтінімді 
жөнелтушіден жоспарлы айға арналған мұнай тасымалдауға өтінімді қабылдаған күнінен 
бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды.

 Графиктер, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар мұнай тасымалдау бой-
ынша қызметтер көрсетуге техникалық мүмкіндігіне оператордың туынды нысанда рас-
тауы болған ретте бекітіледі.

 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтер көрсетуге техникалық мүмкіндігі туралы рас-
тауды оператор уəкілетті органның жедел сұратуы бойынша бір күн ішінде оған ұсынады.

 Графиктен үзінділер графикке өзгерістер мен толықтыруларды қарау нəтижесінде 
операторға орындау үшін жəне Комитетке (мұнай экспорты кезінде) жіберіледі.

 9. Мұнай тасымалдау бойынша қызметтер көрсету техникалық мүмкіндігін растау 
болмаған жағдайда, уəкілетті орган бұл туралы жөнелтушіні хабардар етеді.

Мұнайды магистральдық мұнай құбырларымен тасымалдау графигін 
қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша

Нысан бойынша

Жөнелтушінің бір жылға арналған графикті қалыптастыруға өтiнiмі 
Магистральдық мұнай құбырлары Мұнай көлемі 

(мың тоннада)
Жөнелту 
уақыты

Ескертпелер

1-мұнай құбыры 
2-мұнай құбыры 
3-мұнай құбыры 

Жөнелтушінің 
бірінші басшысы ____________________________________________________

Мұнайды магистральдық мұнай құбырларымен тасымалдау графигін 
қалыптастыру қағидаларына 2-қосымша

Нысан бойынша

 Мұнайды жоспарланған айда тасымалдауға арналған өтінім

Компанияның атауы:

Есепті ай: Жоспарланған 
айы:

№ Көрсеткіштер
Есепті ай
 (нетто)

Жоспарланған айға 
өтінім

жоспар факт нетто брутто
1. Барлық ресурстар     

1)

Барлық өнделген мұнай, оның 
ішінде: келісімшарттың № бойын-
ша, келісім шарттық ауымақтың 

атауы     
2) Басқа көзден алынған мұнай*     
3) Ай басына ауысатын қалдық     

    
2. Операторға тапсыру     

    

3.

Ресурстарды тарату, оның 
ішінде: (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.

+4.6.+4.7.)   

  

  
    

1)
ҚР МӨЗ жеткізу, он.іш. 

(4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)   
  
  

АМӨЗ     
ПМХЗ     
ПКОП     

    
2) Роялти тапсыру     

    
3) КТК (келісімшарттар бойынша)     

4)

Атырау-Самара (келісімшарттар 
бойынша), оның ішінде: 

(4.41.+4.4.2.)   

  

  
Алыстағысы     
Таяудағысы     

    

5)
Ақтау порты (келісімшарттар бой-
ынша), он.іш. (4.5.1.+4.5.2.+4.5.3.)   

  
  

Иран     
Əзірбайжан     
Махачкала     

    

6)

Т/ж көлігі (келісімшарттар 
бойынша) оның ішінде: 

(4.6.1.+4.6.2.+4.6.3.+4.6.4.)   

  

  
Экспорт, МҚЭ-дан (атауы)     

Атырау, МҚЭ-дан құйып беру 
(атауы)     

Актау порты МҚЭ-дан (атауы)     
МӨЗ, МҚЭ-дан (атауы)     

    
7) Орынбор ГӨЗ-і     

    
4. Ай соңына ауысатын қалдық     

    
Ескертпе:
*- оның ішінде, мұнайдың шығу заңдылығын растайтын құжаттарды міндетті түрде қоса 
беріп басқа заңды жəне/немесе жеке тұлғалардан сатып алынғаны

Бірінші басшы:    Қолы:

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 5 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11283 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 28 қаңтар            №31             Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
мұнай және газ саласындағы мемлекеттік  көрсетілетін 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 

ақпандағы № 132 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің мұнай жəне газ саласындағы 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 ақпандағы № 132 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11279 болып тіркелген, 2015 жылғы 14 шілдеде 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізiлсiн:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-
химия өндірістерін жобалауға (технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай жəне газ 
саласындағы магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын 
пайдалануға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрықтың 
қосымшасына сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық 
реттеу, бақылау жəне мемлекеттік инспекция комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелгенінен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарын-
да жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы  Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
В.ШКОЛЬНИК

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі
________________Ə.Исекешев
2016 жылғы 28 қаңтар 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
________________ Е.Досаев
2016 жылғы 28 қаңтар

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2016 жылғы 28 қаңтардағы №31 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 23 ақпандағы №132 бұйрығына 6-қосымша

«Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия өндірістерін 
жобалауға (технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай жəне газ саласындағы 
магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын 

пайдалануға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия өндірістерін жобалауға 

(технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай жəне газ саласындағы магистральдық газ 
құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалануға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау 
жəне мемлекеттік инспекция комитеті (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі - Мемлекеттік корпорация); 
«электрондық үкімет» веб-порталы: www.egov.kz (бұдан əрі - портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) құжаттар топтамасын Мемлекеттік корпорацияға, көрсетілетін қызметті берушіге, сондай-

ақ портал арқылы жүгінген кезде тапсырған сəттен бастап:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде – 30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде – 3 (үш) жұмыс күні;
лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасын беру кезінде – 2 (екі) 

жұмыс күні;
көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызмет алушыдан құжаттардан алған сəттен ба-

стап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті. Ұсынылған 
құжаттар толық болмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті 
одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауабын береді. 

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он 
бес) минут;

3) қызмет көрсетуге рұқсат берілетін ең ұзақ уақыт – 15 (он бес) минут.
5. Көрсетілетін мемлекеттік қызмет нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

жəне (немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесi – тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), 

мұнай-химия өндірістерін жобалауға (технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай жəне газ 
саласындағы магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын 
пайдалануға лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, қайта ресімдеу, лицензия жəне 
(немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқалары не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қағаз тасығышта 

алуға өтініш білдірген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі электрондық нысанда 
ресімделеді, басып шығарылады жəне көрсетілетін қызметті беруші уəкілетті адамының мөрімен 
жəне басшысының қолымен расталады.

Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін 
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі - 
ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті алушы) 
ақылы көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсеткен кезде көрсетілетін қызметті алушының орналасқан 
жері бойынша қызмет түрімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алым төленеді:

1) осы қызмет түрімен айналысу құқығы үшін лицензияны беру кезінде лицензиялық алым 
10 айлық есепті көрсеткішті (бұдан əрі - АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензияны беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 %-ын құрайды;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензияны беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 %-ын құрайды.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшалай жəне қолма-қол ақшасыз нысанда екінші 
деңгейдегі банктер жəне банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін электрондық сұрау салу портал арқылы берілген 
жағдайда, төлем «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі - ЭҮТШ) немесе екінші 
деңгейдегі банктер арқылы жүзеге асырыла алады.

8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияның – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

жексенбі жəне мереке күндерінен басқа, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес дүйсенбіден бастап 
сенбіні қоса алғанда, үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет электрондық кезек тəртібімен жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық кезекті брондауға болады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-
ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Құжаттарды қабылдау демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса 
алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ге дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет кезек тəртібінде алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет көрсетусіз 
көрсетіледі;

3) порталда – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (қызмет алушы жұмыс уақыты аяқталған соң, Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері жүгінген жағдайда өтінішті қабылдау жəне 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не уəкілетті өкілі; өкілеттігін растайтын құжат бойынша 
заңды тұлға; нотариалды расталған сенімхат бойынша жеке тұлға) жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

Мемлекеттік корпорацияға:
1) көрсетілетін қызметті алушы лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу 

үшiн жүгінген кезде:
заңды немесе жеке тұлға үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 

2-қосымшаларда көрсетілген белгіленген нысандар бойынша өтініш;

жеке тұлға үшiн – жеке басын куəландыратын құжат (сəйкестендіру үшін);
ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу 

құқығы үшiн лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжат;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес мəліметтер нысаны;
2) лицензиясы бар қызмет түрi шеңберiнде лицензияға қосымшаны алу үшiн:
заңды немесе жеке тұлға үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 

2-қосымшаларда көрсетілген белгіленген нысандар бойынша өтініш;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес мəліметтер нысаны.
3) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресiмдеу үшін:
заңды немесе жеке тұлға үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3 жəне 

4-қосымшаларда көрсетілген белгіленген нысан бойынша өтініш;
ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенiн рас-

тайтын құжат;
алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпарат қамтылған құжаттар;

4) лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның (егер осыған дейін берілген лицен-
зия қағаз нысанда ресімделсе) телнұсқасын алу үшiн:

өтініш;
ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенiн рас-

тайтын құжат;
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) көрсетілетін қызметті алушы лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу 

үшiн жүгінген кезде:
заңды немесе жеке тұлға үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 

2-қосымшаларда көрсетілген белгіленген нысандар бойынша өтініш;
ЭҮТШ арқылы төлемді қоспағанда, жекелеген қызмет түрлері үшін лицензиялық алымның 

төленгенiн растайтын құжат көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес мəліметтер нысаны.
2) лицензиясы бар қызмет түрi шеңберiнде лицензияға қосымшаны алу үшiн:
заңды немесе жеке тұлға үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 

2-қосымшаларда көрсетілген белгіленген нысандар бойынша өтініш;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес мəліметтер нысаны.
3) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресiмдеу үшін:
заңды немесе жеке тұлға үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3 жəне 

4-қосымшаларда көрсетілген белгіленген нысан бойынша өтініш;
ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенiн рас-

тайтын құжат;
алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпарат қамтылған құжаттар;

4) лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның (егер осыған дейін берілген лицен-
зия қағаз нысанда ресімделсе) телнұсқасын алу үшiн:

өтініш;
ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенiн рас-

тайтын құжат;
Порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушы лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу 

үшiн жүгінген кезде:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау;
ЭҮТШ арқылы төлемді қоспағанда, бюджетке лицензиялық алымның төленгенiн растайтын 

құжаттың электрондық көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес мəліметтер нысаны;
2) лицензиясы бар қызмет түрi шеңберiнде лицензияға қосымшаны алу үшiн:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес мəліметтер нысаны;
3) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресiмдеу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау;
ЭҮТШ арқылы төлемді қоспағанда, лицензияларды қайта ресімдеген кезде бюджетке 

лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпарат қамтылған құжаттардың электронды көшірмелерін ұсынады.

4) лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасын алу үшiн:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау;
ЭҮТШ арқылы төлемді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын 

құжаттың электронды көшірмесі;
Жеке басын куəландыратын құжаттар туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы, лицензия туралы, бюджетке лицензиялық алым сомасын төлегені (ЭҮТШ арқылы 
төлеген жағдайда) туралы мəліметтер көрсетілетін қызметті берушіге «электронды үкімет» шлюзі 
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден беріледі.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік корпорация ұсынған нысан бойынша ақпараттық жүйелерде қамтылған, 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді.

Шетелдік заңды тұлға, шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам болып табылатын көрсетілетін 
қызметті алушы өзінде заңды тұлға үшiн – өтініш беруші заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта 
тіркеу) туралы анықтамасы, жеке тұлға үшiн – жеке басын куəландыратын құжат (сəйкестендіру 
үшін) болмаған кезде өтініш беруші туралы осыған ұқсас мəліметтерді қамтитын басқа да 
құжаттарды ұсынады.

Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттардың электрон-
ды көшірмелерін жасап болған соң, көрсетілетін қызметті алушыға түпнұсқаларды қайтарады.

Қажетті құжаттарды тапсырған кезде көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттар 
қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беруді Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
жеке куəлікті (немесе нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкіліне) ұсынған 
жағдайда, қолхаттың негізінде жүзеге асырады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мерзімде көрсетілетін қызмет нəтижесін алуға 
келмеген жағдайда, Мемлекеттік корпорация оны бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, одан 
кейін оны көрсетілетін қызметті берушіге одан əрі сақтау үшін тапсырады.

Көрсетілетін қызметті алушы бір ай мерзім өткен соң дайын құжаттарды алуға Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген жағдайда, Мемлекеттік корпорация бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін 
қызметті берушіге сұрау салады. Көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға жолдайды, одан кейін Мемлекеттік корпорация дайын 
құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға береді.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық тиісті құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
қағаз жеткізгіште берген кезде - көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеліп, құжат 
көшірмелерінде құжаттар топтамасын қабылдаудың күні мен уақытын көрсету өтінішті алу рас-
тамасы болып табылады. 

Тиісті лицензиарға ұсынылған барлық құжаттар тізімдеме бойынша қабылданады, оның 
көшірмесі көрсетілген органның құжаттарды қабылдап алған күні туралы белгі қойылып, өтініш 
берушіге жіберіледі (тапсырылады). Бұл ретте тізімдемені өтініш беруші жасайды.

Портал арқылы көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нəтижесін алу күні мен уақытын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе жіберіледі.

Егер рұқсат жəне (немесе) рұқсатқа қосымша қағаз нысанда берілсе, лицензиат өтініш арқылы 
оларды электронды форматқа ауыстыруға жəне рұқсат жəне (немесе) рұқсатқа қосымшаның 
электронды нұсқасын алуға құқылы. 

10. Мыналар:
Қазақстан Республикасының заңдарымен субъектiлердiң осы санаты үшiн қызметтiң түрiмен 

айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмегені; 
көрсетілетін қызметті алушының бiлiктiлiк талаптарына сəйкес келмеуі;
лицензиар тиісті келісуші мемлекеттік органнан өтініш берушінің лицензиялау кезінде 

қойылатын талаптарға сəйкес келмейтіні туралы жауап алғаны; 
өтініш берушіге қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін 

тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) болғаны;
сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш беруші-борышкерге лицензия беруге 

уақытша тыйым салғаны мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болып 
табылады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартын-
да көзделген тізбеге сəйкес құжаттар пакетін толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тартуы туралы қолхат береді.

3. Орталық мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) 
оның лауазымды тұлғаларының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның 

қызметкерілерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Орталық мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның 
лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігі) шағымданған кезде: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына немесе Министрлік басшысының атына: 010000, Астана қаласы, Орынбор 
қөшесі, 8, «Министрліктер үйі», 14 кіреберіс, телефон: 8 (7172) 74-00-69, 8 (7172) 74-08-55 
мекенжайы бойынша беріледі.

Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы немесе электрондық түрде не көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 
Мемлекеттік корпорациясының филиалының, бөлемнің жетекшісіне жолданады. 

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу 
мерзімі жəне орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің 
кеңсесінде (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) оның тіркелуі шағымның қабылдағанын растау 
болып табылады. 

Министрліктің немесе көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс.

Шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс-орталығының 1414 телефоны 
бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде, көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен» көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында жаңартылатын (жеткізілуі, 
тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы жа-
уап) өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағымдана алады.

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

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

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

13. Адамның тыныс-тіршілігін шектейтін организм функцияларының үнемі нашарлауы 
салдарынан денсаулығы бұзылған көрсетілетін қызметті алушылар 1414, 8 800 080 7777 - 
Бірыңғай байланыс орталығы арқылы жүгінген кезде, олардың мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін құжаттарын қажеттілік болған жағдайда тұрғылықты жеріне бара отырып, Мемлекеттік 
корпорация қызметкері қабылдайды. 

Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министріліктің www.energo.
gov.kz интернет-ресурсының «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде, Мемлекеттік 
корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

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

15. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинет», сондай-ақ Мемлекеттік 
қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы арқылы мемлекеттік 
қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің 
байланыс телефондары www.energo.gov.kz интернет-ресурсының «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде көрсетілген. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы 1414.

«Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия өндірістерін жобалауға 
(технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай жəне газ саласындағы магистральдық 

газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалануға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған
 заңды тұлғаның өтiнiші

____________________________________________________________________
 (лицензиардың толық атауы)

____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
____________________________________________________________________

______________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда 
Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы ____________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары ________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты __________________________________________________________  

 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы __________________________________________________________

(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 
(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

______ парақ қоса беріледі.

Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация қызметкерінің 
өтінішті электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі («Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы арқылы жүгінген жағдайда).

Басшы ________ ___________________________________________
                     (қолы)                (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны   Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия өндірістерін жобалауға 
(технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай жəне газ саласындағы магистральдық 

газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалануға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

2-қосымша
Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның 
өтiнiші

____________________________________________________________________
 (лицензиардың толық атауы)

____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
____________________________________________________________________
 (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтiң кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)

жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз 
тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) беруiңiздi сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы___________________________
  (пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 
 көше атауы,үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары ________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты___________________________________________________________
               (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)

Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің 
мекенжайы __________________________________________________________

(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 
(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

______ парақ қоса беріледі

Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация қызметкерінің 
өтінішті электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі («Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы арқылы жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға __________  __________________________________________
              (қолы)        (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны   Толтыру күні: 20___ жылғы «__» ___________
    (болған жағдайда)

«Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия өндірістерін жобалауға 
(технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай жəне газ саласындағы магистральдық 

газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалануға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
заңды тұлғаның өтiнiші

____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)

____________________________________________________________________
 (заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 

шетелдік заңды тұлғафилиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 
______________________________________________________ жүзеге асыруға
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы) 20___ 
жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген, 
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері), берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы) 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын)

қағаз тасығышта ___ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда 
Х белгісін қою керек)
мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі ____

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы

____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________

Банк шоты ________________________________________________________ ___
             (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)

Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің 
мекенжайы _______________________________________________________

(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 
мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

_____ парақ қоса беріледі.

Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация қызметкерінің 
өтінішті электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі («Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы арқылы жүгінген жағдайда).

Басшы ____________ ________________________________________________
         (қолы)                        (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны   Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия өндірістерін жобалауға 
(технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай жəне газ саласындағы магистральдық 

газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалануға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
жеке тұлғаның өтiнiші

____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)

____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi жəне (немесе) кіші түрінің(-лері) толық атауы)

_____________________________________________________ жүзеге асыруға 
20___ жылғы « » ___________ № ____________, _______________ берілген, 
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері), берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы) 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын)

қағаз тасығышта ___ (лицензияны қағаз тасығышта
алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек)
мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) өзгеруі _______
2) жеке кəсіпкер-лицензиат қайта тіркелген, оның атауы өзгеруі ______
3) жеке кəсіпкер-лицензиат қайта тіркелген, оның заңды мекенжайы өзгеруі _______
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ________

5) «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда _______

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ________
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі ________ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________ 

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 
көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)

Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары ________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты __________________________________________________________
              (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi) 

Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы
 __________________________________________________________

(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 
(стационарлық үй-жайлар нөмірі)

______ парақ қоса беріледі.

Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация қызметкерінің 
өтінішті электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі («Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы арқылы жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға ____________      _______________________________________
               (қолы)            (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны   Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия өндірістерін жобалауға 
(технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай жəне газ саласындағы магистральдық 

газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалануға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан

Мұнай жəне газ саласындағы қызметтi жүзеге асыру үшiн біліктілік талаптары жəне 
оларға сəйкестiгін растайтын құжаттардың тізбесіне мəліметтер нысаны

1. Қызметтің лицензияланатын түрлері мен кіші түрлерін (жұмыстарын) орындаудың 
технологиясы мен тəртібін сипаттайтын технологиялық регламенттің болуы туралы 
ақпарат (жобалау құжаттарын; технологиялық регламенттерді, көмірсутекті шикізат кен 
орындарын игеру жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесін жасау; мұнай-
химия өндірістерін жобалау (технологиялық); магистральдық газ құбырларын, мұнай 
құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалану жөніндегі қызмет үшін қолданылмайды) 
____________________________(технологиялық регламенттің атауын жəне оның бекітілген 
күнін көрсету).

2. Меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде өндірістік базаның (ғимарат, 
үй-жайлар) немесе магистральдық газ құбырлары, мұнай құбырлары, мұнай өнiмдерi 
құбырларының болуы туралы ақпарат ________________________________(меншік құқығын 
немесе өзге де заңды негіздерді растайтын құжаттарды (жер учаскелерінің, жылжымайтын 
мүлік объектілерінің кадастрлық нөмірі; объектілердің техникалық паспорттары; жалдау 
(жалға алу) шарттары, мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шартын көрсету). 

3. Мұнай жəне газ саласында тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-
химия өндірістерін жобалау (технологиялық) жəне (немесе) пайдалану, магистральдық 
газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалану жөніндегі 
қызметтер үшін:

1) жобалау құжаттарын; технологиялық регламенттерді, көмірсутекті шикізат кен орын-
дарын игеру жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесін жасау; мұнай-химия 
өндірістерін жобалау (технологиялық) үшін:

жобалау үшін пайдаланылатын лицензияланған бағдарламалық қамтылымның, ар-
найы техника мен жабдықтардың болуы туралы ақпарат ____________________________ 
(бағдарламалық қамтылымның атауын көрсету, қолда бар арнайы техника мен жабдықтарды 
атап көрсету);

2) мұнай, газ, мұнай-газ конденсатын өндiру үшін:
инженерлік құрылыстардың, тетіктердің, арнайы техника жəне жабдықтардың, 

технологиялық процесті бақылауға арналған өлшеу жабдықтарының _______________
____________________ болуы туралы ақпарат (инженерлік құрылыстарды, тетіктерді, 
арнайы техника жəне жабдықтарды, технологиялық процесті бақылауға арналған өлшеу 
жабдықтарын атап көрсету); 

3) көмірсутекті шикізат кен орындарында технологиялық жұмыстар (кəсіпшілік зерттеулер; 
сейсмикалық барлау жұмыстары; геофизикалық жұмыстар) жүргізу үшін:

ұңғымалық аспаптар мен зондтар, аспаптар мен зондтардың көрсеткіштерін тіркеуге 
арналған жер үсті аппараттары, арнайы кабель, ұңғымада түсіру-көтеру операцияларына 
арналған жүк шығыр, сейсмикалық стансалар, немесе басқа сейсмикалық барлау жабдығының 
болуы туралы ақпарат. 

_____________________________________________(қолда бар ұңғымалық аспаптар 



25 МАМЫР 2017 ЖЫЛ 15РЕСМИ

(Соңы. Басы 14-бетте) 

(Соңы 16-бетте) 

мен зондтар, аспаптар мен зондтардың көрсеткіштерін тіркеуге арналған жерүсті аппа-
раттары, арнайы кабель, ұңғымада түсіру-көтеру операцияларына арналған жүк шығыр, 
сейсмикалық стансаны көрсету); 

4) мұнай; газ; газ конденсаты; айдама ұңғымаларындағы атқылау-жару жұмыстарын 
жүргiзу үшін:

жарылғыш заттармен жұмыс жасауға лицензияның нөмірі жəне
берілген күні ______________________________________________________;
шарттың нөмірі * ___________________________________________________;
шартқа қол қойылған күні *____________________________________________;
лицензиясы бар ұйымның атауы________________________________________;
перфорациялық жабдықтар немесе жүйелерінің болуы туралы ақпарат
__________________________________________________________________.
* ұйымның жарылғыш заттармен жұмыс жасауға лицензиясы бар болған жағдайда, үшінші 

жəне төртінші абзацтар толтырылмайды;
5) құрлықта; теңізде; ішкі су қоймаларында көмірсутекті шикізат кен орындарында 

ұңғымаларды бұрғылау үшін:
бұрғылау (оның ішінде теңізде жəне ішкі су қоймаларында жүзетін) қондырғыларының, 

қашаудың, бұрғылау құбырларының, шығарындыға қарсы жабдықтардың, көтергіш 
агрегаттардың болуы туралы ақпарат______________________ (қолда бар жабдықты 
көрсету);

6) кен орындарында ұңғымаларды жер астында (күрделi, ағымдағы) жөндеу үшін:
арнайы техника жəне жабдықтардың болуы туралы ақпарат__________
(қолда бар жабдықты атап көрсету);
7) көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды цементтеу; сынау; игеру, сы-

наудан өткізу үшін:
көтергіш көлік құралдарының, цементтеу агрегатының, арнайы техника жəне 

жабдықтардың, тетіктер мен құралдардың болуы туралы ақпарат ____________(қолда бар 
жабдықтарды, тетіктер мен құралдарды атап көрсету);

8) мұнай қабаттарының мұнай беруiн арттыру жəне ұңғымалардың өнiмдiлiгiн ұлғайту үшін:
техника құралдары кешенінің, арнайы техника жəне жабдықтардың болуы туралы 

ақпарат _______________________________________________ (қолда бар құралдар мен 
жабдықтарды көрсету);

9) құрлықта; теңiзде кен орындарында көмірсутекті шикізат төгiлуiнiң алдын алу жəне 
оларды жою жөнiндегi жұмыстар үшін:

теңіздегі мұнай жинау қондырғысының (скиммер), құрлықта мұнай жинауға арнайы тех-
ника жəне жабдықтардың, жүзуші резервуарлардың жəне бонолық тосқауылдардың болуы 
туралы ақпарат ______________________ (қолда бар құралдар мен жабдықтарды көрсету);

10) көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды консервациялау; жою үшін:
құрлықта мұнай жинауға арналған техникалар мен жабдықтардың, цементтеу агрегатының 

жəне лақтыруға қарсы жабдықтардың болуы туралы ақпарат ________________________
___________________

(қолда бар құралдар мен жабдықтарды көрсету);
11) мұнай-химия өндiрiстерiн пайдалану үшін:
тетіктердің ,  технологиялық  жел iлерд iң ,  шик iзатты  дайындау ,  қайта  өңдеу 

қондырғыларының, шикiзатты, дайын өнiмдердi сақтауға арналған арнайы жабдықталған 
қоймалардың ,  үй-жайлардың  жəне  сыйымдылықтардың  болуы  туралы  ақпар
ат___________________________________ (қолда бар тетіктерді, қондырғылар мен өзге 
жабдықтарды көрсету);

өнiмнің стандарттарға, нормалар мен техникалық шарттарға сəйкестiгiн бақылау жөніндегі 
жеке меншіктегі зертхана аттестатының нөмірі жəне берілген күні ______________________
__________________________________; 

аккредиттелген зертханасы бар ұйымның атауы, аттестатының нөмірі жəне берілген күні 
* _____________________________________________________; 

аккредиттелген зертханасы бар ұйыммен жасалған шарттың нөмірі жəне күні* ________
__________________________________________________________; 

* төртінші жəне бесінші абзацтардағы ақпарат жеке меншікте зертхана болмаған кезде 
толтырылады;

12) магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын 
пайдалану үшін:

меншік  құқығында  немесе  өзге  де  заңды  нег іздерде  магистральдық  газ 
құбырлары, мұнай құбырлары, мұнай өнiмдерi құбырларының болуы туралы ақпарат 
________________________________(меншік құқығын немесе өзге де заңды негіздерді рас-
тайтын құжаттарды (жер учаскелерінің, жылжымайтын мүлік объектілерінің кадастрлық нөмірі; 
объектілердің техникалық паспорттары; жалдау (жалға алу) шарттары, мүлiктi сенiмгерлiкпен 
басқару шартын көрсету);

 кіші түрінің мəлімделген жұмыстарын орындау үшін қажетті техникалық талаптарға 
байланысты пайдаланылатын диагностикалық, бақылау-өлшеу аспаптарының, сондай-ақ 
магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдала-
нуды қамтамасыз ететiн құралдардың, жабдықтардың болуы туралы ақпарат;

 жұмыс істейтін өндiрiстiк объектiлердi реконструкциялау, жаңғырту жөнiндегi бекітілген 
бағдарламалар, қоршаған ортаны қорғау, заманауи жабдықтар мен технологияларды пай-
далана отырып қауiпсiздiк техникасы жөнiндегi бағдарламалар мен iс-шаралардың; жөндеу 
жұмыстарын орындау жоспарларының (бағдарламаларының); аварияларды жою жоспарының 
болуы туралы ақпарат___________________________(бекітілген бұйрықтардың нөмірлері 
(бар болған жағдайда) жəне күндерін көрсету).

 4. Мыналарды: 1) машиналарды, тетіктерді, көлік құралдарын, аспаптарды, жабдықтарды 
пайдалануды жəне оларға техникалық қызмет көрсетуді; 2) еңбек қауіпсіздігін бақылауды; 
3) метрологиялық бақылауды; 4) маркшейдерлік жұмыстарды («мұнай-химия өндiрiстерiн 
пайдалану» қызметінің кіші түріне қолданылмайды); 5) технологиялық процесті сақтауды 
жəне берілген сападағы өнімнің шығарылуын сақтауды («мұнай-химия өндiрiстерiн пай-
далану» қызметінің кіші түріне қолданылады); 6) магистральдық газ құбырларын, мұнай 
құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдаланудың технологиялық процесiн сақтауды 
(«магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдала-
ну» қызметтерінің кіші түріне таратылады); 7) қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін 
қызметтер жəне жауапты тұлғалар:

бұйрықтың нөмірі жəне күні ______________________;
 қызметтің атауы жəне жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде) ____

_____________________________________________;
 5. Тиісті білім деңгейіне, атқаратын лауазымына жəне техникалық басшылар үшін - 

аталған салада кемінде 3 жыл, мамандар үшін - кемінде 1 жыл практикалық тəжірибесінің 
болуына, жауап беретін біліктілік құрамының (техникалық басшылар үшін – мұнай жəне газ 
саласында жоғары техникалық білім, мамандар үшін - кемінде орта арнаулы білімі) бар бо-
луы туралы ақпарат _____________________(əрбір қызметкер бойынша ақпаратты көрсету: 
тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), оқу орнының атауы, білімі бойынша мамандығы 
жəне біліктілігі, лауазымы, тиісті салада еңбек өтілі).

«Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия өндірістерін жобалауға 
(технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай жəне газ саласындағы магистральдық 

газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалануға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Нысан

(көрсетілетін қызметті алушының
Т.А.Ə. немесе ұйымының атауы)

_________________________________________________
(көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 
15 cəуірдегі Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорация филиалының № __ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) _____
______________________________________ мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды 
қабылдаудан Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес 
құжаттардың толық пакетін, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) …
ұсынбауыңызға байланысты бас тартады.

Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден екі данада жасалды.
______________________________________________ _____________
(Мемлекеттік корпорация қызметкерінің Т.А.Ə.) (қолы)

Орындаушы: Т.А.Ə. ___________________________________________
Телефоны____________________________________________________
Алдым: Т.А.Ə./көрсетілетін қызметті алушының қолы
20__ жылғы «___» ___________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 29 
ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13338 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 8 ақпан                №40          Астана қаласы

Ядролық материалдарды және ядролық қондырғыларды 
физикалық қорғау қағидалары бекіту туралы 

«Атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы 2016 жылғы 12 қаңтардағы 
Заңының 6-бабының 6) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды физикалық 
қорғау қағидалары бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне энергетикалық 
қадағалау мен бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелгенінен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымда-
рында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
В.ШКОЛЬНИК

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі
_________________ Ə.Исекешев
11 ақпан 2016 жыл

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
_________________ Қ.Қасымов
14 ақпан 2016 жыл

«КЕЛІСІЛЕДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы
_________________ В. Жұмақанов
18 ақпан 2016 жыл

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 8 ақпандағы №40 
бұйрығымен бекітілген

Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды физикалық қорғау 
қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды физикалық қорғау 

қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 12 қаңтардағы 
«Атом энергиясын пайдалану туралы» Заңының (бұдан əрі - Заң) 6-бабының 6) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды физикалық 
қорғау тəртібін белгілейді

2. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының аумағында пайдаланудағы жəне (не-
месе) сақтаудағы ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі жəне (немесе) ядролық 
қондырғыларды пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаларға 
қолданылады. 

Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
1) осалдықты талдау – қабылданған жобалық қауіп-қатерге сүйене отырып, ядролық 

объектінің, ядролық материалдарды пайдалану жəне сақтау технологиялық процестерінің 
осал жерлерін анықтау, сондай-ақ қауіп-қатерді жүзеге асырудың ықтимал тəсілдерін анықтау 
процесі;

2) ішкі тəртіп бұзушы – ядролық материалдарға жəне (немесе) ядролық қондырғыларға 
санкцияланған рұқсаты бар, ядролық материалдарды рұқсатсыз алу əрекетін немесе дивер-
сия жасайтын немесе ішкі тəртіп бұзушыға осындай əрекеттерді жасауына көмектесетін адам;

3) рұқсат – белгіленген тəртіппен рəсімделген қорғалатын аймаққа өтуге немесе болуға, 
белгілі бір жұмысты жүргізуге, белгілі бір құжаттар мен мəліметтерді алуға не олармен 
танысуға рұқсат;

4) тексеріп қарау – адамда немесе көлікте кіргізуге (шығаруға) немесе əкелуге (əкетуге) 
тыйым салынған заттары бар деп есептеуге жеткілікті негіздер болған жағдайда белгіленген 
рəсімдерге сəйкес жүргізілетін адамдарды жəне (немесе) көлік құралдарын мұқият тексеру;

5) кіру – қорғалатын аймаққа өтуге, онда болуға, жұмыстарды орындауға, белгілі бір 
құжаттар мен мəліметтерді алуға немесе танысуға рұқсатты іске асыру;

6) кіруді кідірту – күзетілетін аймаққа кіргенде (көлікпен кіргенде) жəне/немесе одан 
шыққанда (көлікпен шыққанда) тəртіп бұзушының немесе тасымал (тасымалдау) құралдарының 
кіру (жылжу) уақытын арттыруға арналған физикалық қорғау жүйесінің элементі;

7) инженерлік бөгеттер – тəртіп бұзушылардың ілгері жылжуын жəне маневрін қиындату, 
күзет жəне ден қою күштеріне оларды қоршау жəне ұстау, физикалық қорғау техникалық 
құралдарының желілік бөлігіне жəне бақылау-із кесу жолағына жануарлар мен адамдардың 
əсерін шектеу үшін қолайлы жағдаймен қамтамасыз ету мақсатында орналастырылатын қолдан 
жасалған тосқауылдар мен бөгеттер;

8) санатталған ғимараттар, құрылыстар жəне үй-жайлар – өздеріне қатысты рұқсатсыз 
əрекет радиологиялық зардаптарға алып келуі мүмкін, кіруі шектеулі ғимараттар құрылыстар 
жəне үй-жайлар;

9) ядролық материалдың санаты – оның физикалық қорғау шараларын қолдану кезіндегі 
маңыздылығы тұрғысынан ядролық материалдың сипаттамасы;

10) физикалық қорғау техникалық құралдарының жиынтығы – физикалық қорғауды 
қамтамасыз ету жөніндегі ортақ біріктірілген, физикалық қорғау техникалық құралдары мен 
олардың негізіндегі жүйелердің функциялық жағынан байланысты жиынтығы;

11) жергілікті жобалық қауіп-қатер – мемлекеттің жобалық қауіп-қатеріне негізделген, 
рұқсатсыз алуға немесе диверсияға əрекет жасай алатын, ядролық объектінің аумағына 
қатысты ішкі əлеуетті тəртіп бұзушылардың жəне/немесе сыртқы тəртіп бұзушылардың белгілері 
мен сипаттамаларын жүйелеп баяндайтын пайдаланушы ұйым əзірлеген құжат, оларға қарсы 
əрекет жасау үшін физикалық қорғау жүйесі құрылады жəне бағаланады; 

12) тəртіп бұзушы – рұқсат етілмеген əрекет жасаған немесе жасауға тырысқан адам, 
сондай-ақ оған жəрдем көрсеткен адам;

13) тəртіп бұзушыны бейтараптандыру – тəртіп бұзушыға қатысты физикалық қорғау жүйесі 
əрекетінің жиынтығын іске асыру, нəтижесінде ол өз мақсатына жету мүмкіндігінен айырылады;

14) рұқсат етілмеген əрекет – жасау немесе жасауға əрекет қылу, қол сұғу, диверсия, 

ядролық материалды рұқсатсыз алу, рұқсатсыз кіру, тыйым салынған заттарды өткізу (алып 
жүру), физикалық қорғау құралдарын қатардан шығару;

15) рұқсатсыз алу – ядролық материалды ұрлау немесе өзге заңсыз тартып алу;
16) рұқсатсыз кіру – оған құжатсыз рəсімделген құқықпен кіру;
17) жедел жағдай – тəртіп бұзушылардың рұқсатсыз əрекеттеріне қарсы мəн-жайлар мен 

жағдайлардың жиынтығы;
18) тексеру – адамдарды жəне олардың алып жүретін заттарын, көлік құралдарын, жүктер 

мен орамаларды қарап тексеру белгілерін қолданусыз өткізілетін тыйым салынған заттардың 
бар-жоқтығын тексеру;

19) аса маңызды аймақ – оларға қатысты диверсия тікелей немесе жанама елеулі 
радиологиялық зардапқа алып келуі мүмкін жабдық, жүйелер немесе құрылғылар немесе 
ядролық материалдар сиятын ішкі аймақта орналасқан аймақ. Ішкі аймақта бірнеше аса 
маңызды аймақтар болуы мүмкін;

20) жағдайды бағалау – анықтау құралымен дабыл белгісін беру себебін анықтау;
21) тиімділікті бағалау – жобалық жəне жергілікті жобалық қауіп- қатерге байланысты нақты 

физикалық қорғау жүйесінің тиімділігін талдау процесі;
22) периферийлік қондырғы – физикалық қорғаудың қашықтықтан жұмыс істейтін 

техникалық құралдары;
23) физикалық қорғау персоналы – лауазымдық міндеттеріне физикалық қорғауды 

қамтамасыз ету бойынша функцияларды орындау кіретін тұлғалар;
24) ядролық физикалық қауіпсіздік жоспары – физикалық қорғау жүйесінің элементтерін, 

ұйымдық басқару жүйесін, пайдаланушы ұйымның ядролық объектілерін физикалық қорғаудың 
техникалық компоненттері мен процедураларын белгілейтін жəне жүйелеп баяндайтын құжат;

25) күзет орны – күзет жəне ден қою күштерінің персоналы қызметкері өздерінің 
функционалдық міндеттерін атқаратын тұрақты орын жəне (немесе) жер учаскесі;

26) екі (үш) адамның тəртібі – рұқсатсыз əрекет жасау мүмкіндігін азайту үшін кемінде екі 
(үш) адамның жұмыс орнында немесе бір үй-жайда бір мезгілде болу талабына негізделген 
(үй-жайды ашуды жəне күзетке тапсыруды қоса алғанда) топтық жұмыс принципі;

27) ден қою – тəртіп бұзушының (тəртіп бұзушылардың) əрекетінің алдын алу жəне олардың 
зардаптарын жою жөніндегі іс-шаралар кешенін орындау;

28) физикалық қорғау режимі – ядролық материалдар мен ядролық қондырғылардың 
физикалық қорғалуын қамтамасыз етуді регламенттейтін заңнамалық жəне нормативтік 
негіздерді; заңнамалық жəне нормативтік негіздерді іске асыруды қамтамасыз етуге жауапты 
мекемелер мен ұйымдарды; сонымен қатар ядролық қондырғыларды, ядролық материал-
дарды физикалық қорғау жүйесін жəне ядролық материалдарды тасымалдау құралдарын 
қамтитын режим;

29) өзін-өзі қорғау – пайдаланушы ұйым персоналы күзетілетін үй-жайға рұқсатсыз кіруді 
болдырмау мақсатында жұмыс уақытында өткізетін ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар 
кешені;

30) күзет жəне ден қою күштері – мемлекеттік ведомстволардың рұқсатсыз алу əрекетіне не-
месе диверсия əрекетіне қарсы оқытылған жəне жабдықталған ядролық объектінің аумағындағы 
немесе оның сыртындағы бөлімдері, сондай-ақ бар лицензияларды ескере отырып осындай 
функцияларды атқаратын ведомстводан тыс күзет бөлімшелері;

31) ақпаратты қорғау жүйесі – физикалық қорғау жүйесі жəне оның ішкі жүйелері туралы 
ақпараттың əлсіздігін азайтатын, осындай ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуге оның жойылуына 
немесе жоғалуына кедергі жасайтын ұйымдастырушылық, техникалық, технологиялық жəне 
басқа құралдар, əдістер мен шаралар жиынтығы; 

32) ядролық материалдарды, металдарды, жарылғыш заттарды алып өтуді анықтау жүйесі 
–тыйым салынған бұйымдар мен заттарды рұқсатсыз əкелуді (əкетуді) жəне (немесе) кіргізуді 
(шығаруды) анықтауға арналған техникалық құралдар жиынтығы; 

33) ақпаратты жинау жəне өңдеу жүйесі – ақпаратты қажетті түрде көрсету жəне (немесе) 
беру жəне жүйені тұтас немесе кіші жүйені жеке басқарудың тиімді функциясын алу мақсатында 
деректерді орталықтандырылған жинауға жəне талдауға, физикалық қорғаныстың кіші 
жүйелерін бірыңғай интеграцияланған физикалық қорғаныс жүйесіне біріктіруге арналған жүйе;

34) телекоммуникация жүйесі – физикалық қорғау жүйесінің құрамына кіретін жүйелер ара-
сында сенімді ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге арналған кабельден жасалған құралдар 
мен желілік-кабельдік құрылыстардың жиынтығы

35) ядролық физикалық қауіпсіздікпен байланысты оқиға – физикалық қорғау үшін салдары 
бар ретінде бағаланатын оқиға;

36) анықтау құралы – осы құрал əсер ететін аймақта рұқсатсыз əрекет орын алған жағдайда 
автоматты түрде дабыл беруге арналған техникалық құрал;

37) физикалық қорғаудың техникалық құралдары – физикалық қорғау жүйесінің құрамына 
кіретін құрылымдық жағынан аяқталған, аппараттық-бағдарламалық функцияларды дербес 
атқаратын құрылғылар;

38) атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган – 
атом энергиясын пайдалану саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

39) физикалық тосқауыл – кіруді кідіртуді қамтамасыз ететін жəне кіруді бақылау шара-
ларын толықтыратын, сондай-ақ міндеттерді өз бетінше жəне басқа да физикалық қорғаудың 
инженерлік құралдар кешенінің құрамдас бөліктерімен жиынтықта шешетін бөгеуші инженерлік 
құрылыс жəне (немесе) құрал;

40) физикалық қорғау – атом энергиясы пайдаланылатын объектіге рұқсатсыз кіруді бол-
дырмау жөніндегі ұйымдастыру жəне техникалық шаралардың бірыңғай жүйесі; 

41) функционалдық сынау – физикалық қорғау шаралары мен физикалық қорғау жүйесі 
жобаға сəйкес көзделгендігін жəне жұмыс істейтіндігін, болжалды табиғи жағдайлар, 
өнеркəсіптік орта жəне қауіп-қатер кезіндегі жағдайға барабарлығын, жəне жұмыс істеуге 
қойылатын белгіленген талаптарға сəйкес келетіндігін анықтау мақсатында тексеру;

42) орталық басқару орны – дабыл сигнализациясының толық жəне үздіксіз мониторингін, 
дабылдарды бағалауды жəне күзет жəне ден қою күштерінің персоналмен, объектінің 
басшылығымен жəне ден қою күштерімен байланысты сақтауды қамтамасыз ететін физикалық 
қорғау жүйесі операторының жұмыс орны;

43) пайдаланушы ұйымның ядролық объектісі (бұдан əрі – ядролық объект) – ядролық 
материалдар пайдаланылатын немесе сақталатын жəне (немесе) ядролық қондырғылар ор-
наластырылатын, күзет жəне ден қою күштері күзететін аумақ;

Осы қағидаларда пайдаланылатын өзге анықтамалар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қолданылады.

2. Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды
физикалық қорғау тəртібі

3. Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды физикалық қорғауды пайда-
ланушы ұйым қамтамасыз етеді.

4. Жаңа ядролық қондырғыны салу кезінде физикалық қорғауды қамтамасыз ету алаңды 
таңдау кезінде жəне жобалау кезеңінде ескеріледі. 

5. Пайдаланушы ұйым жұмыс істеуді тексеруді, сондай-ақ физикалық қорғау жүйесінің 
жұмысқа жарамдылығын қолдауды қоса алғанда, бағалау жүргізу құралдары мен рəсімдерін 
əзірлейді жəне қолданады.

6. Пайдаланушы ұйым рұқсатсыз ашу ядролық физикалық қауіпсіздік катеріне алып келетін 
ақпаратты қорғау бойынша қажетті шараларды қабылдайды. Осы ақпарат өзінің қызметтік 
міндеттерін орындау үшін қажет тұлғаларға ғана рұқсат бере отырып, осындай ақпаратқа қол 
жеткізуді шектеу рəсімдерін жүргізеді.

7. Пайдаланушы ұйым ядролық материалдарды, ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті 
физикалық қорғауды, есепке алу мен бақылауды қамтамасыз ету кезінде пайдаланыла-
тын компьютерлендірілген жүйелерді қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті шарларды 
қабылдайды.

1-параграф. Жергілікті жобалық қауіп-қатер
8. Жергілікті жобалық қауіп-қатерді пайдаланушы ұйым əзірлейді жəне 5 жылда кемінде 

1 рет немесе көзделмеген ядролық физикалық қауіпсіздік қатері туындаған кезде дереу 
қайта қарайды. 

9. Пайдаланушы ұйым жергілікті жобалық қауіп-қатерді дайындау кезінде арнайы физикалық 
қорғау элементтерін немесе қауіпсіздікті қамтамасыз ету рəсімдері сияқты басқа да көзделген 
шараларды айналып өту үшін өздерінің кіру құқығын, сондай-ақ өздерінде бар өкілеттіктер мен 
білімді пайдалануы мүмкін ішкі тəртіп бұзушыларға ерекше көңіл бөледі. 

10. Пайдаланушы ұйым ішкі тəртіп бұзушы ұзақ уақыт бойы жасаған ядролық 
материалдардың ұрлануын тоқтату жəне анықтау мақсатында физикалық қорғау жүйесін, 
сондай-ақ ядролық материалдарды есепке алу жəне бақылау шараларын қолдауды 
қамтамасыз етеді. 

2-параграф. Тəуекелдерді бағалауға негізделген физикалық қорғау жүйесі мен 
шаралары

11. Ядролық объектілерде физикалық қорғау қамтамасыз ету үшін пайдаланушы ұйым 
тəуекелді басқару, қауіп-қатерді бағалау жəне қаскүнемдік əрекеттердің ықтимал зардаптары 
арқылы рұқсатсыз алу тəуекелдері мен диверсияны шектеуді жəне шегеруді қамтамасыз етеді.

12. Тəуекелді басқару:
1) сенімді физикалық қорғау шараларымен жəне құпия ақпаратты сақтау арқылы 

қамтамасыз етілетін тоқтату есебінен қауіп-қатерді азайту;
2) физикалық қорғау жүйесінің тиімділігін тереңдетілген эшелондық қорғауды қолдану 

есебінен арттыру;
3) қаскүнемдік əрекеттердің ықтимал зардаптарын жəрдемдесудің өзіне тəн факторларын, 

ядролық материалдардың саны мен түрін жəне қондырғының құрылымын өзгерту есебінен 
азайту арқылы жүзеге асырылады.

13. Физикалық қорғауға қойылатын талаптарды анықтау кезінде қауіп-қатерді бағалау 
нəтижелері, ядролық материалдардың салыстырмалы тартымдылығы мен сипаты жəне 
ядролық материалды рұқсатсыз алып қоюдың немесе ядролық материалға немесе ядролық 
қондырғыларға қатысты диверсияның ықтимал зардаптары ескеріледі. 

14. Сараланған тəсіл неғұрлым елеулі зардаптарға алып келуі мүмкін оқиғалардан 
қорғаудың тым жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін қолданылады.

15. Əр қауіп-қатерге тəуекелдің өз деңгейі жəне əрбір белгілі бір жағдайда қолайлы қорғау 
деңгейі қолданылады.

16. Рұқсатсыз алудан физикалық қорғау шаралары ядролық материалдың санатына сəйкес 
анықталады. Диверсиядан қорғау үшін қолданыстағы ядролық жəне радиациялық қауіпсіздік 
шараларын есепке ала отырып физикалық қорғаудың тиісті деңгейін анықтау үшін тиімсіз 
радиологиялық зардаптардың шегі белгіленді.

17. Осы Қағидалармен анықталатын қорғау деңгейлері ядролық материалды санаттауға 
негізделеді. Пайдаланушы ұйым өзінің ядролық материалын санаттауды осы Қағидаларға 
1-қосымшаға сəйкес жүргізеді.

18. Пайдаланушы ұйым физикалық қорғау шараларының əсер етуін немесе салдарын 
жеңілдетуді назарға алмай, диверсия əрекеттері ойдағыдай орындалады деп ойлай отырып 
қолайсыз радиологиялық зардаптардың мүмкіндігін айқындау үшін уəкілетті орган бекітетін 
əрбір ядролық қондырғыға талдау жасайды.

19. Диверсиядан қорғау деңгейлері екі шекті мəнді: қатерлі радиологиялық зардаптар болып 
табылатын қолайсыз радиологиялық зардаптың төменгі шегін жəне қолайсыз радиологиялық 
зардаптың жоғарғы шегін айқындауға негізделеді.

20. Пайдаланушы ұйым ядролық материалдың саны мен сипаттамасын, оның ядролық 
объектіде тұрған орнын ескере отырып, өзінің барлық ядролық материалдары үшін физикалық 
қорғау деңгейін белгілейді.

21. Пайдаланушы ұйым осы Қағидалардың талаптарына сəйкес диверсиядан қорғау 
жөніндегі шараларды енгізеді. 

22. Физикалық қорғау жөніндегі талаптар тəртіп бұзушы өз мақсатына қол жеткізу үшін 
еңсеру немесе айналып өту талап етілетін терең эшелондандырылған қорғау қағидатына жəне 
қорғау əдістеріне (құрылымдық, инженерлік-техникалық, кадрлық жəне ұйымдастырушылық) 
негізделеді. Физикалық қорғау тұжырымдамасы күзет жəне ден қою күштері қызметкерлерінің 
жұмысын ұйымдастыруды, олардың өз міндеттерін орындауын қоса алғанда, ядролық 
физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін құрылғылар мен рəсімдерді жəне оларды 
құрастыруды қоса алғанда, қондырғы құрылымы элементтерінің үйлесімін көздейді. 

23. Физикалық қорғаудың əр функциясы үшін – анықтау, жағдайды бағалау, өтуді (жылжуды) 
тоқтату, ден қою жəне тəртіп бұзушыны тоқтату – терең эшелондандырылған қорғау қағидаты 
пайдаланылады жəне тиісті қорғауды қамтамасыз ету үшін сараланған тəсіл қолданылады. 

24. Терең эшелондандырылған қорғау қағидатын іске асыру кезінде қатар орналасқан 
əртүрлі қорғаныш құрылғыларын немесе тосқауылдарды ұйымдастыру арқылы физикалық 
қорғау жүйесі мен ядролық материалдарды есепке алу жəне бақылау жүйесінің ішкі тəртіп 
бұзушылардан жəне сыртқы қауіптен қорғауды қамтамасыз етуге қабілеттілігі ескеріледі. 

3-параграф. Өткізу жəне объектішілік режимдер
25. Пайдаланушы ұйым күзет жəне ден қою күштерінің басшылығымен бірлесіп өткізу жəне 

объектішілік режимдерді белгілейді.
26. Өткізу жəне объектішілік режимдерді ұйымдастыру «Мемлекеттік күзетілуі тиіс 

объектілердің кейбір мəселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 қазандағы 
№ 1151 қаулысы 1-бөлімінің 5-тармағына сəйкес жүзеге асырылады. 

27. Өткізу режимін ядролық объектінің күзет жəне ден қою күштері тікелей жүзеге асырады. 
28. Санатталған жəне режимдік үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды күзетке қою 

жəне күзеттен шығару тəртібіне қатысты бөлігінде өткізу режимінің, сондай-ақ объектішілік 
режим рəсімдерін ұйымдастыру жəне орындалуын бақылау ядролық материалдарды жəне 
ядролық қондырғыларды физикалық қорғау бөлімшесіне жүктеледі. 

29. Объектішілік режимді ұйымдастыру жəне оның орындалуын бақылау, сондай-ақ өткізу 
режимі бойынша бланктерді, рұқсатнамаларды жəне мөрлерді жасау мемлекеттік құпияларды 
қорғау бөлімшесіне жүктеледі.

30. Өткізу жəне объектішілік режимдердің талаптары пайдаланушы ұйымның жəне оның 
аумағында орналасқан басқа ұйымдардың барлық персоналы үшін, сондай-ақ іссапарға 
жіберілген адамдар, күзет жəне ден қою күштерінің жеке құрамы жəне мемлекеттік қадағалау 
органдарының, қаржы жəне салық органдарының, ішкі істер органдарының жəне басқа да құқық 
қорғау органдары мен арнайы қызметтердің, энергия өткізу ұйымдарының жəне пайдаланушы 
ұйымға қызмет көрсетуге тікелей байланысты басқа да ұйымдардың арнайы тағайындалған 
өкілдері үшін міндетті болып табылады. 

4-параграф. Ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспары
31. Пайдаланушы ұйым ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспарын, сондай-

ақ осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес атом энергиясы пайдаланылатын объектілер əзірлеген 
қажетті құжаттаманы əзірлейді жəне бекітеді.

32. Ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспары жобалық қауіп-қатерге 
негізделеді жəне физикалық қорғау жүйесін əзірлеу, бағалау, орындау жəне оның жұмысқа 
қабілеттілігін сақтау жөніндегі бөлімдерді, сондай-ақ төтенше жағдайларға ден қою жоспа-
рын қамтиды.

33. Пайдаланушы ұйым ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспарын тұрақты 
түрде қайта қарайды жəне ағымдағы жұмыс жағдайларына жəне қолданыстағы физикалық 
қорғау жүйесіне сəйкес өзгерістер енгізеді. Бекітілген ядролық физикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жоспарында жазылған іс-шараларға уақытша өзгерістерді қоса алғанда, 
едəуір өзгерістер енгізер алдында пайдаланушы ұйым уəкілетті органға қарау жəне келісу үшін 
ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспарына түзетулерді ұсынады.

5-параграф. Ядролық физикалық қауіпсіздікпен байланысты оқиғалар туралы 
хабарлама

34. Осы Қағидалардың талаптары сақталмаған жағдайда пайдаланушы ұйым:
1) сақтамауды/бас тартуды жою үшін дереу күш қолданады;
2) уəкілетті органға осындай оқиға туралы 12 сағат ішінде хабарлайды;
3) 72 сағат ішінде тексеру жүргізеді жəне себептерді, мəн-жайлар мен салдарын анықтайды;
4) 5 жұмыс күні ішінде уəкілетті органға сақтамаудың/бас тартудың себептері, оның мəн-

жайлары мен салдары туралы, сондай-ақ қолданған немесе қолданылатын түзету шаралары 
туралы есепті ұсынады.

35. Рұқсатсыз алу немесе диверсия жасауға əрекеттенумен немесе нақты рұқсатсыз қол 
жеткізумен байланысты оқиғалар жағдайында пайдаланушы ұйым:

1) жағдайды түзету үшін дереу күш қолданады;
2) төтенше жағдайларға ден қою жоспарына сəйкес 1 сағат ішінде уəкілетті органға, сондай-

ақ басқа да мемлекеттік органдарға хабарлайды;
3) 72 сағат ішінде оқиғаға, оның себептеріне, мəн-жайлары мен салдарына тексеру жүргізеді;
4) 5 жұмыс күні ішінде уəкілетті органға оқиғаның себептері, оның мəн-жайлары мен 

салдары туралы, сондай-ақ қолданылған немесе қолданылатын түзету шаралары туралы 
есепті ұсынады. 

6-параграф. Ядролық материалдарды оларды пайдалану жəне сақтау кезінде 
рұқсатсыз алудан физикалық қорғауға қойылатын талаптар 

36. Пайдаланушы ұйым күзетілетін аймаққа рұқсатсыз өтуді анықтауды жəне күзет жəне/
немесе ден қою күштерінің ядролық физикалық қауіпсіздікпен байланысты оқиғаға жауап 
ретінде тиісті əрекеттерін қамтамасыз етеді.

37. Қорғалған аймақтың периметрі табиғи тосқауылмен, рұқсатсыз қол жетімділікті анықтау 
үшін өтуді анықтау жəне жағдайды бағалау құралдарымен жарақтандырылады. Физикалық 
қорғау шаралары жұмыстың кез келген жағдайларында дабыл сигналының пайда болу 
себептерін бағалау үшін уақытты қамтамасыз ететіндей жəне барабар ден қою үшін жеткілікті 
тоқтатуды қамтамасыз ететіндей етіп жобаланады. Қорғалған аймаққа персоналдың жəне басқа 
адамдардың, сондай-ақ көлік құралдарының кіруін бақылау жүзеге асыратын бақылау-өткізу 
пункттерінің саны қажетті ең аз санға дейін шектеледі. 

38. Көлік құралдарының өтуін қиындатуға арналған қоршаулар тəртіп бұзушы қаскүнемдік 
əрекет жасау үшін қолдануы мүмкін жобалық қауіпте көрсетілген көліктің рұқсатсыз өтуіне 
жол бермеу үшін қорғалған аймақтан тиісті қашықтықта орнатылады. Сонымен қатар пайда-
ланушы ұйым үшін жобалық қауіпте айқындалған əуеден келетін кез келген қатерден қорғау 
шараларын қолдану қарастырылады.

39. Ішкі аймақтың белгіленген шекаралары бар, үй-жайлар мен құрылыстарға орналасты-
рылады есікті, еденді, төбені қоса алғанда, құрылыс құрылымдарының элементтері мен жабдық 
сенімділігі бірдей табиғи тосқауылды білдіреді. Ішкі аймаққа кіруді тіркеу мен бақылаудың 
техникалық құралдарын қоса алғанда, кіруді бақылау жəне тіркеу шаралары қолданылады. 
Қорғалған аймақпен салыстырғанда, ішкі аймаққа персонал мен басқа адамдарды кіргізудің 
қосымша рəсімдері қолданылады.

40. Ішкі аймақты техникалық нығайту талаптарына сəйкес жабдықтау мүмкіндігі болмаған 
жағдайда периметр қосымша табиғи тосқауылдармен, күзет, бейнебақылау, жүйелерімен, кіруді 
бақылау жəне басқару жүйелерімен, кіретін қақпалармен жəне жергілікті басқару пунктімен 
жабдықталады. Жергілікті басқару орнына қойылатын талаптар орталық басқару пунктіне 
қойылатын талаптарға ұқсас.

41. Ішкі жəне аса маңызды аймақтарға кіру (өту) нүктелерінің саны қажетті ең аз санға дейін 
шектеледі. Кіруге болатын барлық пункттер дабылмен жабдықталады жəне күзетке қойылады. 

бетіндегі коммуникациялар бекітпелі құрылғылары бар тұрақты немесе алмалы торлармен, 
қақпақтармен, есіктермен жабдықталады. Тұрақты құрылғылар ашуға жатпайтын барлық 
коммуникацияларға орнатылады. 

100. 250 мм-ден (бұдан əрі – мм) астам диаметрі бар (250 х 250 мм-ден астам қимамен) 
барлық ойықтар торлармен жабдықталады. 

101. А, Б жəне В санатты үй-жайлары бар ғимараттардан барлық кіретін (шығатын) жер-
лер, сондай-ақ үй-жайлардың өздері күшейтілген есіктік қораптары бар, екі жағынан металл 
немесе металлмен қапталған есіктермен жабдықталады. 

102. А, Б жəне В санатты үй-жайлардың жəне аса маңызды аймақ ғимараттарының 1-ші 
жəне жертөле қабаттарының терезелік ойықтары болмайды. 

103. Екінші қабаттың терезелері, сондай-ақ кез келген қабаттың терезелері, егер олар 
іргелес санаттандырылмаған үй-жайларға жəне дəлізге шығатын немесе өрт баспалдақтарына 
жəне өзге құрылысқа жақын орналасқан болса, оларды пайдалана отырып санаттандырылған 
үй-жайға кіру мүмкін болатын болса, диаметрі кемінде 15мм жəне ұяшықтар өлшемі 150 х 
150мм-ден аспайтын болат шыбықтан жасалған торлармен жабдықталады.

104. Ішкі аймақтың үй-жайы В санатты үй-жайлардың мықтылығы бойынша баламалы 
қабырғалармен жəне аралық қабырғалармен қорғалған аймақ үй-жайынан бөлектеледі.

105. Ішкі аймақтың үй-жайынан айрықша маңызды аймақтың үй-жайын Б санатты үй-
жайлардың мықтылығы бойынша баламалы қабырғалармен жəне аралық қабырғалармен 
бөлектеледі.

106. Айрықша маңызды аймақ пен қорғалған аймақтың үй-жайлары арасында А санатты 
үй-жайдың мықтылығы бойынша баламалы қабырғалар немесе аралық қабырғалар көзделеді.

107. А, Б санатты үй-жайлардағы кіретін есіктердің мынадай параметрлерге:
1) ағаш, екі жағынан қалыңдығы кемінде 0,6 мм болат табақпен күшейтілген қапсырмасы 

бар, табақ есіктің ішкі бетіне қарай бүктеліп немесе есіктің бүйір қабырғасында бір біріне ба-
стырыла қапсырылған, жайманың периметрі мен диагоналы бойынша диаметрі 3 мм, ұзындығы 
40 мм шегелермен арасы 50 мм артық емес бекітпесі бар есіктерге; 

2) есіктік жаймаларды металл төсемелермен қосымша күшейтілген ағаш есіктерге;
3) табағының қалыңдығы кемінде 4 мм металл болат есіктерге;
4) оған кемінде 30-50 соққыда салмағы 2 кг ауыр металл затпен адамның өтуі үшін жеткілікті 

тесік жасауға төзімді қорғауыш шынылауды пайдалана отырып  металл рамалармен немесе 
оларсыз шыныдан жасалған жаймасы бар есіктерге;

5) ішкі жағынан торланған болат есіктер (айқара ашылатын, жылжымалы немесе жиналма-
лы) қосымша орнатылған күрделі емес есіктерге баламалы беріктікке ие. Есік қораптары болат 
істіктерден жасалған қосымша бекітпелермен, ал ілгектері –бүйірлік имектермен жабдықталады. 
Қорғаныш шынылауы кемінде 30-50 соққыда салмағы 2 кг ауыр металл затпен адамның өтуі 
үшін   тесік жасауға төзімді.

108. Аса маңызды аймақтардың үй-жайларының терезе ойықтары диаметрі кемінде 
16 мм, 150×150 мм ұяшықтар түзетін болат шыбықтардан жасалатын металл торлармен 
жабдықталады. Шыбықтар қиылысқан жерлерді дəнекерлеу қажет. Тор шыбықтарының ұштары 
кемінде 80 мм тереңдікте қабырғаға енгізіледі жəне цемент ерітінді құйылады немесе металл 
конструкцияларға дəнекерленеді. Мұны жасау мүмкін болмағанда, тор өлшемі кемінде 30×30×5 
мм бұрышпен көмкеріледі жəне қабырғаға 80 мм тереңдікте мықтап енгізілген диаметрі кемінде 
12 мм жəне ұзындығы кемінде 120 мм болат анкермен периметрі бойынша дəнекерленеді. 

109. Барлық терезелер торлармен жабдықталатын үй-жайларда олардың біреуі сындыру-
дан қорғалған аспалы құлып салынып жылжымалы немесе айқара ашылатындай етіп жасалады. 

110. В санатты үй-жайлардың кіретін есіктерінің беріктігі:
1) қалыңдығы кемінде 40 мм болған кезде полотно тұтас толтырылған ішкі ағаш есіктерге;
2) 3 соққыға шыдамды, 3,5 м жəне одан жоғары биіктіктен лақтырылған салмағы 4 кг 

болат шардың 3 соққысына төзімді, саңыл аусыз жəне көп қабатты шынымен шыныланған 
полотнолардың пайдаланумен қалыңдығы кемінде 40 мм болатын сыртқы ағаш есіктерге;

3) 1 соққыға шыдамды, 3,5 м жəне одан жоғары биіктіктен лақтырылған салмағы 4 кг болат 
шардың 3 соққысына төзімді, қорғаныш шынымен, металл жақтаулы немесе оларсыз шыныдан 
жасалған  полотнолары бар есіктерге балама параметрлерде болуы тиіс.

111. Кіретін есік жəне тамбурдың есігі В санатындағы үй-жайлар үшін кемінде 25000 код 
(кілт) комбинациясы бар, А жəне Б санаттарындағы үй-жайлар үшін кемінде 100000 комби-
нациясы бар электрлі механикалық жəне/немесе механикалық құлыптармен жабдықталады. 

112. Есіктерде, терезелерде, люктерде, лифт шахталарында жəне т.б. орнатылатын 
бекіткіш құрылғы ретінде өздігінен бекітілмейтін бұрандалы құлыптар, салмалы, аспалы 
құлыптар, ішкі ілгектер, ысырмалар, тиектер, сұқпа тиектер жəне басқалар қолданылады.

113. Кіреберіс есіктерді, сондай-ақ А санатындағы үй-жайлардың ішкі есіктерін жабу үшін 
жоғары құпиялы, сувальдты екі қырлы кілттер, цилиндрлі штифті екі жəне одан қарапайым 
құлыптар пайдаланылуға тиіс. Сувальдты құлыптарда кем дегенде алты сувальд (симметри-
ялы немесе асимметриялы) болуы тиіс.

114. Б санатындағы үй-жайлардың ішкі есіктерін жабу үшін құпиялылығы төмен цилиндрлік 
пластиналық сияқты жəне цилиндрлік штифті бірдей құлыптар пайдаланылады.

115. Салмалы құлыптар В санатындағы ішкі үй-жайларды жабу үшін қолданылады. 
116. Аспалы құлыптар есіктерді, қақпаларды, темір торларды, терезе қақпақтарын қосымша 

бекіту үшін қолданылады. Бұл құлыптардың суарылған болаттан имегі жəне салмақты корпусы 
болуы тиіс, сондай-ақ жабылатын конструкцияларда оларды орнататын орындарда ұрлаудан 
жəне құлыптардың құлақтары мен имектерін кесудің алдын алатын қорғайтын қаптамалар, 
пластиналар жəне басқа құрылғылар болады.

117. Құлыптардың тетіктері слесарлық қол құралын пайдаланып, қасақана зақымдаудан 
қорғайтын былғарымен қапталады жəне мөрленеді (пломбаланады).

118. Есіктің сыртқы жағынан есік құрылғысынан шығып тұратын бұранда құлып цилиндрінің 
бөлігі сындырудан немесе ұрудан сақтандыратын жапсырмамен, розеткамен, қалқанмен 
қорғалады. Сақтандыратын жапсырма, розетка, қалқан орнатқаннан кейін цилиндрдің шығып 
тұратын бөлігі 2 мм-ден көп болмауы тиіс.

119. Лифт шахталарының есіктері аспалы құлыптармен, тіректермен, күзет 
сигнализациясының хабарлағыштарымен оқшауланады. 

120. А жəне В санаттарындағы үй-жайлардың бірінші қабаттағы терезе жақтауларының, 
витриналардың беріктігі:

1) қалыңдығы кемінде 1 мм болат рольставнялармен қосымша қапталған кəдімгі шыны 
терезелерге;

2) металл торлармен (жылжымалы, айқара ашылатын) немесе тиісінше берік 
жапқыштармен қосымша қорғалған кəдімгі шыны терезелерге;

3) бір соққыға шыдамды, 9,5 м жəне одан да жоғары биіктіктен лақтырылған салмағы 4 кг 
болат шардың 3 соққысына төзімді, арнайы қорғаныш шынымен жасалған терезелерге бала-
ма параметрлерде болуы тиіс. 

121. Жедел жағдайы күрделі аудандардағы терезелер мен көрмелерге адам кіру үшін, 
салмағы 2 кг ауыр металл затпен кемінде 30-50 рет ұрғанға дейін тесілмейтін берік оқ өтпейтін 
қорғаныш шыныдан (үлдір) жасалады.

10-параграф . Физикалық қорғаудың инженерлік құралдарының ке   шеніне 
қойылатын талаптар

122. Ядролық объекті қорғалған аймақ ретінде қарастырылады, оның 
шекарасы тыйым салынған аймақтың сыртқы қоршауы бойынша өтеді. Негізгі
қоршаудың сызығы мүмкіндігінше, тік бұрышты, иіндер мен бұрылыстарсыз. 
123. Тыйым салынған аймақтың ені кемінде 15 м құрайды. 
124. Қорғалған аймақ шекарасының периметрі, мүмкіндігінше, коммуникациялармен 

қиылысудың ең аз ықтимал саны бар. 
125. Коммуникациялық эстакадалары бар тыйым салынған аймақтың негізгі қоршауларының 

қиылысуы тік бұрышқа жақын бұрышта, биіктігі жердің деңгейінен кемінде 5 м қоршауда 
жүзеге асырылады.

126. Қоршау күрделі құрылыстар болып табылады жəне үлгі жоба бойынша салынады. 
Сыртқы қоршаулардың ең жетілдірілген жəне ұсынылатын үлгісі қазуға төтеп беру тұрғысынан 
жерге 200-400 мм қазылған темір бетон цокольмен күшейтілген темір бетон қоршау болып 
табылады. 

127. Сыртқы қоршау күрделі құрылыстар болып табылады жəне үлгілік жоба бойынша са-
лынады. Сыртқы қоршаулардың барынша жетілдірілген жəне ұсынылатын үлгісі қазуға төтеп 
беру тұрғысынан жерге 200-400 мм қазылған темір бетон цокольмен күшейтілген темір бетон 
қоршаулары болып табылады.

12 8. Ядролық объектінің аумағын сыртқы қоршау кемінде 2,5 метр темірбетон тақталарынан 
немесе қалыңдығы кемінде 2 мм металл қаңылтырдан, ал қар түскендегі тереңдігімен бір мет-
рден көп аудандарда – кемінде 3 метр биіктікте жасалады. Ядролық объектінің ерекшеліктерін 
ескере отырып, МКҚ-мен келісім бойынша оның маңындағы құрылыстардың жалпы кейпіне сай 
металл конструкциялар (қалыңдығы кемінде 18 мм, арасындағы саңылау 100 мм-ден аспайтын 
шыбық түрінде жасалған металл торлы дуал) жасауға рұқсат етіледі.

129. Сыртқы қоршауда жабылмайтын есіктер, қақпалар, кішкене қақпалар, сондай-ақ 
тесіктер, сыналар жəне басқа да зақымданулар болмауы керек. 

130. Сыртқы қоршауға оның периметрінің бір бөлігі болып табылатын ғимараттардан 
басқа қандай да бір құрылыс жапсарлас орналаспайды, бұл ретте күзетілмейтін аумаққа 
шығатын ғимараттардың бірінші қабаттарының, сондай-ақ кіретін есік күнқағарынан, өрт са-
тысынан жəне жапсарлас құрылыстардың төбелерінен кіруге болатын келесі қабаттардың 
терезелері күзеттің техникалық құралдарымен жəне қажетті жағдайда жабылатын сырғыма 
перделермен жабдықталады.

131. Көлік құралдарының тарандық олқылықтарының алдын алу үшін, сондай-ақ ұйым 
үшін қажетті уақытта бұзушыны ұстап алу жəне күзет жəне ден қою күштерімен қарсы ша-
раларды өткізу үшін периметрдің барынша əлсіз жерлеріне кіреберістер тыйым салынған 
аймақ шегінде физикалық қорғаудың қосымша физикалық кедергілерімен жəне техникалық 
құралдарымен жабдықталады.

132. Негізгі қоршау, сондай-ақ негізгі жəне ішкі қоршау арасындағы аймақ физикалық 
қорғаудың техникалық құралдарының кешенін ұсынатын күзет шебімен жабдықталады. 

133. Тыйым салынған аймақтың сыртқы қоршауы негізгі қоршаудан кемінде 5 м қашықтықта 
орналасады. 

134. Негізгі қоршаудың периметріне сыртқы жəне ішкі жағынан орман екпелері, ғимараттар, 
құрылыстар, жапсарлас құрылыстар, жабдықтарды немесе материалдарды жинауға арналған 
алаңдар жанаспайды.

135. Тыйым салынған аймақтың сыртқы жəне негізгі қоршаулары арасында оқшаулау 
жолағы көзделеді.

136. Оқшаулау жолағы мұқият жоспарланады жəне тазартылады. Онда физикалық 
қорғаудың техникалық құралдарын қолдануды қиындататын ешқандай құрылыстар мен 
заттарға рұқсат етілмейді. 

137. Оқшаулау жолағының ені техникалық күзет құралдарының жиынтығын орналастырудың 
мүмкіндігін ескере отырып таңдалады жəне кемінде 3 м құрайды. 

138. Оқшаулау жолағы күзетте қызметтік иттерді қолдану үшін пайдаланылады. Мұндай 
жағдайда сыртқы қоршаумен қатар биіктігі кемінде 2,5 м болатын ішкі торлы немесе қада 
қоршау орнатылады. 

139. Бақылау-із кесу жолағы негізгі қоршаудың ішкі жағынан жабдықталады. 
140. Бақылау-із кесу жолағына мынадай талаптар қойылады: 
1) ядролық объектінің барлық периметрі бойынша өтудің үздіксіз болуы;
2) енінің секіріп өтуді болдырмайтындай жеткілікті болуы;
3) із қалдырмай өтуді жеңілдететін заттардың болмауы;
4) барлық өту трассасы бойынша оны өңдеу кезінде механикаландыру құралдарын пай-

далану мүмкіндігі.
141. Бақылау-із кесу жолағы жасанды жəне табиғи болуы мүмкін. Жасанды бақылау-із кесу 

жалпақтығы 3 метрден кем орнатылмайды.
142. Табиғи бақылау-із кесу жолағының жалпақтығы тыйым салынған аймақтардың 

мөлшеріне жəне ядролық объектінің орналасу шарттарына қарай одан да үлкен болуы 
мүмкін. Талап етілетін енін жабдықтау мүмкін болмайтын учаскелер инженерлік бөгеттермен 
жабылады.

143. Табиғи бақылау-із кесу жолағының құрылғысы оның орналасатын шекарасын белгілеуді 
жəне ол орналасатын жергілікті жерді бастапқы дайындауды қамтиды. 

144. Жасанды бақылау-із кесу жолағы жыртылады не топырақ төгіледі. Жыртылған жердің 
тереңдігі (топырақ төгіндісінің биіктігі) – кемінде 15 сантиметрді құрайды.

145. Жыртылған жəне топырақ төгілген бақылау-із кесу жолақтары тырмаланып жəне 
оның үстіне жол төсеушінің көмегімен толқын тəрізді кескін салынып, жұмсақ-үлпілдек күйге 
келтіріледі.

146. Тыйым салынған аймақтың темір, тас жəне топырақ жолдарымен қиылысқан жерлері 
үйілген бақылау-із кесу жолағымен жабдықталады.

147. Бақылау-із кесу жолағының бұлақтармен, шұңқырлармен, жыралармен қиылысқан 
жерлерінде алшақтау орындарын болдырмау үшін өткелдер (төсеніштер) салынады. 
Өткелдердің (төсеніштердің) астындағы кеңістік инженерлік бөгеттермен қалқаланады жəне 
анықтау құралдарымен жабдықталады.

148. Бақылау-із кесу жолағын жауынның жəне еріген судың шайып кетуінен қорғау үшін 
бақылау-із кесу жолағына судың жиналуын болдырмайтын дренаж жəне кювет (шұңқырлар) 
орнату, тормен жабылып, анықтау құралдарымен жабдықталған су бұру жəне су өткізу 
құбырларын төсеу жолымен жер үсті суларын бұру бойынша жұмыстар жүргізу қажет.

149. Тыйым салынған аймақтың ішкі қоршауы мен бақылау- із кесу жолағы арасында күзет 
жəне əрекет ету күштерінің жүруі үшін ені 0,8-1,0 м жасақшылардың жолы  төселеді. Олардың 
жүруіне қосымша жол болмаған жағдайда, жасақшылар жолымен персоналдың, физикалық 
қорғау техникалық жабдықтары кешеніне қызмет көрсетушілердің жүруіне рұқсат беріледі. 
Жасақшылардың сүрлеулері топырақтан, ағаштан жасалған жабыннан, асфальттан, бетоннан 
немесе темір бетоннан жасалады.

150. Бұзушыларды бейтараптандыру жəне бұзушылық тіркелген тыйым салынған аймақ 
учаскесіне үрейлі топтың келуі үшін қатты жабыны бар ені кемінде 3,0 м күзеттің техникалық 
құралдарын қолдану аймағынан тыс күзет жолы жабдықталады. 

151. Күзет жолдары əдетте автомобиль көлігінің бір бағытта қозғалуы үшін салынады. 
152. Адамдар мен көліктерді өткізу, материалдар мен құжаттарды кіргізу (шығару), əкелу 

(əкету) бақылау-өткізу пункттері арқылы жүзеге асырылады, олар мыналарға бөлінеді:
1) адамдар өту үшін; 
2) автомобиль немесе теміржол көлігінің өтуі үшін. 
153. Адамдар өтетін бақылау-өткізу пункттері сыртқы жəне ішкі болып бөлінеді. Сыртқы 

бақылау-өткізу пункттері қорғалған аймаққа кіру кезінде өткізу режимін жүзеге асыру үшін, ішкі 
бақылау-өткізу пункттері ішкі жəне айрықша маңызды аймақтарға кіру кезінде қол жеткізуді 
бақылау үшін белгіленеді.

154. Бақылау-өткізу пункттерінің өткізу қабілеттілігі жұмыс ауысымы санының барынша 
көптігіне сүйене отырып есептеледі. 

155. Бақылау-өткізу пункттері ғимараттарының (құрылыстарының) сыртқы қоршау кон-
струкциялары (қабырғалар мен жабын) құқыққа қарсы сипаттағы іс-əрекеттерді қоса алғанда, 
сыртқы əсерлерге төзімді жəне шолынуы жақсы əрі күзет жəне ден қою күштерін шабуылдан 
қорғауды қамтамасыз етеді.

156. Өткізу режиміне байланысты бақылау-өткізу пункттерінде рұқсат қағаздарын немесе 
автоматты карточкаларды сақтауға арналған арнайы үй-жай көзделеді. 

157. Адамдар өту үшін бақылау-өткізу пункттері жұмысшылар мен қызметшілердің жеке 
заттарын сақтайтын сақтау камерасымен, тексеру бөлмесімен, күзет жəне ден қою күштерін 
орналастыруға арналған қызметтік үй-жаймен, техникалық қауіпсіздік жүйелерімен (концен-
траторлар, пульттер, күзеттік бейнеқадағалаудың бейнебақылау құрылғылары), өткелді 
ашуды (өту              ді) жəне күзеттік жарықтандыру тетіктерін басқару құрылғыларымен жəне 
санитарлық жүйемен жабдықталады.

158. Бақылау-өткізу  пункті  автоматтандырылған  немесе  механикалық  қол 
құрылғыларымен, турникеттермен, кішкене қақпалы есіктермен, ал қажет болған жағдайда 
қажеттілігіне немесе қызметтік талап етілуіне байланысты тексеру жүргізу үшін əртүрлі 
металл түрлерін анықтауға қабілетті стационарлық, қолда ұстау құрылғыларымен 
жабдықталады. Сондай-ақ қарау үшін жарылғыш заттарды жəне альфа-, бета-, гамма 
– сəулеленуді анықтауды қамтамасыз ететін радиоактивті материалдарды анықтауға 
арналған детекторлар қолданылады.

159. Көлік құралдарына арналған бақылау-өткізу пункті электр жетегі жəне қашықтықтан 
басқарылатын, сыртқы жəне ішкі үлгілік жылжымалы немесе айқара ашылатын қақпалармен, 
оларды авариялық тоқтатуға жəне қолмен ашуға арналған құрылғылармен жабдықталады. 
Қақпалар өздігінен ашылуды (қозғалуын) болдырмайтын шектеуіштермен немесе 
бекіткіштермен жабдықталады. 

160. Бас автокөліктік бақылау-өткізу пункті персоналдар өтуге арналған орталық 
бақылау-өткізу пункттеріне жақын орналастырылады.

161. Автокөліктік бақылау-өткізу пункттеріне алып баратын жол учаскелері қақпадан 
30 метрден көп емес қашықтықта 90 градусқа бұрылысы болады; бұл учаскелер олардың 
үстінен өту мүмкіндігін болдырмайтын бетон конструкциялармен қоршалады. Тараға қарсы 
құрылғының басқа конструктивті шешімі болуы мүмкін.

162. Автомобиль жəне темір жол көлігінің өтуі үшін бақылау-өткізу пункттерін қатар 
қолдануға рұқсат етіледі. Көліктік бақылау-өткізу пункттері көлік құралдарын тексеріп 
қараудың арнайы алаңдарымен жабдықталады.

163. Автокөлік құралдарына арналған бақылау-өткізу пункті оларды қарауға арналған 
қарау алаңдарымен немесе эстакадалармен, шлагбаумдармен, ал темір жол  көлігіне 
арналған бақылау-өткізу пункттерінің жылжымалы темір жол құрамын қарауға арналған 
мұнарамен жəне алаңмен жабдықталады.

164. Кіру жəне шығу орындары бағдаршамдармен жəне жол белгілерімен жабдықталады. 
Машиналарды тексеру алаңы ұзындығы кем дегенде 20 метр жəне жүк автомашинасының еніне 
байланысты əр бүйірінен кемінде 3 метр болады. Машиналарды тексеру алаңы машинаны 
астынан тексеру үшін шұңқырмен, машинаны үстінен жəне жанынан тексеру үшін мінбемен 
немесе эстакадамен жарақталады жəне негізгі қоршау үлгісі бойынша дуалмен қоршалады. 

165. Темір жол бақылау-өткізу пунктері:
1) өтетін қақпалармен жəне вагондарды тексеру алаңдарымен;
2) электрмеханикалық жетекпен жəне қолмен ашатын тетікпен;
3) көліктің ядролық объектіге (объектіден) заңсыз кіруінің жəне жылжымалы құрамның 

қақпаға кездейсоқ соғылуының алдын алу үшін көлікті мəжбүрлі тоқтату құрылғыларымен 
(тығындау бөренелерімен, түсіргіш-стрелкалармен, ұстап қалу тұйықтарымен жəне т.б.) 
жабдықталады.

166. Жасақшылардың темір жол көліктерін қарау алаңдарымен қатар тексеру үшін қарау 
мұнаралары, аспалы көпірлер, қарау эстакадалары, жеңіл баспалдақтар, ілме басқыштар 
қолданылады.

42. Аса маңызды аймақ ішкі жəне қорғалған аймақты анықтау, қол жетімділікті бақылау 
жəне ұстап қалу кезіндегі рұқсатсыз алудан қорғаудың қосымша шебін қамтамасыз етеді. 
Аса маңызды аймақтар күзетіледі жəне онда персонал болмаған жағдайда дабылмен 
жарақтандырылады. 

43. Аса маңызды аймақ рұқсатсыз алу жағдайында уақтылы жəне сайма-сай ден қоюды 
қамтамасыз ете отырып, рұқсатсыз кіру кезінде тоқтатуды қамтамасыз етеді. Тоқтатуды 
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар болуы мүмкін барлық өту нүктелерін тең қарау кезінде 
жəне ішкі жəне сыртқы тəртіп бұзушылардың ықтимал мүмкіндіктерін ескере отырып əзірленеді.

44. Пайдаланушы ұйым уəкілетті адамдардың ғана ішкі жəне аса маңызды аймаққа кіруін 
қамтамасыз ететін шараларды қолданады. Кіруді бақылау бойынша тиімді шаралар рұқсатсыз 
кіруді анықтау жəне алдын алуды қамтамасыз ету мақсатында қабылданады. Ішкі жəне аса 
маңызды аймаққа кіретін уəкілетті адамдардың саны қажетті ең аз санға дейін шектеледі. 

45. Ішкі аймаққа кіретін адамдар тексеріледі жəне қажет болған кезде күзет жəне ден қою 
күштері тексеріп қарайды. Ішкі аймақта рұқсатнама немесе сəйкестендіру карточкаларын, олар 
жақсы көрінетіндей алып жүру керек. 

46. Пайдаланушы ұйым ядролық материалдарға қол жетімділікті бақылайтын компьютерлік 
жүйелерді қоса алғанда, кілттерге, карточка-кілттерге жəне/немесе басқа жүйелерге рұқсаты 
бар немесе оларды пайдалануға алған барлық адамдарға тіркеу жүргізеді. 

47. Пайдаланушы ұйым техникалық құралдарды жəне кілттер сияқты жəне санкцияланған 
рұқсаты бар адамдардың компьютерлендірілген тізімін қол жетімділікті бақылауға арналған 
процедураларды айла-шарғыдан жəне бұрмалаудан немесе беделін түсірудің басқа да 
түрлерінен қорғайды.

48. Пайдаланушы ұйым тəртіпті регламенттейді, оған сəйкес көлік құралдары, адамдар 
мен орамдар қорғалған жəне ішкі аймақтарға ену/кіру, сондай-ақ кету/шығу кезінде рұқсатсыз 
кіруді жəне тыйым салынған заттарды алып кіруді/жеткізуді анықтау жəне алдын алу үшін 
тексеріп қарауға тартылады. Көлікті тексеріп қараудың барлық түрлері үшін пайдаланушы 
ұйым ядролық материалды, металдарды жəне жарылғыш заттарды анықтауға арналған 
аспаптарды пайдаланады.

49. Көлік құралдарының қорғалатын аймаққа кіруі минимумға дейін қатаң қысқартылған 
жəне арнайы бөлінген тұрақтармен шектеледі. Күзетілетін аймаққа жеке көлік құралдарының 
кіруіне рұқсат етілмейді. 

50. Аса маңызды аймақта персонал болғанда, ішкі тəртіп бұзушының қауіп-қатеріне қарсы іс-
қимыл жасау үшін пайдаланушы ұйым тұрақты бақылау, екі (үш) адам қағидасын немесе балама 
шараларды қолдану арқылы рұқсатсыз етілмеген əрекеттерді анықтауды қамтамасыз етеді. 

51. Пайдаланушы ұйым ішкі жəне аса маңызды аймақтарға рұқсаты бар барлық адамдарға 
жəне ядролық материалдарға немесе ішкі аймақтарға кіруді бақылайтын компьютерлік 
жүйелерді қоса алғанда, кілттерге, карточка-кілттерге жəне/немесе басқа жүйелерге рұқсаты 
бар, немесе оларды пайдалануға алған барлық адамдарға тіркеу жүргізеді. 

52. Пайдаланушы ұйым I санатты ядролық материалдарды анықтау мен ұстауға қосымша 
шепті қамтамасыз ететін, материалды алуға бөгет жасайтын аса маңызды аймақта күшейтілген 
үй-жайда («сейфті») немесе бекітілген камерада (конструкцияда) сақтайды. Бұл қауіпсіздік 
аймағы материалға санцияланған рұқсат берілген уақыт кезеңін қоспағанда, күзет дабы-
лын жандандыра отырып, кілтке жабылады. Ядролық материал аса маңызды аймақтан тыс 
персоналдың болуынсыз жұмыс аймағында болса, физикалық қорғаудың баламалы қалпына 
келтіру шаралары қолданылады. 

53. Пайдаланушы ұйым ядролық материалмен жұмыс істейтін адамдардың бақылауына I, 
II жəне III санаттағы ядролық материалдарды берудің міндетті рəсімдерін белгілейді. Сонымен 
қатар осы рəсімдерге сəйкес ядролық материалмен жұмыс істейтін адамдар жұмысқа кіріскенде 
ешқандай бөтен араласудың немесе ядролық материалды рұқсатсыз алудың болмағандығына 
көзін жеткізеді. 

54. Ядролық материалдардың екі қорғалған аймақ арасында орын ауыстыруына қатысты 
пайдаланушы ұйым тасымалдау кезінде физикалық қорғаудың бар шараларын ескере отырып, 
ядролық материалды физикалық қорғауға қойылатын талаптарға тиісті шараларды қолданады.

55. Пайдаланушы ұйымның басшылығымен, ядролық материалдар мен ядролық 
қондырғыларды физикалық қорғау бөлімшесімен, сондай-ақ ядролық объект сыртында 
орналасқан ден қою күштерімен дабыл сигналдарын бақылау жəне бағалау ден қою мен байла-
нысты онда тəулік бойы күзет жəне ден қою күштері болатын орталық басқару пункті құрылады 
Орталық басқару пункті келіп түсетін ақпарат қауіпсіз сақталуға тиіс. Орталық басқару пункті, 
қорғалған аймақта орналасады жəне үй-жайды нығайту жолымен ол қауіп-қатер жағдайында 
жұмыс істей алатындай түрде басқа құралдармен қорғалады. Орталық басқару пунктінің үй-
жайына кіру қатаң бақыланады жəне қатаң шектелген.

56. Дабыл сигнализациясының жабдығы, сигнализация жүйесінің байланыс арналары жəне 
орталық басқару пункті үздіксіз қоректену көздерімен жəне рұқсатсыз мониторингілеу, манипу-
ляциялау жəне бұрмалау жолымен қол сұғудан қорғаумен қамтамасыз етіледі. 

57. Орталық басқару пункті электрмен қоректендіруді қамтамасыз ету жүйесінде, авариялық 
жағдайлар кезінде негізгі ток көзінен дереу басқа бағытқа бұруды қамтамасыз ете алатындай 
ток көзінің автоматты резервтік жүйесі көзделеді. 

58. Пайдаланушы ұйым орталық басқару пункті мен қорғалатын аймақ периметрінде жəне 
жергілікті басқару пункттерінде орналасқан күзет күштері арасында, орталық басқару пункті 
мен ядролық объектінің сыртында орналасқан ден қою күштері арасында, сондай-ақ орталық 
жəне жергілікті басқару пункттері арасында екіжақты қорғалған байланысты жүзеге асыру 
мақсатында арнайы, резервте сақталған жəне əртүрлі сигнал беру жүйесімен қамтамасыз етеді. 

59. Орталық басқару пунктінің персоналы жəне күзет жəне ден қою күштері алаңның сыр-
тында бір бірімен белгіленген арақашықтық арқылы байланысқа шығады. 

60. Пайдаланушы ұйым резервке қою шараларын қоса алғанда, орталық басқару пунктінің 
дабыл сигналдарын мониторингілеу жəне бағалау, ден қоюды бастау жəне байланысты 
қолдау бойынша функцияларының авариялық жағдайлар кезінде сақталуын қамтамасыз ету 
үшін шаралар қабылдайды

61. Пайдаланушы ұйым тəртіп бұзушының рұқсатсыз əрекет жасауының алдын алу 
мақсатында тиісті жəне уақтылы ден қоюды қамтамасыз ету үшін тəуліктік күзетті жəне ден 
қою күштерінің болуын қамтамасыз етеді. 

62. Күзет жəне ден қою күштері қауіпсіздік аймағына ішінара тору жүргізеді. Патрульдердің 
негізгі функциялары: 

1) тəртіп бұзушыны тоқтату;
2) енуді анықтау;
3) физикалық қорғаудың құрамдас элементтерін көзбен шолып қарау;
4) физикалық қорғаудың қолданыстағы шараларын толықтыру;
5) бастапқы ден қоюды орындау болып табылады.
63. Пайдаланушы ұйым функционалдық сынауларды физикалық қорғау шараларын жəне 

физикалық қорғау жүйелерін, оның ішінде қауіп-қатерге қарсы іс-қимылдың сенімділігі мен 
тиімділігін айқындау мақсатында күзет жəне ден қою күштерінің əрекет етуінің уақытында 
болуын қоса алғанда, бағалауды тұрақты жүргізеді. Бұл бағалаулар пайдаланушы ұйым мен 
күзет жəне ден қою күштерінің толық ынтымақтастығымен орындалады. Пайдаланушы ұйым 
бағалау нəтижелері мен қабылданған шараларды есепке қосады. 

64. Жылына кемінде бір рет пайдаланушы ұйым ден қою күштерінің ядролық материалды 
рұқсатсыз алудың алдын алу жəне əрекет ету бойынша міндеттерді тиімді жəне уақытылы 
орындау қабілетін айқындау мақсатында екі жақты жаттығуды қоса алғанда, жаттығулар 
жүргізу арқылы ядролық материалдарды физикалық қорғау жүйелеріне функционалдық сы-
наулар жүргізеді. 

65. III-тен төмен санаттағы ядролық материалдарды физикалық қорғауды қамтамасыз 
ету кезінде пайдаланушы ұйым осы материалдарды рұқсатсыз алу жəне оған қол жеткізу 
шараларын көздейді. 

7-параграф. Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды диверсия-
дан физикалық қорғауға қойылатын талаптар

66. Пайдаланушы ұйым шындыққа ұқсайтын, соған сəйкес тəртіп бұзушылар ядролық 
материалдарға жəне ядролық қондырғыларға қатысты диверсия жасауы мүмкін сценарийді 
қамтитын жергілікті жобалық қауіп-қатерді дайындайды. Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің аумақтық органдарымен жəне Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
органдарының аумақтық бөлімшелерімен өзара көмектесе əрекет жасай отырып əзірленген 
жергілікті жобалық қауіп-қатер уəкілетті органмен келісіледі. 

67. Сценарийлерді айқындау кезінде пайдаланушы ұйым халықтың тығыздығына қатысты 
ядролық қондырғының орналасу орнын, ядролық материалдың ядролық объектіде бір жерде 
орналасқан орнын, сондай-ақ диверсия жағдайында радиологиялық əсер етуі мүмкін басқа 
да факторларды есепке алады. 

68. Диверсия сценарийлерінде пайдаланушы ұйым жобалық қауіп-қатерге немесе 
жергілікті жобалық қауіп-қатерге сəйкес мүмкін болатын қашықтықтан шабуылдарды қоса 
алғанда, ядролық немесе басқа да радиоактивті материалға, немесе жабдыққа, жүйелерге, 
конструкцияларға, компоненттерге немесе құрылғыларға қатысты бөгет жасауы немесе 
зиян келтіруге тырысуы мүмкін сыртқы жəне/немесе ішкі тəртіп бұзушыларды есепке алады. 

69. Пайдаланушы ұйым диверсияның белгілі бір сценарийлерін жүзеге асыруға тиімді 
қарсы əрекет ететін жəне ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды қорғаудың талап 
етілетін деңгейіне сəйкес келетін физикалық қорғау жүйесін жобалайды.

70. Физикалық қорғау жүйесі қауіпсіздіктің техникалық құралдарының сенімділігін жəне пай-
далану ерекшеліктерін, сондай-ақ өртке қарсы қорғау, радиациялық қорғау шараларын жəне 
авариялық əзірлікті ескере отырып, диверсия актілерінің ықтимал зардаптарын болдырмау 
үшін ықпалдасқан жүйенің құрамдас элементі ретінде жобаланады. 

71. Физикалық қорғау жүйесі, ол адамдардың рұқсатсыз кіруін немесе жабдықты 
мақсатына жеткізуге бөгет болатындай, ішкі тəртіп бұзушылардың мүмкіндігін минимумға дейін 
жеткізетіндей жəне мақсаттарды жобалық қауіп-қатерге немесе жергілікті жобалық қауіп-қатерге 
сəйкес мүмкін болатын дистанциялық шабуылдардан қорғайтындай əзірленеді. Ден қою страте-
гиясы тəртіп бұзушыларды диверсия мақсаттарына қол жеткізудің жолын кесуге немесе тəртіп 
бұзушылардың өз міндеттерін диверсия мақсаттары тұрған орында орындауына жол бермеуге 
негізделеді. Мақсаттарға қол жеткізудің жолын кесу физикалық қорғаудың негізгі функцияларын: 
анықтауды, тоқтатуды жəне ден қоюды жүзеге асыру есебінен қол жеткізіледі. Дистанциялық 
шабуылдан қорғауға қондырғы жобасының ерекшеліктерімен, шекаралық қашықтықты жəне 
бөлудің басқа да шараларын қамтамасыз ететін тосқауыл дизайнымен қол жеткізіледі.

72. Физикалық қорғау жүйесінің ядролық физикалық қауіпсіздіктің қажетті деңгейіне 
сəйкестігін тексеру үшін пайдаланушы ұйым өзіне физикалық қорғау жүйесінің жобасын 
жəне оның тиімділігінің бағалауды, физикалық қорғау жүйесінің құрамдық жабдықтарының 
функционалдық сынауларының нəтижелерін, сондай-ақ күзет жəне ден қою күштерінің уақтылы 
əрекет етуін қамтитын ядролық физикалық қауіпсіздікке бағалау жүргізеді. 

73. Физикалық қорғау жүйесінің оны бағалау немесе уəкілетті орган инспекциясының 
нəтижелері бойынша анықталған тиімсіздігі жағдайында пайдаланушы ұйым физикалық 
қорғау жүйесінің жобасына өзгерістер енгізеді жəне ядролық физикалық қауіпсіздікке жаңа 
бағалау жүргізеді. 

74. Саны олар таралған жағдайда елеулі радиологиялық салдарға əкелуі мүмкін ядролық 
материалдарды жəне елеулі радиологиялық салдардың алдын алу үшін қажет жабдықтың, 
жүйелердің немесе құрылғылардың барынша аз жинағын ішкі аймақтарда орналасқан бір не-
месе бірнеше айрықша маңызды аймақтардың ішіне орналастырады. 

75. Пайдаланушы ұйым айрықша маңызды аймақтар шекарасындағы рұқсатсыз кіруге 
кедергі болатын анықтау, кіруді бақылау жəне ұстап алу бойынша шараларды қабылдайды. 
Ұстап алу шаралары жобалық қауіп-қатерге сəйкес диверсия əрекеті жағдайында уақтылы 
жəне барабар əрекет ету мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Мұндай шаралар енудің барлық мүмкін 
болатын нүктелерін тең қарау кезінде ішкі жəне сыртқы бұзушылардың əлеуетті мүмкіндіктерін 
ескере отырып əзірленеді.

76. Көлік құралдарының жүруін қиындатуға арналған қоршаулар бұзушының қасақана 
əрекет жасауы үшін пайдаланылуы мүмкін жергілікті жобалық қауіп-қатерде көрсетілген 
рұқсат етілмеген жердегі жəне су көлігінің енуін болдырмау үшін жеткілікті айрықша маңызды 
аймақтардан тиісті қашықтықта орнатылады. Сонымен қатар жергілікті жобалық қауіп-қатерде 
айқындалған ауадан келетін кез келген қауіп-қатерден қорғау шаралары есепке алынады. 

77. Ішкі қауіп-қатерге қарсы əрекет ету үшін пайдаланушы ұйым айрықша маңызды 
аймақтардағы адамдардың рұқсатсыз əрекеттерін уақтылы анықтауды қамтамасыз етеді.

78. Аса маңызды аймақ жабдығының, жүйелерінің немесе құрылғыларының жұмысына 
араласуды немесе функцияларын бұзушылықтарды уақтылы анықтау көзделеді. 

79. Тоқтатып қою кезеңінде (жөндеу кезеңінде) айрықша маңызды аймаққа кіру қатаң 
бақылауда ұсталады. Реакторды іске қосу алдында тоқтатып қою (жөндеу жұмыстары) 
кезінде жасалуы мүмкін кез келген қол сұғуды анықтау мақсатында байқап қарау жəне тек-
серулер жүргізіледі. 

80. Егер диверсияның əлеуетті радиологиялық салдары, уəкілетті орган айқындаған 
радиологиялық салдарға қарағанда ауырлығы аздау болса, пайдаланушы ұйым оларға кіруді 
бақылау жəне оларды физикалық қорғауды жəне күзет күштерінің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету шаралары арқылы құрылғылар мен жабдықтардың қауіпсіздігіне байланысты қорғауды 
көздейді. 

8-параграф. Физикалық қорғау жүйесінің ұйымдық іс-шараларына қойылатын 
талаптар

81. Физикалық қорғау жүйесін ұйымдастыру өзіне физикалық қорғау жүйелерін құрудың 
(жетілдіру) жəне жұмыс істеуінің барлық кезеңдеріндегі шаралар кешенін жəне осы шаралар-
ды регламенттейтін ведомстволық нормативтік құқықтық құжаттарды қамтиды.

82. Физикалық қорғау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша шаралар кешені 
мыналарды:

1) физикалық қорғау жүйелерінің жұмыс істеуін басқаруды, оның ішінде жұмыстарды 
жоспарлауды, физикалық қорғау персоналының күзет жəне ден қою күштерімен өзара іс-
қимылын ұйымдастыруды, физикалық қорғау жүйесінің жай-күйін бақылауды; 

2) ядролық материалдарға, ядролық қондырғыларға, сақтау пункттеріне жəне физикалық 
қорғау жүйелерінің жұмыс істеуі туралы ақпаратқа адамдардың кіруін жəне қол жеткізуін 
ұйымдастыруды;

3) өткізу жəне объект ішіндегі режимдерді ұйымдастыруды;
4) физикалық қорғау жүйесінің осалдығына талдау жүргізуді жəне тиімділігін бағалауды 

жəне оны жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындауды көздейді. 
83. Пайдаланушы ұйым ядролық материалдар мен ядролық қондырғыларды физикалық 

қорғау бойынша ұйымдық-өкімдік құжаттама əзірлейді. 
84. Физикалық қорғау персоналын іріктеуге жəне дайындауға мынадай талаптар 

қойылады:
1) Заңның 20-бабының 3-тармағына сəйкес бекітілетін біліктілік талаптары;
2) физикалық қорғау персоналының мынадай кəсіби дайындық түрлері белгіленеді: 

алғашқы даярлық, біліктілікті арттыру, қайта даярлау.
85. Алғашқы даярлық бос лауазымдарға тағайындау үшін іріктелген жəне біліктілік та-

лаптарына жауап беретін үміткерлермен жүргізіледі. 
86. Физикалық қорғау персоналын қайта даярлау жəне біліктілігін арттыру олардың кəсіби 

білімін, іскерлігін жəне дағдыларын арттыру мақсатында физикалық қорғау саласындағы 
басшылық құрам мен мамандар үшін іс-шаралар жүйесі болып табылады. 

87. Физикалық қорғау жүйесінің жұмыс істеуі ядролық объектіге ядролық материалдарды 
жеткізу сəтіне дейін қамтамасыз етіледі. 

88. Ядролық қондырғыны, сақтау пунктін пайдаланудан шығару кезеңінде ядролық 
материалдарды ядролық қондырғыдан, сақтау пунктінен алғанға дейін физикалық қорғау 
жүйелерінің жұмыс істеуі қамтамасыз етіледі. 

89. Физикалық қорғау жүйесі міндеттерді штаттық жағдайларда жəне рұқсатсыз əрекеттер 
нəтижесінде ядролық объектінің қалыпты жұмыс істеу жағдайлары бұзылатын жағдайларда, 
персоналдың (халықтың) денсаулығына залал келтірілуі мүмкін, сондай-ақ қоршаған ортаға 
залал келтірілуі мүмкін жағдайларда орындайды. 

90. Физикалық қорғау жүйесі ақпаратты, оның ішінде бұзушылық жалпы немесе оның жеке-
леген элементтерінде физикалық қорғау жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін төмендетуге əкелуі 
мүмкін физикалық қорғау жүйесін ұйымдастыру, құрамы жəне жұмыс істеуі, оның тұтастығы 
жəне санкцияланған қол жетімділігі туралы құпия ақпаратты қорғауды қамтамасыз етеді.

91. Ядролық объектіде ядролық қондырғыларға жатпайтын, осалдықты талдау бары-
сында оларға қатысты рұқсатсыз əрекеттерді болдырмау қажеттігі анықталған жүйелерді, 
элементтерді жəне коммуникацияларды қорғау қамтамасыз етіледі. 

92. Осы Қағидаларда белгіленген физикалық қорғау жүйесіне қойылатын талаптарды 
толық көлемде орындау мүмкін болмаған кезде ерекше жағдайларда өтемдік ұйымдық-
техникалық шаралар қолданылады. Қабылданған шаралардың жеткіліктілігі физикалық 
қорғау жүйесінің тиімділігін бағалаумен расталады.

9-параграф. Ядролық объектілердің техникалық мықтылығына 
қойылатын талаптар

93. Құрылыс конструкцияларын есептеу кезінде мынадай зақымдаушы факторлар 
есепке алынады: 

1) диверсиялық жарылыстардан ауалық соққылық толқын; 
2) мүмкін болатын көлік құралдарымен таран. 
94. Сыртқы əсер етулер кезінде физикалық қорғау талаптарын орындау шаралар 

кешенімен жəне шешімдермен жүзеге асырылады.
95. Ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс конструкцияларын есептеу 30 килопаскаль 

( бұдан əрі – кПа) соққы толқыны фронтында есептік қысымда жəне ғимаратқа (құрылысқа) 
дейінгі 7 метр (бұдан əрі – м) жақын емес 30 килограммаға (бұдан əрі – кг) дейінгі тротилдің 
баламалық қуатына немесе ғимаратқа (құрылысқа) дейінгі 30 м жақын емес 3000 кг-ға дейінгі 
тротилдің баламалық қуатына сəйкес ғимараттың, құрылыстың барлық жағынан 0.10 секунд 
(бұдан əрі – с) дейін қысу фазасының ұзаруымен жүзеге асырылады. Бұл шарттар жергілікті 
аймақтардың өлшемін айқындайды.

96. Ядролық объектінің аумағында ғимараттарды жəне құрылыстарды орналастырған 
кезде мынадай жалпы талаптар есепке алынады: 

1) реакторлық бөлімшесі бар блоктарды қоса алғанда, ядролық қондырғының қауіпсіздігі 
үшін маңызды жүйелермен жабдықталған ғимараттар мен құрылыстар мүмкіндігінше басқа 
ғимараттармен жəне құрылыстармен аражабындарды есепке ала отырып, қорғалған 
аймақтың периметрінен барынша мүмкін болатын қашықтықта орналастырылады; 

2) жердің үстіңгі бетіндегі коммуникациялар саны ең төменгі деңгейде. 
97. Қорғалған аймақта жекелеген ғимараттардың немесе құрылыстардың жиынтығын 

білдіретін ішкі аймақ бөлінеді. Ішкі аймақтың шекаралары ғимара ттардың қабырғаларымен 
немесе арнайы жабдықталған қоршаумен айқындалады. 

98. Аса маңызды аймақтың шекарасы, əдетте, ғимараттар мен үй-жайлардың 
қабырғаларымен айқындалады. 

99. Күзетілетін ғимараттарда, олар арқылы ядролық объектінің аумағына ену мүмкін 
болатын құдықтар, люктер, қуыстар, шахталар, ашық құбырлар, каналдар мен басқа 
да осындай құрылыстар түрінде кіретін немесе шығатын жері бар жерасты немесе жер 
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167. Жылжымайтын көлік вагондарының жоғарғы люктері жəне қақпақтарын тексеру үшін 
жылжымалы мұнаралар мен жеңіл баспалдақтар пайдаланылады.

168. Бақылаушы жұмысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қарау алаңында тұрған 
көлікті тексеру кезінде қосарланған тежеуіш табандар пайдаланылады.

169. Вагондарды қарау алаңының көлемі 3-4 вагонды бір мезгілде қарау есебінен 
ұзын дығы бойынша іріктеп алынады. Қарау алаңы вагондарды астынан қарау үшін шұңқырмен 
жəне жанынан жəне үстінен қарау үшін мінбемен немесе эстакадамен жабдықталады.

170. Алаңның жүру бөлігінде көлікті қарау үшін екі желімен жəне ақ бояумен мемлекеттік 
жəне орыс тілдер інде «Тоқта» деген жазумен шектелген аялдау орны бөлінеді. «Тоқта» деген 
тақтайшалар орнатуға болады.

171. Негізгі жəне қосымша қақпалардың сыртқы жағынан қарау алаңына кіру алдында оларға 
3 м жақын емес жерге көлденең сызық жəне «Тоқта» деген жазу ілінеді. 

172. Көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қақпадан кемінде 100 
м оң жағынан немесе жолдың үстінен «Бір қатармен жүру» деген сілтеуіш белгі, ал 50 м жерге 
– жылдамдықты 5 километр/сағатқа дейін шектеу белгісі орнатылады.

173. Қақпаны басқару пульті бақылау-өткізу пунктінде немесе оның сыртқы қабырғасында 
орналастырылады, бұл ретте бөгде адамдарға пультті алуға рұқсат етілмейді.

174. Бақылау-өткізу пункттінің үй-жайы байланыс, өрт сөндіру құралдарымен жарақталады 
жəне орталық басқару пунктіне қосылған дабыл сигнализациясы жүйесімен жабдықталады.

11-параграф. Физикалық қорғаудың техн икалық құралдарының кешеніне 
қойылатын талаптар

175. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарының кешені мынадай 
міндеттерді шешеді: 
1) физикалық қорғау жүйесін жедел, тұрақты жəне үздіксіз басқаруды қамтамасыз ету;
2) персоналдың ядролық материалдарға, ядролық қондырғыға, сақтау пунктіне белгіленген 

кіру режимін қамтамасыз ету;
3) күзетілетін аймаққа, ғимаратқа, құрылысқа, үй-жайға немесе ядролық материалдар мен 

ядролық қондырғыларды таситын көлік құралдарының жүк бөліктеріне кіру туралы физикалық 
қорғау жүйесінің басқару пунктіне дабыл беру;

4) күзетілетін аймақтардың периметрлерінде (шекараларында) рұқсатсыз кірудің уақыты 
мен  орнын, ал қорғалған аймақтардың периметрінде (шекарасында) тəртіп бұзушылардың 
қозғалыс бағытын айқындау;

5) тəртіп бұзушылардың кіруін (қозғалысын) тоқтату (бөгеу);
6) қызметтік міндеттерді орындау жəне тəртіп бұзушыларды ұстау бойынша əрекет ету 

мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін күзет жəне ден қою күштеріне қолайлы жағдай жасау; 
7) жағдайды бағалау мақсатында күзетілетін аймақтарды, күзетілетін ғимараттарды, 

құрылыстарды, үй-жайларды шолып қадағалау;
8) физикалық қорғаудың техникалық құралдарынан түсетін дабылдарды, физикалық қорғау 

жүйесін басқару органдары беретін өкімдер мен пəрмендерді жəне физикалық қорғау жүйесінің 
басқару пункттері операторларының баяндамаларын тіркеу (құжаттау).

176. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарының кешені мыналарды жүзеге асырады: 
1) барлық алынатын ақпаратты жинау, өңдеу, талдау жəне бақылау;
2) уақыттың нақты ауқымында үрейлі жағдайды бағалау мүмкіндігін қамтамасыз ету;
3) күзет, ден қою күштеріне жəне физикалық қорғау жүйесін басқару органдарына хабарла-

маларды (белгіленген дабылдарды) қалыптастыру жəне беру;
4) орталық жəне жергілікті басқару пунктері арасындағы ақпараттық өзара іс-қимылды 

қамтамасыз ету; 
5) басқарылатын табиғи кедергілерге басқарушылық əсер етуді жəне физикалық қорғау 

жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету құралдарын əзірлеу;
6) физикалық қорғаудың техникалық құралдарының жағдайын жəне жұмысқа қабілеттілігін 

бақылау;
7) ядролық қондырғылардағы жəне сақтау пункттеріндегі ядролық материалдармен жұмыс 

кезінде персоналдың іс-қимылын жəне орналасқан жерін бақылау;
8) физикалық қорғау жүйесінің жұмыс істеуі, оны ядролық объектіге жəне физикалық 

қорғаудың техникалық құралдарының өзіне қатысты оларды еңсеру əрекеттері жəне рұқсат 
етілмеген іс-қимылдар туралы ақпаратты сақтау жəне беру;

9) физикалық қорғаудың техникалық құралдар кешенінің ядролық объектінің ядролық, 
радиациялық, экологиялық, техникалық, өрт қауіпсіздігі жүйелерімен ақпараттық өз ара іс 
қимылдың қажеттілігі жəне тəртібі физикалық қорғау жүйесін құруға (жетілдіруге) арналған 
техникалық тапсырмада белгіленеді; 

10) негізгі қуат көздерін ажыратқан жағдайда, физикалық қорғаудың техникалық құралдарының 
жұмыс қабілеттілігі қуат көздерін резервтік көздерінің болуы жəне негізгі қуат көзін резервтік куат 
көзіне автоматты түрде ауыстырып қосу арқылы сақталады. Бұл ретте тиісті жергілікті жəне 
орталық басқару пунктіне резервтік куат көзіне ауысу туралы ақпарат көрсетіледі жəне тіркеледі.

177. Физикалық қорғаудың техникалық құралдары мынадай негізгі функционалдық 
жүйелерден тұрады:

1) күзет дабыл жүйесі;
2) кіруді бақылау жəне басқару жүйесі;
3) бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесі;
4) жедел байланыс жəне хабарлау жүйесі, оның ішінде сымды байланыс жəне радиобай-

ланыс құралдары;
5) телекоммуникация жүйесі;
6) ақпарат қорғау жүйесі;
7) ядролық материалдарды, металдарды, жарылғыш заттарды (детекторларды) алып өтуді 

(өткізуді) анықтау жүйесі;
8) қамтамасыз етуші жүйелер (қуат көзі, жарық).
178. Физикалық қорғаудың техникалық құралдары кешенінің қандай да бір элементінің істен 

шығуы немесе қатардан шығуы физикалық қорғау жүйесінің жұмыс істеуін бұзбайды. Осы үшін 
қалпына келтіру шаралары көзделеді. 

179. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын басқаруды орталық немесе жергілікті 
басқару орындарының операторлары жүзеге асырады. 

180. Орталық жəне жергілікті басқару орындарының операторлары өз міндеттерін орындау 
үшін қажетті көлемде технологиялық процестің ерекшеліктері туралы хабарланады. 

181. Физикалық қорғау жүйесінде басқаруды ұйымдастыру мақсатында мыналар: 
1) орталық жəне жергілікті басқару пунктері арасында, сондай-ақ басқару пункттері мен күзет 

бөлімшелерінің арасында екіжақты байланыс жүйесі;
2) күзет жəне ден қою күштері жəне физикалық қорғау бөлімшесі үшін радиобайланыс 

құралдары қолданылады.
182. Орталық басқару орны жəне жергілікті басқару орны тікелей ішкі аймақта орналасады.
183. Күзет дабылы жүйесі рұқсат етілмеген əрекет жасау əрекеттері мен фактілерін анықтауға 

жəне күзет жəне ден қою күштерін осы оқиғалар туралы хабарлауға арналады. Күзет дабылы 
жүйесіне кіретін басқа да функционалдық жүйелер тиісті баламалы іс-қимылдарды орындауға, 
сондай-ақ атқарушылық құрылғыларға жəне басқарылатын табиғи кедергілерге қажетті басқару 
пəрменін автоматты түрде беруге арналған. 

184. Күзет дабылының жүйесі:
1) рұқсатсыз кіруді анықтауды;
2) орталық немесе жергілікті басқару орындарын анықтау құралдарының іске қосылуы туралы 

дабыл беру жəне осы оқиғаны хаттамалауды;
3) барлық қажетті мəліметтерді тіркей отырып, оларды кейіннен бірмəнді сəйкестендіру үшін 

физикалық қорғау жүйесінде болып жатқан барлық оқиғаларға мұрағатты жүргізуді (құрылғының 
типі жəне нөмірі, оқиғаның типі жəне себебі, оның басталған күні жəне уақыты);

4) бақылаусыз күзеттен алуды жəне күзетке қою, мүмкіндігін болдырмауды;
5) анықтау құралдарын (анықтау құралдарының тобы) бақылауға (бақылаудан) алу (алып 

тастау) функцияларын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
185. Күзет дабылы жүйесінің құрамына: 
1) анықтау құралдары; 
2) дабыл-шақыру сигнализациясы жүйесі; 
3) ақпаратты жинау жəне өңдеу жүйесі кіреді.
186. Барлық анықтау құралдары сипаты (жұмыс жағдайы) жəне мақсаты бойынша мынадай:
1) қорғалған аймақтың периметрін қорғауға арналған; 
2) ғимараттың (үй-жай) ішін күзетуге арналған екі топқа бөлінеді. 
187. Қорғалған аймақтың периметрін қорғау үшін анықтау құралдарының түрін таңдау кезінде 

мынадай факторлар ескеріледі: 
1) периметр қоршауын типі жəне өлшемі; 
2) жасақшылар сүрлеу жолының болуы; 
3) қажетті дабыл шебінің саны; 
4) белгіленген климаттық аймақтағы табиғат жəне ауа-райы жағдайы; 
5) электр беру желілері (кернеу, биіктігі бойынша, көлденеңі бойынша жою, периметрі бар 

қиылысу бұрышы, коммутациялардың жиілігі); 
6) автомобиль жəне темір жолдардың жақындығы; 
7) жер бедері; 
8) топырақ типі жəне қату тереңдігі; 
9) аддитивтік кедергі (радиоарналардың, радиохабарлағыштардың, электромагниттік 

сəулелендірудің əсері); 
10) разрядтардың жəне басқа да атмосфералық құбылыстардың ықпалы. 
188. Периметрді анықтау құралдары: 
1) іс-қимылдың үздіксіздігін; 
2) бұзушылық орнын жəне қажет болған жағдайда тəртіп бұзушының қозғалыс бағытын 

анықтауды қамтамасыз етеді. 
189. Периметрді анықтау құралдарының сызықтық бөлігі əрбіріне жеке нөмір бере отырып, 

учаскелерге бөлінеді. 
190. Үрейлі-шақыру дабылы күзет жəне ден қою күштерін шұғыл шақыруға рұқсат етілмеген 

əрекет жасалғаны туралы жергілікті жəне орталық басқару пункттеріне хабарлауға, тəртіп 
бұзушы тарапынан мəжбүрлеу болғандығы жайлы дабыл беруге, күзет орындарындағы жəне 
алдын ала белгеленген бағытты партульдеу кезіндегі күзет жəне ден қою күштерінің тұрмыс 
тіршілігін бақылауға арналған. 

191. Үрейлі-шақыру дабылы:
1) құрылғылардың іске қосылуы туралы күзет жəне ден қою күштеріне хабарлауды;
2) шақыру орнын айқындауды;
3) оның қондырғыларының тұйықтығы жəне шақыру құрылғысын пайдаланудың 

ыңғайлылығын;
4) бақылаудан алудың мүмкін еместігін;
5) іске қосылу туралы дабылдардың күзет дабылы жүйесі құрылғыларының іске қосылуы 

туралы сигналдарынан айырмашылығын;
6) жергілікті жəне орталық басқару пункттері операторларының, күзет орындарындағы жəне 

күні бұрын белгіленген маршрут бойынша патрульдеу кезінде күзет жəне ден қою күштерінің, 
сондай-ақ ядролық объектіге өткізу режимін жүзеге асыратын бақылаушылардың тұрмыс 
тіршілігін бақылауды қамтамасыз етеді.

192. Үрейлі-шақыру дабылы құрылғыларынан басқару пункттеріне келіп түскен ақпараттың 
басқа дабылдармен салыстырғанда оны операторға ұсынудың басымдығы болады.

193. Үрейлі-шақыру дабылы құрылғысын жəне оларды орнататын жерді таңдау кезінде 
мыналар ескеріледі:

1) күзет жəне ден қою күштері үшін қолжетімділік жəне күзет орындарына бөліп жайғастыру; 
2) күзет жəне ден қою күштеріне қауіп-қатер нəтижесінде туындайтын əсер.
194. Үрейлі-шақыру дабылы құрылғысы əрбір 100-150 м сайын қорғалған аймақтың периметрі 

бойынша күзет постыларында, бақылау-өткізу пункттерінде, ғимараттардың, құрылыстардың 
жəне аса маңызды аймақтар үй-жайларының кіреберістеріне орнатылады. 

195. Ақпаратты жинау жəне өңдеу жүйесі станциялық аппаратура болып табылады. 
196. Физикалық қорғау талаптарын орындау жəне күзет жəне ден қою күштерінің іс-

қимылының жеделдігін қамтамасыз ету үшін ақпаратты жинау жəне өңдеу жүйесі мынадай 
жағдайларды индикациялауды: 

1) əрбір анықтау құралының іске қосылуын; 
2) анықтау құралының ақаулықтарын; 
3) байланыс желілерінің ақаулықтарын; 
4) қуат көзінің жоғалып кетуін; 
5) байланыс желілері параметрлерінің өзгеруін жəне анықтау құралының бұғаттауды ашу 

əрекеттерін; 
6) электрондық жабдықты ашу əрекеттерін қамтамасыз етеді. 
197. Ақпарат ақпараттық тақтаға (дисплейге) шығарылады жəне əріптік-цифрлық нысанға ие. 
198. Ақпаратты жинау жəне өңдеу жүйесінің жұмыс істеуі мыналарды: 
1) байланыс желілерінің дұрыстығын тұрақты автоматты бақылау жəне анықтау 

құралдарының кез-келген жағдайында жұмыс қабілеттілігін (қосылған, ажыратылған); 
2) анықтау құралдарының қашықтан қосылуын (ажыратылуын); 
3) тікелей ядролық объектіде анықтау құралдарының санкцияланған ажыратылуы; 
4) күзетілетін үй-жайға рұқсат берілген кіруді; 
5) күзет персоналының жұмысын бақылауды (желілік) ұйымдастыруды; 
6) жарықтандыруды қашықтан басқаруды; 
7) үрейлі жағдайдың басымдығы; 
8) оқиғаларды мұрағаттауды; 
9) ақпаратты жинау жəне өңдеу жүйесінің барынша жоғары сыйымдылығынан кемінде 20% 

сыйымдылығы бойынша резервті немесе сыйымдылықты тұрақты арттыру мүмкіндігін; 
10) переферийлік құрылғыларды басқаруды; 
11) анықтау құралдарын қуат көзімен қашықтан басқаруды қамтамасыз етеді.
199. Кіруді бақылау жəне басқару жүйесі белгіленген өткізу режиміне сəйкес персоналды, 

іссапарға жіберілген адамдардың жəне келушілердің санатталған үй-жайларға, ғимараттарға, 
құрылыстарға жəне күзетілетін аймаққа кіруін, сондай-ақ көлік құралдарының ядролық объектінің 
аумағына кіруін (шығуын) бақылауға жəне қамтамасыз етуге арналады. 

200. Кіруді бақылау жəне басқару жүйесі мыналарды:
1) аумаққа, күзетілетін үй-жайға, ғимаратқа, құрылысқа жəне аймаққа рұқсатсыз кіруді бол-

дырмау (немесе барынша жоғары мүмкін кедергіні жасау). Рұқсатсыз кіру əрекеттері анықталған 
жағдайда, сондай-ақ өткізу құрылғылары мен терминалдарының конструкцияларының 
элементтеріне күшті əсер ету фактілері анықталған кезде тиісті ақпарат жергілікті жəне орталық 
басқару пункттерінің операторларына беріледі;

2) персоналдың, іссапарға жіберілген адамдардың жəне келіп кетушілердің өтуінің барлық 
фактілері жəне өту ережелерін бұзуы туралы ақпаратты сақтауды;

3) рұқсаттамаларды дайындау, дайындалған жəне берілген рұқсаттамаларды мұрағаттауды 
қамтамасыз етеді. 

201. Кіруді бақылау жəне басқару жүйесінің өткізу құрылғысының конструкциялары (адам жəне 
көліктік бақылау-өткізу пункттері) оларды авариялық қолмен ашу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

202. Кіруді бақылау жəне басқару жүйесінде пайдаланылатын рұқсаттамалар рұқсатсыз қол 
жеткізуге алып келуі мүмкін ақпаратты, білімді жəне қолдануды қамтымайды (жеке сəйкестендіру 
нөмірлері, сипаттамалар жəне биометриялық көрсеткіштер мен белгілердің мəндері басқа 
эталондық деректер). 

203. Бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесі ағымдағы жағдайды бағалау, тəртіп 
бұзушылардың əрекеттері мен жүріп-тұруын қадағалау, күзет жəне ден қою күштерінің іс-қимылын 
үйлестіру, сондай-ақ бейнеақпаратты мұрағаттау мақсатында күзетілетін аймақтар маңын, 
периметрдегі учаскелерді жəне кеңістіктің басқа да аяларын қашықтан қадағалауға арналады.

204. Бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесі:
1) операторға ядролық объектідегі жəне ол күзететін аймақтардағы, ғимараттардағы, 

құрылыстардағы жəне үй-жайлардағы жағдай туралы қажетті жəне жеткілікті ақпаратты ұсынуды;
2) рұқсат етілмеген əрекет жасау фактісі жəне оны бейнелік растау фактісі анықталған 

жағдайда, жағдайды бағалау үшін ақпарат ұсынуды;
3) туындаған штаттан тыс жағдайды одан əрі талдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты 

көрсетуді, тіркеуді жəне мұрағаттауды;
4) нормативтік құжаттарда айқындалған оны пайдаланудың барлық жағдайларындағы 

жұмыс қабілеттілігін;
5) ақаулардың бар-жоғын бақылауды (бейне дабылдың жоғалуы, жабдықтың ашылуы, бай-

ланыс желілеріне қол жеткізуге əрекеттену), бұл туралы басқару пункттерінің операторларына 
хабарлауды жəне осы ақпаратты мұрағаттауды қамтамасыз етеді.

205. Басқару пункттерінің операторларына бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесі 
ұсынатын ақпарат тəртіп бұзушылар мен жануарлардың көру аясындағы айыру мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. 

206. Бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесі физикалық қорғаудың техникалық 
құралдары анықтаған барлық аймақтарды қадағалауды жүзеге асырады. 

207. Бейнеақпаратты ұсыну тəсілдері: 
1) нақты уақыт ауқымында оқиға орнынан тұрақты жедел бейне шолу; 
2) бұрын орнатылған бағдарлама бойынша немесе бір реттік команда бойынша оқиға ор-

нынан бейне шолу; 
3) жоспарланған сценарийлік бейне шолу – мұрағат материалдарын беру; 
4) берілетін бейнеақпараты жинау байланысты  ң кабельдік желілері арқылы немесе құпия 

ақпаратты беру талаптарына сəйкес басқа каналдар арқылы жүргізіледі. 
208. Бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесі құралдарының функциясы: 
1) қадағалау; 
2) бейнеақпаратты жинау жəне беру; 
3) бейнеақпаратты көрсету; 
4) бейнеақпаратты өңдеу жəне құжаттау; 
5) бейнеақпаратты мұрағаттау. 
209. Қорғалған аймақтың периметрлерін бейне бақылауды ұйымдастыру кезінде бейне ка-

мералар əрбір учаскеде тік көрінетін жерде, олай болмаған жағдайда, көрші учаскедегі бейне 
камералардың бірінен көрінетіндей етіп орнатылады. Қабылданатын сəулелену биіктігі, спектрі 
жəне бейне камераны орнататын орын жобалау кезінде таңдалады. 

210. Бейне камералар оларға рұқсатсыз қол жеткізу қиын болатындай етіп орнатылады. 
211. Бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесінің кезекшілік режимінен жұмыс режиміне 

ауысу уақыты 2 с аспайды.
212. Жедел байланыс жəне хабарлау жүйесі штаттық жəне төтенше жағдайларда ядролық 

объектіні күзету бойынша үйлестірілген іс-қимылды қамтамасыз ету мақсатында күзет күштері 
арасында сөйлеу ақпаратымен алмасуды ұйымдастыруға арналады.

213. Жедел байланыс жəне хабарлау жүйесі:
1) ядролық объектінің барлық аумағында жəне оған жақын маңда, оның барлық 

тексерілетін көлікті біркелкі, оның ішінде астынан жарықтандыру жүзеге асырылатындай етіп 
орналасады. Қажет болған жағдайларда тасымалды жарықты пайдалану мүмкіндігі көзделеді.

274. Физикалық қорғау жүйесі құралдарын электрмен жабдықтау үшін электр өткізгіштерді 
монтаждау жеке кəбілмен жүргізіледі.

275. Əлсіз токты жəне күшті токты тізбектерді бір құбыр өткізгіште біріктіруге жол берілмейді.
276. Қоректендіретін электр сымдары ретінде сериялық шығарылатын күштік жəне сигналдық 

кəбілдер қолданылады, оларды таңдау оларды төсеудің шарттарын ескере отырып жүргізіледі.
277. Тарату желісінің күштік кəбілдерінің талсымдарының қимасы токты барынша тұтынған 

кезде кернеудің шекті рұқсат етілетін төмендеуіне сүйеніп есептеледі. 
278. Физикалық қорғау жүйесінің құралдарын қорғаныстық жерге тұйықтау жəне «нөлдік 

фазалау» техникалық құжаттамаға сəйкес орындалады. 
12-параграф. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдалануға 

қойылатын талаптар
279. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдалану техникалық пайдалануды 

жəне мақсаты бойынша қолдануды қамтиды. 
280. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын техникалық пайдалану үнемдеуді, дұрыс 

жағдайда жəне қолдануға үнемі əзірлікте ұстауды, олардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына 
келтіруді жəне ресурсты қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық жəне техникалық іс-шаралар 
кешенін білдіреді. 

281. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын техникалық пайдалану: 
1) физикалық қорғау персоналын физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын 

пайдалануға кəсіби іріктеуді жəне жіберуді; 
2) техникалық пайдалануды жоспарлауды;
3) жұмыс істеуін тексеруді, техникалық қызмет көрсетуді жəне жөндеуді;
4) материалдық-техникалық жəне метрологиялық қамтамасыз етуді;
5) пайдалану жəне есепке алу құжаттамасын жүргізуді;
6) есепке алуды, сақтауды, тасымалдауды жəне консервациялауды;
7) физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдары жұмысының сенімділігі мен 

тұрақтылығы туралы пайдаланушылық деректерді жинауды, есепке алуды жəне талдауды;
8) техникалық жағдайын бақылау мен бағалауды жəне пайдалануды ұйымдастыруды;
9) пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидалары мен шараларын қамтамасыз ету жəне сақтау 

жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды қамтиды.
282. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдалануға: 
1) арнайы даярлық пен тағылымдамадан өткен, функционалдық міндеттер көлемінде 

физикалық   қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалануда тəжірибелік дағдылары 
бар; 

2) физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының материалдық бөлігін, олар-
ды пайдалану қағидаларын, қауіпсіздік қағидалары мен шараларын білу бойынша біліктілік 
комиссиясының сынағын тапсырған, қауіпсіздік техникасы бойынша тиісті біліктілік тобы бар; 

3) физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану құқығына куəлік 
алған персоналға рұқсат беріледі.

283. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдаланылатын жəне техникалық 
қызмет көрсетуді жүргізуші персоналды іріктеп алу олардың медициналық жарамауын, білім 
деңгейін, кəсіби дағдыларын, сондай-ақ техникамен жұмыс істеу тəжірибесі болуын есепке 
ала отырып жүргізіледі.

284. Физикалық қорғау жүйелерін пайдаланатын персоналды физикалық қорғау жүйесін 
пайдалану қағидаларын білетіндігін тексерудің мерзімділігі белгіленеді. Басқа персонал үшін 
ядролық материалдар мен ядролық қондырғыларды физикалық қорғауды білуін тексерудің 
мерзімділігі белгіленеді. 

285. Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану жəне оларға 
техникалық қызмет көрсету жоспарларында мынадай іс-шаралар көзделеді: 

1) техникалық қызмет көрсету бойынша;
2) жөндеу мен сақтауды ұйымдастыру бойынша;
3) пайдалануды материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша;
4) физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының бөгеуілге беріктігі мен пайда-

лану сенімділігі туралы деректерді жинауды, есепке алу мен талдауды ұйымдастыру бойынша; 
5) қауіпсіздік техникасы бойынша;
6) физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының техникалық жағдайына жəне 

пайдалануды ұйымдастыруға бақылау бойынша;
286. Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының техникалық қызмет көрсетуі 

жəне оларды жөндеу физикалық қорғау жабдықтарын жарамды жағдайда ұстауға бағытталған 
ұйымдастырушылық жəне техникалық іс-шаралар кешенін білдіреді. 

287. Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының техникалық қызмет көрсетуі:
1) регламенттік жұмыстарды;
2) жоспардан тыс техникалық қызмет көрсетуді;
3) сақтау кезіндегі техникалық қызмет көрсетуді;
4) өлшеу құралдарының жұмысқа қабілеттілігін бақылауды жəне уақтылы тексеруді қамтиды. 
Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының техникалық қызмет көрсету 

негізін регламенттік жұмыстар құрайды.
288. Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының техникалық қызмет 

көрсетуінің негізгі міндеттері:
1) техникалық жағдайды айқындау;
2) қолайсыз климаттық жəне басқа да жағдайлардың əсері салдарын жою;
3) аппаратураларды, желілік-кəбілдік жəне тарату құрылғыларын аспаптық тексеру жəне 

белгіленген электрлік параметрлеріне дейін жеткізу; 
4) жарамсыздықты анықтау мен жою, істен шығудың алдын алу;
5) көктемгі-жаздық жəне күзгі-қысқы пайдалануға дайындық;
6) механизмдердің, аппаратуралардың жасақталуын жəне құрал-саймандардың бар-жоғын 

тексеру, қосалқы құрал-жабдықтармен жəне керек-жарақтармен толықтыру болып табылады.
289. Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының техникалық қызмет көрсетуі 

мынадай регламенттік жұмыстардың: күнделікті, апта сайынғы, ай сайынғы, тоқсан сайынғы, 
жарты жылдық жəне жылдық техникалық қызмет көрсету мерзімділігін көздейтін жоспарлау-
алдын алу жүйесі бойынша жүргізіледі.

290. Техникалық қызмет көрсетуді орындау тəртібі физикалық қорғаудың инженерлік-
техникалық құралдарына арналған пайдалану құжаттамасында белгіленеді. 

291. Фи зикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдаланудың материалдық-
техникалық жəне метрологиялық қамтамасыз етілуі жүргізіледі. 

292. Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалануды материалдық-
техникалық қамтамасыз етуді бақылау:

1) физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының қоймаларда, бөлімшелерде 
жəне шеберханаларда бар-жоғын, сапалық жай-күйін жəне толымдылығын тексеруді; 

2) физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының бар- жоғы туралы деректердің 
негізгі есепке  сəйкес келуін;

3) физикалық қорғаудың техникалық құралдарын есепке алу ұйымдарын тексеруді; 
4) физикалық қорғаудың техникалық құралдарының өлшеу техникалық құралдарында тек-

серу таңбасының бар-жоғын тексеруді;
5) анықталған кемшіліктерді жою жөніндегі іс-шараларды əзірлеуді қамтиды.
293. Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарына арналған пайдалану 

құжаттамасын жүргізу физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдаланатын бөлімшелерде 
жүзеге асырылады. Негізгі пайдалану құжаттамасы нақты жабдықпен бірге жеткізіледі. 

294. Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын есепке алу, олар-
ды белгіленген орындарда жарамды жағдайда қысқа немесе ұзақ уақыт ұстау, ядролық 
объектінің шегінде орнын ауыстыру жəне консервациялау нақты бұйымға арналған пайдалану 
құжаттамасының талаптарына сəйкес жүргізіледі. 

295. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын есепке алу олардың нақты бар болуының 
дұрыс жəне уақтылы құжаттық ресімдеуді көрсетеді. Есепке алу карточкалар мен кітаптар 
бойынша жүргізіледі. Жарамсыз деп табылған физикалық қорғаудың техникалық құралдары 
есептен шығарылады. 

296. Ұзақ сақтаудағы (бір жылдан астам) физикалық қорғаудың барлық техникалық құралдары 
консервацияланады. Консервациялау қолайсыз жағдайларда сақталынып тұрған физикалық 
қорғаудың техникалық құралдарын сыртқы факторлардың (бірінші кезекте ауаның ылғалдығы 
мен ластануынан) зиянд ы əсерінен уақытша қорғау бойынша жұмыстарды жүргізуден тұрады. 
Концервациялау саңылаусыздандыру, қорғаныштың жабындар салу əдістерімен немесе құрама 
тəсілмен жүргізіледі.

297. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдаланудың техникалық жағдайын 
жəне ұйымдастыруды бақылау мен бағалауды физикалық қорғау жүйесін басқаруға тікелей 
қатысатын адамдар, сондай-ақ уəкілетті орган техникалық жағдайы мен жұмысқа қабілеттілігін 
тексеру жоспарына сəйкес мыналарды: 

1) қолданудың тиімділігін;
2) жұмысқа қабілеттілігін;
3) пайдалану тəртібі мен қағидаларының сақталуын;
4) күзет жəне ден қою күштерінің физикалық қорғаудың техникалық құралдарын қолдана 

отырып, міндеттерді орындауға дайындығын тексеру мақсатында жүргізіледі. 
298. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдаланған кезде қауіпсіздік қағидалары 

мен шараларын қамтамасыз ету жəне сақтау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру қатаң түрде 
пайдалану құжаттамасының талаптарына сəйкес жүзеге асырылады. 

299. Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын мақсаты бойынша қолдану пайдалану 
құжаттамасында белгіленген талаптарға сəйкес жүзеге асырылады. 

13-параграф. Физикалық қорғау жүйесі жабдығының элементтерін таңдау жəне ор-
наластыру бойынша талаптар

300. Күзетілетін аймақтардың периметрлері рұқсат етілмеген əрекеттерді айқындауды, 
ден қою күштерін шұғыл шақыруды жəне жағдайды бағалау үшін ақпарат ұсынуды, сондай-ақ 
тəртіп бұзушылар жүріп тұруын кідіртуді қамтамасыз ететін физикалық қорғаудың техникалық 
құралдарымен жабдықталады. 

301. Бақылау үшін қолжетімсіз күзетілетін аймақтардың шекара учаскелері алынып таста-
лады. Айқындау құралдары бақыланбайтын учаскелер болмайтындай етіп орналастырылады. 

302. Қорғалған аймақтың периметрі:
1) тыйым салынған аймақты; 
2) адамдар өтуге арналған бақылау-өткізу пунктін; 
3) автомобиль көлігі өтуге арналған бақылау-өткізу пунктін; 
4) темір жол көлігі өтуге арналған бақылау-өткізу пунктін қамтиды. 
303. Тыйым салынған аймақ: 
1) негізгі қоршаумен; 
2) ішкі жəне сыртқы қоршаумен; 
3) жасақтардың сүрлеу жолымен; 
4) бақылау-із кесу жолағымен;
5) күзеттік жарықпен; 
6) физикалық қорғаудың техникалық құралдарымен; 
7) байланыс құралдарымен; 
8) қадағалау мұнараларымен;
9) постылық қалқандармен, окоптар мен паналайтын жерлермен жабдықталады.
304. Тыйым салынған аймақтардың шекараларын белгілеу үшін барлық периметрі бойынша 

əрбір 50 м сайын ішкі жəне сыртқы қоршауларға қазақ жəне орыс тілінде анық көрінетін жазулармен 
«ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН АЙМАҚ. КІРУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!» деген ескерту белгілері орнатылады. 

305. Қорғалған аймақтың периметрі кем дегенде екі табиғи тосқаулдармен жəне оларға 
орнастырылған əр түрлі физикалық қағидаттарға негізделген айқындау құралдарымен 
жабдықталады. 

306. Тыйым салынған аймақ инженерлік қорғау құралдарымен, сондай-ақ байланыс жəне 
хабарлау құралдарымен жабдықталады.

307. Тыйым салынған аймаққа бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесі орнатылады. 
Орнатылатын жер мен олардың типі міндеттерге (бақылау, айқындау, бағалау) байланысты 
болады.

308. Ішкі жəне аса маңызды аймақтардың шекаралары:
1) айқындау құралдарымен; 
2) автоматтандырылған кіруді бақылау жəне басқару, жеке басын сəйкестендіру жүйесімен; 
3) бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесімен; 
4) ядролық материалдардың, металл бұйымдар мен жарылғыш заттардың енуін (өтуін) 

айқындау құралдарымен; 
5) жұмыс жəне авариялық жарықтандырумен жабдықталады.
309. Қажет болған жағдайда кабина арқылы өтуді бақылауды қамтамасыз ету үшін күзет 

жəне ден қою күштері бақылаушысының жұмыс орны мен кенеттен болатын шабуылдан жəне 
атыс қаруынан атылған оқтан оны қорғау жүйесі жабдықталады. 

310. Ішкі аймақ оқшау бөлінген жағдайда, онда оның периметрі: 
1) металл тордан немесе биіктігі кемінде 2,5 м тікенек сымнан жасалған қоршаумен; 
2) адамдардың өтуі, автомобиль жəне темір жол көліктерінің өтуі үшін автоматтандырылған 

кіруді басқару жəне бақылау жүйесімен жабдықталады. 
311. Санаттандырылған ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың барлық кіретін 

жəне олардан шығатын есіктері анықтау құралдарымен, кіруді бақылау жəне басқару жүйесімен 
жəне қажет болған кезде – бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесімен жабдықталады.

312. Авариялық шығатын есіктер төтенше жағдайларда адамдардың кедергісіз шығуын 
қамтамасыз етеді.

313. Əрбір күзетілетін аймақтағы барлық авариялық шығатын есіктер жабық жəне: 
1) айқындау құралдарымен; 
2) қашықтықтан басқару жəне оларды қолмен бұғаттау мүмкіндігі бар құлыптармен жəне 

құлыптық құрылғылармен; 
3) дабыл-шақыру сигнализациясы нүктесімен; 
4) жұмыс жарығымен; 
5) авариялық жарықпен жабдықталған.
314. Авариялық шығатын есіктер орталық басқару пунктінің операторымен тікелей телефон 

байланысымен жабдықталады. 
315. Шатырға шығатын есіктер жабылады жəне айқындау құралдарымен жəне дабыл қағу-

шақыру сигнализациясы нүктесімен жабдықталады. 
316. Өрт сөндіретін баспалдақтың төменгі маршы да айқындау құралдарымен жабдықталады. 
317. Ядролық объектіде физикалық қорғау жүйесінде пайдаланылатын құлыптар мен кілттерді 

есепке алу, сақтау жəне бақылау тəртібі əзірленеді.
318. Құлыптар мен кілттерді есепке алу, сақтау жəне бақылау тəртібі: 
1) кілттерге рұқсат алған барлық адамдарды тіркеуді;
2) кілттерді беру мен тапсыруды тіркеуді;
3) кілттердің бар-жоғын тексеруді жəне оларды рұқсатсыз пайдалануды болдырмау 

жөніндегі шараларды;
4) құлыптар мен кілттерді рұқсатсыз пайдалануға қатысты факті айқындалған кезде немесе 

күдік туындаған кезде құлыптар мен кілттерді қысқа мерзімде ауыстыруды көздейді.
319. Əрбір құлып пен кілтке құлыптар мен кілттерді есепке алу журналына сəйкес түгендеу 

нөмірі беріледі. Əрбір кілтте оның түгендеу нөмірі мөрленеді. Кілттер тиісті күзетілетін аймақтың 
шегінде қалады.

320. Орталық басқару пунктінің үй-жайы: 
1) жұмыс жəне резервті компьютерлері бар ақпаратты жинау мен өңдеу жүйесінің аппа-

ратурасымен; 
2) дыбыс жəне жарық дабылымен жабдықталған, қорғалған ішкі жəне аса маңызды 

аймақтардың мнемосхемасымен; 
3) бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесінің бейнебақылау құрылғыларымен;
4) тікелей телефон байланысы коммутаторымен; 
5) дауыс зорайтқыш байланыс коммутаторымен; 
6) моноблоктар мен физикалық қорғау жүйесінің басқа да жекелеген учаскелерін физикалық 

қорғаудың жергілікті пунктінің периферийлік құрылғыларымен;
7) қарауыл бастығымен (кезек басшысы) қайталама байланыс жəне авариялық белгі 

беретін құралдармен;
8) күзеттік жарық беруді автоматты түрде қосу аппаратурасымен; 
9) күзеттік жарық беруді қолмен қосу құрылғысымен жабдықталады.

Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды физикалық қорғау қағидалары 
1- қосымша 

Ядролық материалдардың санаттары

Материал Нысан
Санаттар бойынша бөлу

I II III
Плутонийа Сəулеленбегенб 2 кг не-

месе 
одан 
көп 

2 кг-нан аз, бірақ
500 г-нан көп 

500 г не-
месе одан 
аз, бірақ 15 
г-нан көп 

Уран -235 Сəулеленбегенб
- уран-235 бойынша 
20% немесе одан 
жоғары байытылған 
уран

- уран-235 бойынша 
10%, бірақ 20% -дан 
аз байытылған уран
 
- уран-235 бойынша 
табиғидан жоғары, 
бірақ 10%-дан аз 
байытылған уран

5 кг не-
месе 
одан 
көп

5 кг-нан аз, бірақ 
1 кг-нан көп

10 кг немесе одан 
көп

1 кг не-
месе одан 
аз, бірақ 
15г-нан көп

10 кг-нан аз, 
бірақ
1 кг-нан көп

10 кг неме-
се одан көп

Уран - 233 Сəулеленбеген 2 кг не-
месе 
одан 
көп

2 кг нан аз, бірақ 
500 г-нан көп

500 г не-
месе одан 
аз, бірақ 15 
г-нан көп

ғимараттарында, құрылыстарында жəне үй-жайларында, жұмыстың жол берілген  барлық 
режимдерінде, оның ішінде ядролық материалдарды пайдаланушы ұйымда ішкі тасымалдау 
процесінде сенімді жəне үздіксіз жұмысты;

2) ядролық объектіде жедел жағдайды ескере отырып айқындалатын уақыт пен оның 
кезеңділік ұзақтығын көрсете отырып жүргізілетін келіссөздерді есепке алу мен хаттамалауды;

3) басқа абоненттерді рұқсатсыз қосуды болдырмау жəне мүмкіндігінше осындай фактілерді 
анықтауды, оқшаулауды жəне хаттамалауды;

4) пайдаланушы ұйым басшылығы, ядролық материалдар мен ядролық қондырғыларды 
физикалық қорғау бөлімшесі, күзет жəне ден қою күштері, сондай-ақ ядролық физикалық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мемлекеттік органдардың аумақтық құрылымдық бөлімшелері 
арасында байланыс арналарын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

214. Жедел байланыс жүйесі мынадай байланыс түрлерінен тұрады: 
1) тікелей телефон байланысы; 
2) дауыс зорайтқыш байланысы; 
3) радио байланысы. 
215. Ядролық объектінің күзетілетін аймақтарында, құрылыстарында жəне үй-жайларында 

радио байланысты орнату технологиялық ерекшеліктерге байланысты мүмкін болмаған жағдайда 
екіжақты байланыстың баламалы құралдары көзделеді.

216. Жедел байланыс жəне хабарлау жүйесінде сенімді жұмысты қамтамасыз ету үшін, 
ең болмағанда, абоненттер арасында жалғаудың екі əртүрлі технологиясы қолданылады. 
Байланысты орнатудың балама тəсілдері ақпаратпен алмасудың негізгі тəсілі істен шыққанда 
ғана бірден қолжетімді болады.

217. Физикалық қорғау жүйесінде тікелей телефон байланысының мынадай түрлері 
ұйымдастырылады: 

1) орталық басқару пункті операторының жəне қарауыл басшысымен, бақылау-өткізу 
пункттерімен, сондай-ақ қажетті құрылымдық бөлімшелермен жəне пайдаланушы ұйымның 
əкімшілгімен; 

2) қарауыл бастығының (ауысым басшысы) күзет постыларымен. 
218. Орталық басқару пункті операторының тікелей телефон байланысы автономды, абонент-

термен айналым байланысын, сондай-ақ қалалық автоматтандырылған телефон байланысына 
қосылу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

219. Қарауыл бастығының постылармен тікелей телефон байланысы да автономды бо-
лып табылады жəне күзеттің барлық постыларына өкімдерді (бұйрықтарды) айналымды беру 
мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

220. Күзет постысын қоса алғанда, барлық постыларда орнатылатын абоненттік аппарат-
тардан басқа, периметрі бойынша байланысты ұйымдастыру үшін жасақшылар жолының бой-
ына əрбір 100-150 м сайын жылжымалы жасақшылармен жəне дабыл топтарымен келіссөздер 
жүргізу үшін штепсельді розеткалар орнатылады. 

221. Дауыс зорайтқыш байланысы орталық басқару пунктінің операторының жəне қарауыл 
бастығының постылармен жедел байланысы ретінде пайдаланылады. 

222. Радио байланыс жүйесі қарауыл бастығының (кезек басшысының) жылжымалы 
жасақтармен жəне дыбыс топтарымен олардың жедел міндеттерді орындау жағдайында же-
дел байланысқа арналған. 

223. Ядролық объектіде жəне оның аумағында хабарлама жүйесі адамдарға дабыл немесе 
төтенше жағдайларды (авария, өрт, табиғи зілзала, шабуыл жасау, террористік əрекет) туралы 
жедел хабарлау олардың əрекеттерін үйлестіру үшін құрылады.

224. Пайдаланушы ұйым хабарлама жоспарын жасайды ол жалпы жағдайда мыналарды 
қамтиды:

1) лауазымдық міндеттерінде штаттан тыс жағдайлардың алдын алу немесе олардың 
салдарын жою жөніндегі іс-шараларға қатысуы көзделетін қызметкерлерді шақыру схемасы;

2) штаттан тыс жағдайлар кезінде қызметкерлердің əрекеттерін регламенттейтін 
нұсқаулықтар;

3) эвакуациялық жоспарлар;
4) хабарлама белгілерінің жүйесі.
225. Хабарлама жүйесі мынадай функционалдық талаптардың (сипаттамалардың) орын-

далуын:
1) ғимараттарда, үй-жайларда, адамдардың үнемі немесе уақытша болатын ядролық объекті 

аумағындағы учаскелерде дыбыстық жəне (немесе) жарықтық белгілерді беру;
2) қауіптілік сипаты, эвакуация қажеттілігі мен жолдары, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуге бағытталған басқа да əрекеттер туралы ауызша ақпарат трансляциясы.
226. Хабарлама жүйесі бойынша адамдарды эвак  уациялау мыналармен бірге жүреді:
1) авариялық жəне күзет жарығын қосу;
2) эвакуациялық үдерісті қиындататын үрейдің жəне басқа да құбылыстардың алдын алуға 

бағытталған (өтетін жерде, тамбурда, баспалдақ алаңында жəне басқа жерлерде адамдардың 
топталуы) арнайы əзірленген мəтіндердің берілуі;

3) эвакуациялық бағыттар мен жолдарды жарықпен көрсетуді қосу;
4) қосымша эвакуациялық шығу есіктерін қашықтан ашу (мысалы, жабдықталған электр 

магниттік құлыптар).
227. Хабарлама жүйесі басқа мақсаттағы белгілерден ерекшеленеді. 
228. Хабарламалардың саны, оның қуаттылығы адамдардың тұрақты немесе уақытша болу 

орындарда тиісінше естілуін қамтамасыз етеді.
229. Тыйым салынған аймақтың периметрі бойынша дауыс зорайтқыштар қолданылады. 

Олар жарық беру бағандарында, ғимараттардың қабырғаларында жəне басқа да конструкци-
яларда орнатылады.

230. Тыйым салынған аймақтың периметрінде дауыс зорайтқыштарды орналастырудың 
дұрыстығы мен олардың саны берілетін дыбыстық хабарламалардың анықтығын жергілікті 
жерде эксперимент жасау жолымен анықталады жəне нақтыланады.

231. Хабарлағыштарда дауыс реттегіш жəне алынбалы қосылыстар болмайды.
232. Хабарлама жүйелерінің коммуникациясын жеке жағдайларда ядролық объектінің 

радиотрансляциялық желісімен біріктіре жобаланады.
233. Телекомму никация жүйесі физикалық қорғау жүйесінің құрамына кіретін жүйелер ара-

сында ақпаратпен сенімді алмасуды қамтамасыз етуге арналады.
234.  Телекоммуникациялар жүйесінің жабдығы, егер жұмыс істейтін жүйелер құрамына кіретін 

штаттық жабдық физикалық қорғау жүйесінде ақпаратты айналым беруге қойылатын талаптар-
ды қанағаттандырмаса, физикалық қорғау жүйесінің құрамына кіретін əртүрлі жүйелердің түйісуі 
жəне келісуі үшін қолданылады.

235. Телекоммуникация жүйесі:
1) дəйекті ақпарат беруді;
2) жұмыс істеудің толассыздығын;
3) хабарламаны тактикалық қолайлы уақытта жеткізуді;
4) жұмыс істеу туралы ақпаратты жүйелеуді, құжаттауды жəне мұрағаттауды;
5) əртүрлі қауіпсіздік түрлері жүйесінің басқа элементтерімен ақпарат алмасуды қамтамасыз 

етеді.
236. Телекоммуникация жүйесінде кешеннің жұмыс қабілеттілігі үшін функционалдық 

маңызды ақпарат берудің резервтік жəне балама арналары көзделген (арналарды резервтеу, 
маршрутизаторларды қолдану). Резервтік арналар негізгі арналармен физикалық таратылған 
маршруттар бойынша салынады.

237. Телекоммуникация жүйесі жеке күзетілетін аймақтардың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз 
ете отырып, ақпаратты берудің тұйық жүйесін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Физикалық 
қорғаудың техникалық құралдар кешенінің басқа элементтерімен өзара əрекеттесу үшін тəртіп 
бұзушы үшін бір немесе бірнеше жақсы қорғалған жəне қол жетімсіз байланыс арналары 
қолданылады.

238. Физикалық қорғау жүйесінде ақпаратты қорғау қажеттілігі осы жүйеде ядролық объектінің 
физикалық қорғау жүйесін ашатын жəне (немесе) оның жұмыс істеу режимін айқындайтын 
ақпараттың болуымен байланысты.

239. Ақпаратты қорғау жүйесі – автоматтандырылған физикалық қорғау жүйесінің қажетті 
құрамдас бөлігі. Физикалық қорғау жүйесінің барлық басқару деңгейлерінде жəне жұмыс істеу 
кезеңдерінде (деректерді беру, жинау, өңдеу, талдау, сақтау, басқарушы команда беру) ақпаратты 
қорғау құралдар жиынтығын қолданумен жəне ақпаратты өңдеу, беру жəне сақтау процесінде 
оның тұтастығының бұзылуы (жойылуы, бұрмалануы) немесе техникалық құралдардың жұмыс 
қабілеттілігін бұзуы мақсатында ақпараттың жариялануын алдын алу немесе оған техникалық 
арналар арқылы əсер етуді болдырмау, кездейсоқ немесе қасақана бағдарламалық-техникалық 
əсер етудің алдын алу бойынша іс-шаралар жүргізумен қамтамасыз етіледі. 

240. Ақпаратты қорғау жүйесі ақпараттың осалдығын төмендететін жəне ақпаратқа, оның 
жариялануына немесе жойылуына рұқсатсыз (заңсыз) қол жеткізуге кедергі келтіретін, ұйымдық, 
техникалық, технологиялық жəне өзге құралдар, əдістер мен шаралар кешенін білдіреді.

241. Ядролық объектінің физикалық қорғау жүйесінің ақпараттық қауіпсіздігіне болжанатын 
қауіп-қатерлер:

1) жүйеге берілетін ақпаратты бұрмалау (ауыстыру), жалған немесе бұрын берілген хабар-
ламаларды дəйекті ақпаратты беруге кедергі жасау мақсатымен күштеп тану;

2) жүйе элементтерінің жұмыс істеу тəртібін бұзуға жəне жүйеде ақпарат алмасуды бұзуға 
бағытталған ядролық объекті периметрінің тетіктерінен деректерді жинау жүйесінің техникалық 
құралдарына байланыс арналары арқылы əсер ету;

3) тəртіп бұзушының жүйеде таралатын құпия ақпараттың барлық көлемін алу əрекеті;
4) ақпарат көздерінің сəйкестігін бұзу əрекеті;
5) қол жеткізу кодтарын таңдап алуға талпыныс.
242. Ақпаратты қорғаудың негізгі элементтері:
1) қорғалуға жататын ақпаратты анықтау;
2) құпия ақпаратқа қол жеткізуге ресми рұқсат берілген адамдарды тағайындау;
3) құпия ақпаратты қорғау шаралары.
243. Ақпаратты қорғау шаралары:
1) басқару пункттерін қорғалған орындаудағы жабдықпен жарақтандыру;
2) лицензиялық жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етудің есептеу техникасы құралдарында 

пайдалану;
3) қызмет көрсетуші персоналдың, сондай-ақ басқа адамдардың рұқсат берілмеген 

əрекеттеріне кедергі болу;
4) қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді ресми мəлімделмеген мүмкіндіктерінің 

жоқтығына тексеру;
5) ақпаратты оны қорғау құралдарының кешенін сымдар, радио – жəне өзге де байланыс арна-

лары арқылы берілу кезінде пайдалану (экранда көрсету, шуылдау, жасыру, қол жеткізуді шектеу 
бойынша ұйымдастыру шаралары, ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын қолдану).

244. Тексеріп қараудың техникалық құралдары ядролық объектінің бақылау-өткізу пунктері 
арқылы персоналдың, келіп-кетушілердің немесе көлік құралдарының өтуі кезінде тыйым 
салынған бұйымдар мен заттарды анықтау үшін қолданылады. 

245. Тексеріп қараудың техникалық құралдарының тізбесіне:
1) металл детекторлар;
2) жарылғыш заттардың детекторлары;
3) радиоактивті сəулелену детекторлары;
4) тексеріп қарау эндоскоптары мен айналар кіреді.
246. Тексеріп қараудың техникалық құралдары стационарлық жəне ықшам (қолмен) бо-

лып бөлінеді. 
247. Металл детекторлар өндірістің құрамында металл бар өнімдерінің саналуан түрлерін 

алып өтуге тыйым салынған, суық жəне оқпен атылатын қаруды, құрамында металл бар 
жарылғыш құрылғыларды (гранат) анықтауды қамтамасыз етеді. 

248. Қарап тексерудің техникалық құралдары мынадай функционалдық талаптардың 
(сипаттамалардың) орындалуын қамтамасыз етеді:

1) стационарлық металл іздегіштер: табудың жоғарғы ықтималдығына; ядролық объектіге 
алып өтуге рұқсат етілген металл заттарға қатысты селективтікке; айналадағы жағдайға ба-
рынша функционалдық бейімделу қабілеттілігіне (оның ішінде құрамында металл бар); сыртқы 
электрлік-магниттік сəулелену көздерінен үлкен бөгеттік қорғанысқа; бақыланатын кеңістіктің 
барлық көлемінде табудың біркелкі сезгіштігіне; əртүрлі металл массасын табуға қайта баптау 
қабілетіне; имплантты электркардио стимуляторлық жəне магниттік ақпарат тасымалдағышқа 
əсер етудің рұқсат етілген деңгейіне ие болады;

2) ықшам (қол) металл детекторлар: қара жəне түсті металдар мен олардың қорытпасын 
табуды жəне қажет болған жағдайда анықтауды; əртүрлі металл массасын табуға қайта баптау 
мүмкіндігін; стационарлық металл іздегіштердің бірлескен жұмыс кезінде пайдалану мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді;

3) қарап тексеру эндескоптары мен айналар жетуі қиын жерлерді көзбен шолып, тексеруді 
жеңілдету жəне ондағы жарылғыш құрылғыларды, атыс жəне суық қаруды, контрабанданы жəне 
ақпаратты жасырын түсіретін құралдарды анықтау үшін қолданылады. Техникалық эндоскоптар 
мен бейнескоптар ену тек салыстырмалы түрде кішкентай саңылау арқылы болатын əртүрлі 
қуыстарды, арналарды жəне басқа жерлерді көзбен шолып қарау үшін қолданылады. Олар: 
бұрыштық көру кемінде 40 градус иілгіш, əрі жартылай қатты жəне 90 градус қатты конструкци-
ялар үшін ену арақашықтығы кемінде 1500 мм; қарап тексеру орнын жарықтандыру мүмкіндігі, 
жарықтың жайын реттеуді; қарау нəтижелерін бейнеқұжаттандыруды; экологиялық қауіпсіздікті 
жəне электромагниттік үйлесімділікті қамтамасыз етеді;

4) жарылғыш, есірткі жəне қауіпті химиялық заттарды табуға арналған аппаратура олардың 
болуын немесе олардың іздерін анықтау үшін қолданылады. Олар: талдаудың қазіргі заманғы 
физикалық-химиялық əдістерін қолдануға негізделген заттарды сəйкестендіру; тротил, гексо-
ген т.б. үлгісіндегі штаттық жарылғыш заттардың болуын сенімді тіркеуге мүмкіндік беретін 
сезімталдықты; құралдың үстіндегі жарылғыш заттардың іздерін шұғыл анықтауды (жарылғыш 
заттардың іздерін талдағыш) қамтамасыз етеді.

249. Қарап тексеру жүйесінде жəне оларды сынау əдістемесі функционалдық сипаттамалар 
(талаптар) пайдалану жəне ведомстволық нормативтік құжаттарда белгіленеді. 

250. Энергиямен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету дəрежесі бойынша физикалық қорғау 
жүйесінің электр қабылдағыштары 1-санатқа жатады. Электр қабылдағыштарды қоректендіру 
ауыспалы токтың екі тəуелсіз көздерінен, мысалы: өзара резервте сақтай отырып қалыпты 
пайдаланудың екі секциясынан жүзеге асырылады. Күштік желілер дербес орындалады.

251. Негізгі қоректендіру көзі ретінде ядролық объектіні жеке мұқтажының қоректендіру 
көзі қолданылады. 

252. Резервтік электрмен жабдықтауға ауысу автоматты түрде, электрмен жабдықтаудағы 
үзіліссіз жүзеге асырылады. 

253. Резервтік (авариялық) қоректендіру орталық басқару пункттеріне жақын орналасатын, 
сондай-ақ күзет күштерінің тұрақты бақылауындағы дизель-генераторлардан жəне аккумулятор 
батареяларынан жүзеге асырылады. Резервтік қоректендіруге ауысу автоматты түрде жүргізіледі. 

254. Резервтік қоректендіруге ауысу туралы ақпарат міндетті тіркеліп тиісті жергілікті немесе 
орталық басқару пункттеріне шығарылады. 

255. Аккумуляторлық батареялар тартатын желдеткішпен жабдықталған арнайы үй-жайларда 
стеллаждарда жəне арнайы аккумулятор шкафтарға орнатылады. Күнделікті жағдайларда акку-
мулятор батареяларын тұрақты қоректендіру жəне бақылау қамтамасыз етіледі. 

256. Тұрақты токтың электр қоректендіруді резервте сақтау түзеткіш құрылғылардың өзара 
резервте сақтайтын комплектілерін орнатумен қамтамасыз етіледі. 

257. Кемінде 20 % қуат резерві көзделеді. Кабельдердің қиылысуы токты барынша жоғары 
тұтыну кезінде кернеудің барынша шекті түсуіне байланысты есептеледі. Кернеудің барынша 
шекті түсуі қоректену кернеуінің 5%-нан аспайды. 

258. Электр қоректендіру құрылғылары (түзегіштер, зарядтау-разрядтау қалқандары, 
топтық ток тарату қалқандары) кіру шектелген арнайы жабдықталған үй-жайларға орнатылады. 

259. Электр қоректендіру құрылғылары жəне кабель желілер оларды қатардан шығуына 
бағытталған рұқсат етілмеген əрекеттерден қорғалады.

260. Күзеттік жарық беру тəуліктің түнгі уақытында ядролық объектінің периметрін күзетуді 
жеңілдететін қосалқы құрал болып табылады. 

261. Күзеттік жарық беру мыналарды қамтамасыз етеді: 
1) Жасақшылардың сүрлеу жолына, с ондай-ақ бақылау-өткізу пункттеріне дейін тыйым 

салынған аймақтарды қажетті біркелкі жарықтандыру; 
2) күзет постыларын жасыру; 
3) күзет дабылдары іске қосылған кезде қоршау периметрінің жекелеген учаскелерінде 

жарықтың автоматты түрде қосылуы; 
4) периметр учаскелерін жəне күзетілетін басқа аймақтарды жарықтандыруды қарауыл 

бөлмесінен қолмен қосу; 
5) ішкі жəне аса маңызды аймақ ғимараттарына кіреберісті жарықтандыру. 
262. Күзеттік  жарық беру құралдары ретінде жарық беретін прожекторлар, қыздыру немесе 

басқа типті шамдары бар шырақтар қолданылады. Электр энергиясын тұтынуды үнемдеу үшін 
жарықдиодты шамдар қолданылады. 

263. Жарық беру аспаптары күзет орындарындағы жəне бақылау-өткізу пункттеріндегі күзет 
жəне ден қою күштерінің көзі шағылысатындай етіп орналастырылады. 

264. Күзет постылары, жасақшылардың сүрлеу жолы, күзет жолдары жəне постылардың 
қалқандары жарық беру жолағында тұрмайды. 

265. Шырақтар арасындағы арақашықтық, олардың қуаты жəне конструкциясы жарықтандыру 
нормалары бойынша қажетті жарықтың тұтас, біркелкі жолағынан жасау есебінен таңдалады. 

266. Периметрді күзеттік жарықтандыру күзеттік дабылдың периметрлік жүйелерінің жəне 
жағдайды бейнебақылау мен бағалау жүйесінің учаскелеріне сəйкес келетін жеке учаскелер-
ге бөлінеді. 

267. Күзеттік жарықтандыру желісі дербес болып табылады жəне қауіпсіздік техника-
сы қағидаларына сəйкес орындалады. Күзеттік жарықтандырудың магистральдық жəне 
тарату (топтық) желісі жерде немесе қорапта салынатын кəбілмен орындалады. Күзеттік 
жарықтандыруды басқару үшін дербес бақылау кəбілдері көзделеді. Бақылау кəбілдері күзет 
дабылының күштік желілерімен бір трассаға салынады. 

268. Қоректендіру қалқандары тыйым салынған аймақта (металл шкафта), жасақтардың 
сүрлеу жолымен қатар жəне бақылау-өткізу пунктерінің үй-жайларында орнатылады. 

269. Автомобиль жəне теміржол бақылау-өткізу пункттерінің қарап тексеру алаңдарының 
жарықтандырылуы – кемінде 150 лк., адамдар өту үшін – кемінде 200 лк.

270. Бейнебақылау жəне жағдайды бағалау жүйесін пайдаланған кезде жарықтандыру орнаты-
латын бейне камералардың типтеріне арналған техникалық шарттардың талаптарына сəйкес келеді.

271. Күзеттің қызметтік үй-жайлары үшін жарықтандырудың нормаларын айқындау 
қолданыстағы нормалар мен қағидалардың негізінде жүргізіледі.

272. Күзет жəне ден қою күштерінің, бақылау-өткізу пункттерінің үй-жайлары, ғимараттарға 
кіретін есіктері, санаттандырылған үй-жайлардың дəліздері авариялық жарықтандырумен 
қосымша жабдықталады. Жұмыстық жарықтандырудың авариялыққа жəне кері ауысуы авто-
матты түрде жүзеге асырылады. 

273. Автомобиль жəне теміржол бақылау-өткізу пункттерінің жарықтандырылуы көлік пен 
тасып əкелетін жүктерді қарап тексеруді қамтамасыз етеді. Жарық беретін аспаптар қарап 

Сəулеленген отын
(кестеде келтірілген 
сəулеленген отынды 
санаттау халықаралық 
тасымал (тасымалдау) 
талаптарын ескереді).

Жұтаңданған не-
месе табиғи уран, 
торий немесе төмен 
байытылған отын 
(құрамында 10%-
дан аз бөлінетін из-
атоптар бар)г,д

Ескерту: 
а) плутоний-238 бойынша изатоптық концентрациясы 80% –дан асатын плутонийді 

қоспағанда, бүкіл плутоний;
б) реакторда сəулеленбеген материал, немесе реакторда сəулеленген, бірақ сəулелену 

деңгейі қорғанышсыз (биологиялық) 1м қашықтықта 1 Гр/сағ (100 рад/сағ) тең немесе одан 
аз материал

в) 3 санатқа жатпайтын мөлшерді, сондай-ақ табиғи уранды, жұтаңданған уранды жəне 
торийді қорғауды кемінде практикалық орындылығын бағамдай отырып қамтамасыз ету керек

г) қорғаудың осы деңгейі ұсынылғанмен, нақты мəн-жайды бағалауға сүйене отырып, 
физикалық қорғаудың басқа санатын қолдануға болады.

е) бөлінетін изатоптардың өзінің бастапқы құрамы бойынша сəулеленгенге дейін 1 немесе 2 
санат бойынша жіктелетін басқа отын, егер отынның сəулелену деңгейі қорғаныссыз биологиялық 
бір метр қашықтықта 1гр/сағ (100 рад/сағ) асып кетсе, бір санатқа төмендетілуі мүмкін. 

Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды физикалық қорғау 
қағидаларына 2-қосымша

Атом энергиясын пайдалану объектілері əзірлейтін құжаттамалар тізбесі 
Р/с 
№

Құжат атауы

1 Ядролық физикалық қауіпсіздік жоспары
2 Төтенше жағдайларда ден қою жоспары
3 Ядролық физикалық қауіпсіздік мəдениеті туралы ереже
4 Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды физикалық қорғау шараларын 

қамтамасыз ету жөніндегі ереже 
5 Ядролық материалдарға, ядролық қондырғыларға жəне ядролық материалдарды сақтау 

пункттеріне, физикалық қорғау жүйесінің жұмыс істеуі туралы ақпаратқа қол жетімділік 
пен кірудің рұқсат беру жүйесі туралы ереже 

6 Күзетті ұйымдастыру жөніндегі ведомствоаралық комиссияның актісі 
7 Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды физикалық қорғау сапасын 

қамтамасыз ету бағдарламасы 
8 Тараптардың өзара міндеттемелері туралы шарт
9 Өткізу режимі туралы ереже (нұсқаулық)

10 Объект ішіндегі режим туралы ереже (нұсқаулық) 
11 Ядролық материалдарды жəне ядролық қондырғыларды физикалық қорғау бөлімшесі 

(қауіпсіздік қызметі) туралы ереже 
12 Ведомстволық күзет бөлімшесі туралы ереже (ол болған жағдайда) 
13 Объектіні күзету жəне қорғаныс жоспары
14 Физикалық қорғау жүйелерінің инженерлік-техникалық құралдары кешенін пайдалануды 

ұйымдастыру туралы ереже 
15 Физикалық қорғау жүйелерінің инженерлік-техникалық құралдары кешенін жобалауды 

ұйымдастыру туралы ереже 
16 Физикалық қорғау жүйесі инженерлік-техникалық құралдарының техникалық жағдайын 

жəне жұмысқа қабілеттілігін тексеру жоспары 
17 Персоналдың сенімділігін тексеруді қамтамасыз ету бағдарламасы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 16 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13498 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 9 ақпан            №44             Астана қаласы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу 
қағидаларын бекіту туралы

«Атом энергиясын пайдалану туралы» 2016 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 6-бабының 11) тармақшасына жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 
19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына 
сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидалары 
бекітілсін. 

2. «Ядролық материалдар мен иондаушы сəуле шығару көздерін есепке алу мен 
бақылаудың мемлекеттік жүйелерін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 12 ақпандағы № 83 бұйрығы (Қазақстан 
Республикасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10471 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 4 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші 
жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне энергетикалық 
қадағалау мен бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгенінен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылым-
дарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауды, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасы  Энергетика министрі
 В. Школьник

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
Төрағасының міндетін атқарушы
_________________ Б. Иманəлиев
2016 жылғы 12 ақпан

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2016 жылғы 9 ақпандағы №44 бұйрығымен бекітілген

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидалары (бұдан əрі – 

Қағидалар) «Атом энергиясын пайдалану туралы» 2016 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 6-бабының 11) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне ядролық 
материалдарды мемлекеттік есепке алу тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидалар ядролық материалдармен жұмыс істеуді жүзеге асыратын жеке жəне 
заңды тұлғаларға қолданылады.

3. Ядролық материалдарды мемлекеттiк есепке алу ядролық материалдардың қолда 
бар санын, олардың орын ауыстыруын жəне олармен жұмыс істеу кезінде орналасқан 
жерін айқындауды қамтамасыз етеді: 

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу оларды бастапқы өндіру кезеңінен 
бастап жəне оларды түпкілікті көмгенге дейін жүргізіледі.

Мемлекеттік есепке алуға құрамында табиғи уранды жəне оның қайта өңдеудің барлық 
кезеңіндегі туындыларын, құрамында уран-235, уран-233, плутоний мен торийді қоса 
алғанда, оның ішінде радиоизотоптық құралдардың құрамына кіретін уран изотоптары 
бар ядролық материалдар жатады.

4. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:
1) атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті 

орган) – атом энергиясын пайдалану саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық 
атқарушы орган;

2) есеп беру құжаттары - ядролық материалдардың орын ауыстыруы туралы есептер, 
ядролық материалдардың түгендеу санының өзгергені туралы есеп, ядролық материалдың 
нақты қолда бар санының тізімі, материалдық-теңгерімдік есеп;

3) материал партиясы (партия) – негізгі өлшем нүктесінде құрамы мен саны ерекшеліктің 
немесе өлшемнің бірыңғай кешенімен айқындалатын есепке алу мақсаты үшін өлшем бірлігі 
ретінде пайдаланылатын ядролық материалдың бір бөлігі;

4) материалдардың теңгерім аймағы – ядролық материалды теңгерім аймағына немесе 
одан əрбір орын ауыстыру кезіндегі саны айқындалатын жəне ядролық материалдың нақты 
қолда бар саны айқындалатын қондырғыдағы немесе одан тыс аймақ;

5) материалдық-теңгерімдік есеп – ядролық материалдың бастапқы жəне соңғы тіркелген 
санын, ядролық материал санының есепті кезең ішінде ұлғаюын (азаюын), материалдың 
теңгерім аймағындағы ядролық материалдың соңғы нақты қолда бар саны мен санын 
түгендеу айырмашылығын қамтитын есеп;

6) негізгі өлшем нүктесі (НӨН) – материалдың ағынын немесе түгендеу санын айқындау 
үшін ядролық материалды өлшеуге болатындай нысанда болатын жер;

7) түгендеу саны – қондырғыдағы немесе қондырғыдан тыс болу орнындағы ядролық 
материалдың саны;

8) түгендеу санының өзгеруі туралы есеп – ядролық материалдың түгендеу санындағы 
барлық өзгерістер туралы мəліметтерді қамтитын есе п;

9) физикалық түгендеу – материалдық теңгерім аймағындағы ядролық материалдың 
нақты саны мен жай-күйін тексеру;

10) ядролық материалдың нақты қолда бар саны - белгіленген рəсімдерге сəйкес 
алынған материалдың теңгерім аймағында қазіргі кезде нақты қолда бар партиялар 
бойынша ядролық материалдың барлық өлшенген немесе бағаланған санының сомасы;

11) ядролық материалдың нақты қолда бар санының тізімі – физикалық түгендеу 
нəтижесінде айқындалған ядролық материалдың əрбір бірліктегі немесе партиядағы саны 
көрсетілген ядролық материалдың есептік бірліктерінің жəне/немесе партияларының тізбесі;

12) ядролық материалдың теңгерімі – тіркелген ядролық материалдың ядролық 
материалдың нақты қолда бар санымен салыстырмалы жиыны.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге ұғымдар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қолданылады.

5. Ядролық материалды мемлекеттік есепке алу жеке жəне заңды тұлғалардың ядролық 
материалдардың бар-жоғы, орын ауыстыруы жəне орналасқан жері туралы есептері 
негізінде жүзеге асырылады.

6. Жеке жəне заңды тұлғалардың ядролық материалдардың бар-жоғы, орын ауыстыруы 
жəне орналасқан жері туралы есептері əзірленген ішкі құжаттарға сəйкес жүзеге асырыла-
тын есептің сенімді деректеріне негізделеді.

7. Ядролық материалдардың меншік иесі болып табылатын жəне (немесе) оларды пай-
далануды жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың ядролық материалдарды есепке 
алуы олардың бар-жоғы, орын ауыстыруы жəне орналасқан орны туралы, оның ішінде жыл 
сайынғы түгендеудің нəтижесі бойынша алынған мəліметтерге, сондай ақ ядролық мате-
риалдарды есепке қою жəне одан алу туралы деректерге негізделеді. 

2. Ядролық отынды дайындау үшін немесе U-235 изотопы бойынша уранды 
байыту үшін қажетті құрам мен тазалыққа жетпеген ядролық материалдарды (уран 

өнімі) мемлекеттік есепке алу тəртібі
8. Ядролық отынды дайындау үшін немесе U-235 изотопы бойынша уранды байыту 

үшін қажетті құрам мен тазалыққа жетпеген ядролық материалдарды (бұдан əрі - уран 
өнімі) мемлекеттік есепке алу жеке жəне заңды тұлғалар ұсынатын нақты орын ауыстыру 
туралы есептер негізінде жүзеге асырылады.

9. Жеке немесе заңды тұлға уран өнімін Қазақстан Республикасының аумағынан бол-
жалды орын ауыстыру (экспорт немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан 
тыс қайта өңдеу) күніне дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей уəкілетті органға осы 
Қағидаларға 1-қосымшыға сəйкес нысан бойынша уран өнімінің Қазақстан Республикасының 
аумағынан тыс алдағы орын ауыстыруы (экспорт немесе Қазақстан Республикасының 
кедендік аумағынан тыс қайта өңдеу) туралы алдын ала хабарлама береді.

Уран өнімін жоспардан тыс орын ауыстыруы туралы шешім қабылдаған жағдайда 
(экспорт немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс қайта өңдеу) осы 
Қағидаларға 1-қосымшыға сəйкес нысан бойынша уран өнімінің Қазақстан Республикасының 
аумағынан тыс алдағы орын ауыстыруы (экспорт немесе Қазақстан Республикасының 
кедендік аумағынан тыс қайта өңдеу) туралы алдын ала хабарлама болжалды жөнелту 
күніне дейін бір күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберіледі.

10. Жеке немесе заңды тұлға уран өнімін Қазақстан Республикасының аумағынан 
нақты өткізгеннен кейін (экспорт немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан 
тыс қайта өңдеу) бес жұмыс күні ішінде уəкілетті органға осы Қағидаларға 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша уран өнімінің Қазақстан Республикасының аумағынан тыс орын 
ауыстыруы (экспорт немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс қайта 
өңдеу) туралы хабарламаны жəне тауарға арналған декларацияның көшірмесін береді.

11. Жеке немесе заңды тұлға уран өнімін Қазақстан Республикасының аумағына 
болжалды өткізу (импорт немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағында қайта 
өңдеу) күніне дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей уəкілетті органға осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша уран өнімінің Қазақстан Республикасының аумағына 
алдағы орын ауыстыруы (импорт немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағында 
қайта өңдеу) туралы алдын ала хабарлама береді.

Уран өнімін жоспардан тыс алып өткен жағдайда (импорт немесе Қазақстан 
Республикасының кедендік аумағында қайта өңдеу) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша уран өнімінің Қазақстан Республикасының аумағына алдағы орын ауысты-
руы (импорт немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағында қайта өңдеу) туралы 
алдын ала хабарлама алғаннан кейін дереу жіберіледі. 

12. Жеке немесе заңды тұлға уран өнімін Қазақстан Республикасының аумағына нақты 
өткізгеннен кейін (импорт немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағында қайта 
өңдеу) бес күнтізбелік күн ішінде уəкілетті органға осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша уран өнімінің Қазақстан Республикасының аумағына орын ауыстыру (им-
порт немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағында қайта өңдеу) туралы хабар-
ламаны жəне тауарға арналған декларацияның көшірмесін береді.

13. Жеке немесе заңды тұлға тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың оныншы 
күнінен кешіктірмей уəкілетті органға осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес Ф1-нысан бой-
ынша есепті кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағынан тыс орнын ауыстырған 
уран өнімі туралы есеп береді.

14. Жеке немесе заңды тұлға тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың оныншы 
күнінен кешіктірмей уəкілетті органға осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес Ф2-нысан 
бойынша есепті кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағына орнын ауыстырған 
(алынған) уран өнімі туралы есеп береді.

15. Уəкілетті орган жеке жəне заңды тұлғалар беретін алдын ала хабарламалардағы, 
хабарламалардағы жəне есептердегі деректерді бұрынғы деректермен салыстырып-
тексеруді жүргізеді. Ақпаратты ұсынған жеке немесе заңды тұлғалардың тіркеу деректері 
туралы ақпаратқа, атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті қызмет түріне 
лицензиясының бар-жоғына, экспортқа немесе импортқа лицензиясының бар-жоғына 
тексеру жүргізеді. Деректер Қазақстан Республикасында уран өнімінің бар-жоғы, орын 
ауыстыруы жəне орналасқан жері туралы бірыңғай қорға енгізіледі. 

16. Алынған деректер негізінде уəкілетті орган Қазақстан Республикасында уран өнімінің 
бар-жоғы, орын ауыстыруы жəне орналасқан жері туралы тоқсан сайын есеп жасайды.

17. Уран өнімінің қолда бар-жоғы, орын ауыстыруы жəне орналасқан жері туралы ақпарат 
уəкілетті орган инспекция жүргізген кезде пайдаланылады.

18. Уран өнімі туралы дерекқордағы мəліметтер Қазақстан Республикасының 
халықаралық міндеттемелеріне сəйкес Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікке 
беріледі.
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(Жалғасы. Басы 16-бетте) 

(Соңы 18-бетте) 

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 5-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан  Қазақстан Республикасының аумағынан 
тыс орнын ауыстырған уран өнімі туралы есеп

Есептік кезең 20___ жылғы ___ тоқсан 
Индекс: Ф1 нысан

Мерзімділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: ядролық отынды дайындау үшін немесе U-235 изотопы бойынша уранды байыту 
үшін қажетті құрам мен тазалыққа жетпеген уран өнімін Қазақстан Республикасынан тысқары 
жерлерге жеткізуді жүзеге асырған жеке немесе заңды тұлға.

Нысан қайда ұсынылады: «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық 
жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті» мемлекеттік мекемесі.

Ұсыну мерзімі: Есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 күніне дейінгі мерзімде.
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* - Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс қайта өңдеуге рұқсат 

Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе         Нысан толтырылған 20_ жылғы «__» _____
заңды тұлғаның атауы _________________          күн

Филиалдың атауы 
(болған жағдайда)_____________________
            Облыс ____________  Телефон______________
Жеке немесе заңды    Аудан ____________  Факс_________________
тұлғаның немесе
филиалдың нақты 
мекенжайы:            Қала______________  Электронды поштаның
    мекенжайы____________
Байланыс телефоны
Орындаушының тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда) __________  ______________________
        орындаушының қолы
Басшының 
жеке тоғаның жеке тоғаның тегі, 
аты, əкесінің аты (болған жағдайда)________                           _______________________                    
   М. О.             басшының    
 Қол қойылған күн (болған      жеке толғаның қолы
  20___ жылғы «___» ______ жағдайда)

«Қазақстан Республикасының аумағынан тыс орнын ауыстырған уран  өнімі туралы 
есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған  нысанға қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме

«Қазақстан Республикасының аумағынан тыс  
орнын ауыстырған уран өнімі туралы есеп»

1. Жалпы ережелер 
1) Уран өнімін Қазақстан Республикасының аумағынан тыс орнын ауыстыруы немесе 

кедендік аумағынан тыс қайта өңдеуді жүзеге асырған жеке немесе заңды тұлға «Қазақстан 
Республикасының аумағынан тыс орнын ауыстырған уран өнімі туралы есеп» əкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанды ұсынады.

2) Жалпы талаптар:
1) əрбір сипаттама жазбаның ұзындығына қарамастан кестенің бір бағанына (ұяшығына) 

енгізіледі;
2) бір жазбаны əртүрлі ұяшыққа ауыстыруға жəне бөлуге, сол сияқты кестенің əрбір жо-

лында тұрған ұяшықтарды біріктіруге болмайды;
3) ұқсас ақпаратты ұяшықтарды бірнеше партияға біріктіруге немесе жалпы көпшілік 

қабылдаған белгілерді (мысалы -«- немесе -----) келесі ұяшықта алдындағымен бірдей ақпарат 
бар екендігін көрсету үшін қолдануға болмайды;

4) ақпарат болмаған жағдайда тиісті бағанға мəлімет жоқ деген жазба енгізіледі; 
5) егер ақпарат бағандарға сыймаған немесе аббревиатура пайдаланылған 

жағдайда нысанға қосымша рəсімделеді, ал тиісті бағанға жазба жасалады 
(№__ қосымшаны қара ... парақта). Қосымшаға толық ақпарат енгізіледі немесе 
аббревиатураның толық мағынасы беріледі. 

3. Көрсеткіштер есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1-күніндегі нақты деректер бойынша 
қалыптастырылады.

4. Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға орындаушы жəне жеке немесе заңды 
тұлғаның басшысы қол қояды жəне мөрмен куəландырады.

2. Нысанды толтыру бойынша түсініктеме
5. «Операцияның коды» деген 1-бағанда операция кодтарының бірі көрсетіледі: 
ЭКС – экспорт бойынша жөнелтуге (жеткізуге) сəйкес келеді;
КТҚӨ - Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс қайта өңдеуге жөнелтуге 

(жеткізуге) сəйкес келеді;
6. «Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы» деген 2-бағанда есеп беретін 

жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
7. «Уран өнімнің атауы» деген 3-бағанда химиялық нысанын қоса алғанда, жөнелтілетін 

уран өнімінің атауы көрсетіледі.
8. «Сатып алу-сату шартының нөмірі» деген 4-бағанда негізінде уран өнімінің экспортына ли-

цензия немесе рұқсат берілген сыртқы экономикалық шарттың (келісімшарттың) нөмірі көрсетіледі.
9. «Сатып алу-сату шартының күні» деген 5-бағанға 4-бағанда көрсетілген шарттың 

(келісімшарттың) күні енгізіледі.
10. «Экспортқа лицензияның (рұқсаттың) нөмірі» деген 6-бағанда уран өнімін жөнелту жүзеге 

асырылған экспортқа лицензияның немесе рұқсаттың нөмірі көрсетіледі. 
11. «Лицензия (рұқсат) берілген күн» деген 7-бағанда 6-бағанда көрсетілген экспортқа 

лицензия немесе рұқсат берілген күн енгізіледі. 
12. «Лицензия (рұқсат) бойынша көлем» деген 8-бағанға 6-бағанда көрсетілген экспортқа 

лицензияда немесе рұқсатта мəлімделген уран өнімінің көлемі енгізіледі.
13. «Жеткізілім партиясының нөмірі» деген 9-бағанда уран өнімін əр жөнелтуді сəйкестендіру 

мақсаты үшін Жөнелтуші берген партияның нөмірі көрсетіледі.
Бір лицензия бойынша уран өнімінің бірнеше партиясын жөнелткен жағдайда оларды рет-

ретімен нөмірлеуі сақталады.
14. «Уран өнімін жөнелту күні» деген 10-бағанда уран өнімін нақты жөнелткен күн 

көрсетіледі.
15. «Уран өнімін дайындаушы» деген 11-бағанда уран өндіретін жеке тұлғаның Т.А.Ə. не-

месе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
16. «Уран өнімін қайта өңдеуші» деген 12-бағанда құрамында ураны бар шикізатты (кенді) 

қайта өңдеген жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
17. «Уран өнімін жөнелтуші» деген 13-бағанға уран өнімінің партиясын жөнелтуді тікелей 

жүзеге асырған 9-бағанда көрсетілген жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы 
енгізіледі.

18. «Партиядағы материалдың салмағы, кг» деген 14-бағанда партиядағы уран өнімі 
концентратының нақты салмағы көрсетіледі. 

19. «Уран өнімін сатып алушының елі» деген 15-бағанда сатып алушының елінің атауы 
көрсетіледі.

20. «Уран өнімін сатып алушы» деген 16-бағанға 5-бағанда көрсетілген сыртқы 
экономикалық келісімшарт (шарт) жасалған шетелдік компанияның атауы енгізіледі.

21. «Уран өнімін алушының елі» деген 17-бағанда алушының елі көрсетіледі. 
22. «Уран өнімін алушы» деген 18-бағанда уран өнімін одан əрі пайдалану немесе қайта 

өңдеу үшін тікелей алатын шетелдік компанияның атауы көрсетіледі.
23. «Тауарға декларацияның немесе жүкқұжаттың нөмірі» деген 19-бағанда Қазақстан 

Республикасының шекарасын кесіп өткен кезде ресімделетін кедендік жүк декларациясының, 
жүкқұжаттың немесе басқа құжаттың нөмірі көрсетіледі.

24. «Уран өніміне жауапкершілікті беру күні жəне орны» деген 20-бағанда алушы алынған 
уран өнімі үшін өзіне жауапкершілік алатын күн жəне орын көрсетіледі.

25. «Уран өнімін жеткізу жолы» деген 21-бағанда жөнелту пунктінің, жəне Қазақстан 
Республикасының шекарасын қиып өткен пункттің жəне алушы уран өнімі үшін өзіне 
жауапкершілік алатын табыстау пунктінің атауы көрсетіледі.

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 6-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қазақстан Республикасының аумағына 
орнын ауыстырған (алынған) уран өнімі туралы есеп

Есептік кезең 20___ жылғы ___ тоқсан
Индекс: Ф2 нысан

Мерзімділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: ядролық отынды дайындау үшін немесе U-235 изотопы бойынша уранды байыту 
үшін қажетті құрам мен тазалыққа жетпеген уран өнімін Қазақстан Республикасынан тысқары 
жерлерден алған жеке немесе заңды тұлға.

Нысан қайда ұсынылады: «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық 
жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті» мемлекеттік мекемесі.

Ұсыну мерзімі: Есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10- күніне дейінгі мерзімде.
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* - Қазақстан Республикасының кедендік аумағында қайта өңдеуге рұқсат 

Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе         Нысан толтырылған 20_ жылғы «__» _____
заңды тұлғаның атауы _________________          күн

Филиалдың атауы 
(болған жағдайда)_____________________
            Облыс ____________  Телефон______________
Жеке немесе заңды    Аудан ____________  Факс_________________
тұлғаның немесе
филиалдың нақты 
мекенжайы:            Қала______________  Электронды поштаның
    мекенжайы____________
Байланыс телефоны
Орындаушының тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда) __________  ______________________
        орындаушының қолы
Басшының 
жеке тоғаның жеке тоғаның тегі, 
аты, əкесінің аты (болған жағдайда)________                           _______________________                    
   М. О.             басшының    
 Қол қойылған күн (болған      жеке толғаның қолы
  20___ жылғы «___» ______ жағдайда)

«Қазақстан Республикасының аумағына орнын ауыстырған (алынған) уран өнімі тура-
лы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме

«Қазақстан Республикасының аумағына орнын ауыстырған (алынған) уран өнімі 
туралы есеп»

1. Жалпы ережелер
1. Импорт бойынша немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағында қайта 

өңдеуге уран өнімін алған жеке немесе заңды тұлға «Қазақстан Республикасының аумағына 
орнын ауыстырған (алынған) уран өнімі туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанды ұсынады.

2. Жалпы талаптар:
1) əрбір сипаттама жазбаның ұзындығына қарамастан кестенің бір бағанына (ұяшығына) 

енгізіледі;
2) бір жазбаны əртүрлі ұяшыққа ауыстыруға жəне бөлуге, сол сияқты кестенің əр түрлі 

жолында тұрған ұяшықтарды біріктіруге болмайды;
3) ұқсас ақпаратты ұяшықтарды бірнеше партияға біріктіруге немесе жалпы көпшілік 

қабылдаған белгілерді (мысалы -«- немесе -----) келесі ұяшықта алдындағымен бірдей ақпарат 
бар екендігін көрсету үшін қолдануға болмайды;

4) ақпарат болмаған жағдайда тиісті бағанға мəлімет жоқ деген жазба енгізіледі; 
5) егер ақпарат бағандарға сыймаған немесе аббревиатура пайдаланылған 

жағдайда нысанға қосымша рəсімделеді, ал тиісті бағанға жазба жасалады 
(№__ қосымшаны қара ... парақта). Қосымшаға толық ақпарат енгізіледі немесе 
аббревиатураның толық мағынасы беріледі. 

3. Көрсеткіштер есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1-күніндегі нақты деректер бойынша 
қалыптастырылады.

4. Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға орындаушы жəне жеке немесе заңды 
тұлғаның басшысы қол қояды жəне мөрмен куəландырады.

2. Нысанды толтыру бойынша түсініктеме
5. «Операцияның коды» деген 1-бағанда операция кодтарының бірі көрсетіледі:
ИМП – импорт бойынша қабылдауға (жеткізуге) сəйкес келеді;
КТҚӨ - Қазақстан Республикасының кедендік аумағында өңдеуге жөнелтуге (жеткізуге) 

сəйкес келеді;
6. «Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы» деген 2-бағанда есеп беретін 

жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
7. «Уран өнімінің атауы» деген 3-бағанда химиялық нысанын қос алғанда, алынған уран 

өнімінің атауы көрсетіледі.

8. «Сатып алу-сату шартының нөмірі» деген 4-бағанда негізінде уран өнімінің экспорты-
на лицензия немесе рұқсат берілген сыртқы экономикалық шарттың (келісімшарттың) нөмірі 
көрсетіледі.

9. «Сатып алу-сату шартының күні» деген 5-бағанға 4-бағанда көрсетілген шарттың 
(келісімшарттың) күні енгізіледі.

10. «Лицензияның (рұқсат) нөмірі» деген 6-бағанда уран өнімі алынған импортқа 
лицензияның немесе рұқсаттың нөмірі көрсетіледі. 

11. «Лицензияның (рұқсат) берілген күні» деген 7-бағанға 6-бағанда көрсетілген импортқа 
лицензияның немесе рұқсаттың берілген күні енгізіледі. 

12. «Лицензия (рұқсат) бойынша көлем» деген 8-бағанға 6-бағанда көрсетілген импортқа 
лицензияда немесе рұқсатта мəлімделген уран өнімінің көлемі енгізіледі.

13. «Алу партиясының нөмірі» деген 9-бағанда уран өнімін əр жіберуді сəйкестендіру 
мақсаты үшін Жөнелтуші берген партияның нөмірі көрсетіледі (бар болса),

Бір лицензия бойынша уран өнімінің бірнеше партиясын жөнелткен жағдайда оларды 
рет-ретімен нөмірлеу сақталады.

14. «Уран өнімін алу күні» деген 10-бағанда уран өнімінің нақты алынған күні көрсетіледі.
15. «Уран өнімін жөнелтуші» деген 11-бағанға 9-бағанда көрсетілген уран өнімінің партиясын 

жөнелтуді тікелей жүзеге асырған жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы енгізіледі.
16. «Уран өнімін жөнелтушінің елі» деген 12-бағанға жөнелтушінің елінің атауы еңгізіледі.
17. «Уран өнімін сатып алушы» деген 13-бағанға Қазақстан Республикасында сыртқы 

экономикалық келісімшарт (шарт) жасаған 4-бағанда көрсетілген жеке тұлғаның Т.А.Ə. не-
месе заңды тұлғаның атауы енгізіледі;

18. «Партиядағы материалдың салмағы, кг» деген 14-бағанда партиядағы уран өнімі 
концентратының нақты салмағы көрсетіледі.

19. «Уран өнімін алушы» деген 15-бағанда Қазақстан Республикасында уран өнімін тікелей 
алған жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі,

20. «Уран өнімін қайта өңдеуші» деген 16-бағанда құрамында ураны бар шикізатты (кенді) 
қайта өңдеген жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

21. «Тауарға декларацияның немесе жүкқұжаттың нөмірі» деген 17-бағанда Қазақстан 
Республикасының шекарасын кесіп өткен кезде ресімделетін кедендік жүк декларациясының, 
жүкқұжаттың немесе басқа құжаттың нөмірі көрсетіледі,

22. «Уран өніміне жауапкершілікті беру күні жəне орны» деген 18-бағанда алынған уран 
өнімі үшін алушы өзіне жауапкершілік алатын күн жəне орын көрсетіледі.

23. «Уран өнімін алу жолы» деген 19-бағанда жөнелту пунктінің, Қазақстан Республикасының 
шекарасын кесіп өту пунктінің жəне алушы өзіне уран өнімі үшін жауапкершілік алатын табы-
стау пунктінің атауы көрсетіледі.

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 7-қосымша
Нысан

Ядролық материалдардың Қазақстан Республикасының аумағынан тыс болжалды 
орын ауыстыруы (экспорты) туралы алдын ала хабарлама 

1. 
Жеке  тұлғаның  Т .А .Ə .  немесе  заңды 
тұлғаның атауы, оның реквизиттері (мекен-
жай, телефон, электронды поштаның мекен-
жайы, ЖСН/ БСН)

2. Шарттың нөмірі
Шарттың күні

3. Көлемі

элементтің жиынтық салмағы 
грамм
бөлінетін изотоптың (-тардың) 
грамм, егер бар болса

4. 
Химиялық құрамы
Физикалық құрамы
Байыту жəне изотоптық құрамы

5. Түгендеу бірліктердің шамамен алғандағы саны

6. 
Жөнелтуге дайындық күні
Ядролық материал əкетілетін теңгерім 
аймағының коды 

7. Контейнерлердің сипаттамасы (типі)

8. Белгіленген елі 
Межелі орын (егер белгілі болса)

9. Тасымалдау құралдары

10. Жөнелтудің болжамды күні
Межелі орынға келудің күтілген күні

11. 
Алушы ядролық материал үшін өзіне 
жауапкершілік алатын болжалды пункт 
жəне күн 

12. 
Əкету мақсаты
Ядролық материалды қайтарудың бол-
жалды күні

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 8-қосымша
Нысан

Ядролық материалдардың Қазақстан Республикасының аумағына болжалды
 орын ауыстыруы (импорты) туралы алдын ала хабарлама

1. 
Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның 
атауы, оның реквизиттері (мекенжай, телефон, 
электронды поштаның мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Шарттың нөмірі
Шарттың күні

3. Көлемі

элементтің жиынтық салмағы 
грамм
б ө л і н е т і н  и з о т о п т ы ң 
(-тардың) грамм, егер бар 
болса

4. 
Химиялық құрамы
Физикалық құрамы
Байыту жəне изотоптық құрамы

5. Түгендеу бірліктердің саны
6. Контейнерлердің сипаттамасы (типі)

7. Жөнелтуші кəсіпорын
Жөнелтушінің елі

8. Тасымалдау құралдары
9. Межелі орныға келудің болжалды күні

10. Алынатын  ядролық  материал  əкелінет ін 
материалдың теңгерім аймағының коды

11. 
Алушы қашан жəне қайда ядролық материал 
үшін өзіне жауапкершілік алатын болжалды 
пункт жəне күн 

12. Ядролық материал шешілуі жəне сəйкестендірілуі 
мүмкін болжалды күн жəне орын 

13. Əкелу мақсаты
Ядролық материалды қайтарудың болжалды күні

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 9-қосымша
Нысан

Ядролық материалдарды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы болжалды орнын ау-
ыстыру (материалдардың теңгерім аймағынан əкету) туралы алдын ала хабарлама 

1. 
Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның 
атауы, оның реквизиттері (мекен-жай, телефон, 
электронды поштаның мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Шарттың нөмірі
Шарттың күні

3. Көлемі

элементтің жиынтық салмағы 
грамм
бөлінетін изотоптың (-тардың) 
грамм, егер бар болса

4. 
Химиялық құрамы
Физикалық құрамы
Байыту жəне изотоптық құрамы

5. Түгендеу бірліктердің шамамен алғандағы саны

6. 
Ядролық материал əкетілетін материалдың 
теңгерім аймағының коды 
Жөнелтуге дайындық күні

7. Контейнерлердің сипаттамасы (типі)
8. Алушы кəсіпорын
9. Тасымалдау құралдары

10. Жөнелтудің ықтимал күні
Межелі орынға келудің күтілген күні

11. 
Алушы қашан жəне қайда ядролық материал 
үшін өзіне жауапкершілік алатын болжалды 
пункт жəне күн 

12. Əкету мақсаты
Ядролық материалды қайтарудың болжалды күні

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 10-қосымша
Нысан

Ядролық материалдарды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы болжалды орнын ау-
ыстыру (материалдардың теңгерім аймағына алу) туралы алдын ала хабарлама

1. 
Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның 
атауы, оның реквизиттері (мекенжай, телефон, 
электронды поштаның мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Шарттың нөмірі
Шарттың күні

3. Көлімі

элементтің жиынтық салмағы 
грамм
бөлінетін изотоптың (-тардың) 
грамм, егер бар болса

4. 
Химиялық құрамы
Физикалық құрамы
Байыту жəне изотоптық құрамы

5. Түгендеу бірліктердің саны
6. Контейнерлердің сипаттамасы (типі)
7. Жөнелтуші кəсіпорын
8. Тасымалдау құралдары

9. Алушы қаша жəне қайда өзіне жауапкершілік ала-
тын болжалды пункт жəне күн 

10. Межелі орынға келудің болжалды күні

11. Алынатын  ядролық  материал  əкелінетін 
материалдың теңгерім аймағының коды

12. Ядролық материал қашан жəне қайда шешілуі жəне 
сəйкестендірілуі мүмкін болжалды күн жəне нүкте

13. Əкелу мақсаты
Ядролық материалды қайтарудың болжалды күні

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 11-қосымша
Нысан

Ядролық материалдардың Қазақстан Республикасының аумағынан 
тыс орнын ауыстыруы (экспорты) туралы хабарлама  

1. Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы, оның реквизиттері 
(мекенжай, телефон, электронды поштаның мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Шарттың нөмірі
Шарттын күні

3. Экспортқа лицензияның немесе рұқсаттың* нөмірі 
Лицензияны немесе рұқсатты берген күні

4. Лицензия немесе рұқсат бойынша көлем кг

5. 
Тауарларға декларацияның немесе жүкқұжаттың 
нөмірі
Тауарларға декларацияның немесе жүкқұжаттың күні

6. Дайындаушы (көлем) кг
7. Өңдеуші (көлем) кг
8. Жөнелтуші
9. Өнімнің атауы

10. 
Партияның/ жеткізілімнің нөмірі
Жөнелту күні
Партиядағы материалдың салмағы кг

11. Көлемі

элементтің жиынтық салмағы 
грамм
бөлінетін изотоптың (-тардың) 
грамм

12. 
Химиялық құрамы
Физикалық құрамы
Байыту жəне изотоптық құрамы

3. Ядролық отынды дайындау үшін немесе U-235 изотопы бойынша уранды бай-
ыту үшін қажетті құрам мен тазалыққа жеткен ядролық материалдарды мемлекеттік 

есепке алу тəртібі
19. Ядролық отынды дайындау үшін немесе U-235 изотопы бойынша уранды байыту 

үшін қажетті құрам мен тазалыққа жеткен ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу 
теңгерім аймақтары бойынша жүргізіледі. Əрбір теңгерім аймағында ядролық материалдардың 
түгенделетін саны мен ағыны (өзгерістері) айқындалатын негізгі өлшем нүктелері белгіленеді.

20. Ядролық материалдардың барлық орын ауыстыруы есепке алу құжаттарында көрініс табады.
21. Жеке немесе заңды тұлға ядролық материалдардың Қазақстан Республикасының 

аумағынан тыс болжалды орын ауыстыру (экспорт) күніне дейін отыз күнтізбелік күннен 
кешіктірмей уəкілетті органға осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ядролық 
материалдардың Қазақстан Республикасының аумағынан тыс болжалды орын ауыстыруы 
(экспорты) туралы алдын ала хабарлама береді.

Жоспардан тыс экспорттау туралы шешім қабылданған жағдайда осы Қағидаларға 
7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ядролық материалдардың Қазақстан Республикасының 
аумағынан тыс болжалды орын ауыстыруы (экспорты) туралы алдын ала хабарлама болжалды 
экспорттау күніне дейін бір күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберіледі.

22. Жеке немесе заңды тұлға осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ядролық 
материалдың Қазақстан Республикасының аумағына болжалды орын ауыстыруы (импорты) туралы 
алдын ала хабарламаны ядролық материалдардың Қазақстан Республикасының аумағына болжал-
ды орын ауыстыру (импорты) күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей уəкілетті органға береді.

Ядролық материалды жоспардан тыс импорттау жағдайында осы Қағидаларға 8-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша ядролық материалдардың Қазақстан Республикасының аумағына бол-
жалды орын ауыстыруы (импорты) туралы алдын ала хабарлама болжалды импорттау күніне 
дейін бір күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберіледі.

23. Жеке немесе заңды тұлға осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
ядролық материалдарды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы болжалды орын ауы-
стыру (материалдардың теңгерім аймағынан əкету) туралы алдын ала хабарламаны ядролық 
материалдардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы болжалды орын ауыстыру 
(материалдың теңгерім аймағынан əкету) күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей 
уəкілетті органға береді.

Ядролық материалдың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жоспардан тыс орын 
ауыстыруы туралы (материалды теңгерім аймағынан əкету) шешім қабылданған жағдайда 
осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ядролық материалдарды Қазақстан 
Республикасының аумағы арқылы болжалды орнын ауыстыру (материалдардың теңгерім 
аймағынан əкету) туралы алдын ала хабарлама болжалды орын ауыстыру күніне дейін бір 
күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберіледі.

24. Жеке немесе заңды тұлға осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ядролық 
материалдарды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы болжалды орнын ауыстыру 
(материалдардың теңгерім аймағына алу) туралы алдын ала хабарламаны ядролық материалдардың 
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы болжалды орын ауыстыру (материалды теңгерім 
аймағына алу) күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей уəкілетті органға береді.

Ядролық материалдардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жоспардан тыс 
орын ауыстыруы жағдайында (материалдардың теңгерім аймағына алу) осы Қағидаларға 
10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ядролық материалдарды Қазақстан Республикасының 
аумағы арқылы болжалды орнын ауыстыру (материалдардың теңгерім аймағына алу) ту-
ралы алдын ала хабарлама болжалды орын ауыстыру күніне дейін бір күнтізбелік күннен 
кешіктірмей жіберіледі.

25. Жеке немесе заңды тұлға ядролық материалдың Қазақстан Республикасының 
аумағынан тыс нақты орын ауыстырғаннан (экспортынан) кейін бес күнтізбелік күн 
ішінде уəкілетті органға осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ядролық 
материалдардың Қазақстан Республикасының аумағынан тыс орнын ауыстыруы (экспорты) 
туралы хабарламаны жəне тауарға арналған кедендік декларацияның көшірмесін береді.

26. Жеке немесе заңды тұлға ядролық материалдың Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы нақты орын ауыстыруынан (материалды теңгерім аймағынан əкету) кейін бес күнтізбелік 
күн ішінде уəкілетті органға осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ядролық ма-
териалдарды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы орнын ауыстыру (материалдардың 
теңгерім аймағынан əкету) туралы хабарлама береді.

27. Жеке немесе заңды тұлға ядролық материалдың Қазақстан Республикасының аумағына 
нақты орын ауыстыруынан (импортынан) кейін бес күнтізбелік күн ішінде уəкілетті органға 
осы Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ядролық материалдардың Қазақстан 
Республикасының аумағына орнын ауыстыру (импорты) туралы хабарламаны жəне тауарға 
арналған кедендік декларацияның көшірмесін береді.

28. Жеке немесе заңды тұлға ядролық материалдың Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы нақты орын ауыстыруынан (материалды теңгерім аймағына алу) кейін бес күнтізбелік 
күн ішінде уəкілетті органға осы Қағидаларға 14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ядролық 
материалдардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы орнын ауыстыру (материалдың 
теңгерім аймағына алу) туралы хабарлама береді.

29. Жеке жəне заңды тұлғалар ядролық материалдардың бар-жоғы, орын ауыстыруы 
жəне орналасқан жері туралы есептерді (физикалық түгендеу жүргізгеннен кейін он күнтізбелік 
күн ішінде есеп, ядролық материалдың нақты қолда бар санының тізімі жəне материалдық - 
теңгерімдік есеп ұсынылатын ай аяқталған соң он күнтізбелік күн ішінде айына бір рет түгендеу 
санының өзгергені туралы есеп) осы Қағидаларға 15-қосымшаға сəйкес қағаз жəне электронды 
түрде уəкілетті органға береді.

30. Уəкілетті орган жеке жəне заңды тұлғалар беретін алдын ала хабарламалардағы, 
хабарламалардағы жəне есептердегі деректерді бұрынғы деректермен салыстырып тексе-
ру жүргізеді. Ақпаратты ұсынған жеке немесе заңды тұлғалардың тіркеу деректері туралы 
ақпаратқа, атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті қызмет түріне лицензиясының бар-
жоғына, экпортқа немесе импортқа лицензиясының бар-жоғына тексеру жүргізеді. Деректер 
Қазақстан Республикасында ядролық материалдардың бар-жоғы, орын ауыстыруы жəне 
орналасқан жері туралы бірыңғай дерекқорға енгізіледі. 

31. Алынған деректер негізінде уəкілетті орган Қазақстан Республикасында ядролық 
материалдардың бар-жоғы, орын ауыстыруы жəне орналасқан жері туралы айсайынғы жəне 
жылдық есептер жасайды.

32. Ядролық материалдардың бар-жоғы, орын ауыстыруы жəне орналасқан жері туралы 
ақпарат уəкілетті орган инспекция жүргізген кезде пайдаланылады.

33. Ядролық материалдар туралы дерекқордағы мəліметтер Қазақстан Республикасының 
халықаралық міндеттемелеріне сəйкес Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікке 
беріледі.

34. Ядролық материалға қатысты мемлекеттік есепке алу шараларын қолдану оны толық 
пайдалану немесе ол одан əрі пайдалану үшін жарамсыз немесе іс жүзінде қайта қалпына 
келтірілмейтіндей сұйылту фактісі анықталғаннан кейін тоқтатылады.

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына
1-қосымша

Нысан

Уран өнімінің Қазақстан Республикасының аумағынан тыс  алдағы орын ауыстыруы 
(экспорт немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс қайта өңдеу) туралы 

алдын ала хабарлама*

1. Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы, оның деректемелері 
(мекенжай, телефон, электронды пошта мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Өнімнің атауы
3. Жөнелтудің болжамды күні
4. Партиядағы материалдың салмағы, кг
5. Шарт нөмірі 
6. Шарттың күні
7. Сатып алушы
8. Сатып алушының елі
9. Алушы
10. Алушының елі
11. Жөнелтуші
12. Дайындаушы (кг мөлшері)
13. Қайта өңдеуші (кг мөлшері)

Ескертпе: * - жөнелтілетін өнімнің əрбір партиясына бөлек хабарлама ресімделеді.

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 2-қосымша
Нысан

Уран өнімінің Қазақстан Республикасының аумағынан тыс орын ауыстыруы (экспорт немесе 
Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс қайта өңдеу) туралы хабарлама*

1. Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы, оның деректемелері 
(мекенжай, телефон, электронды пошта мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Өнімнің атауы
3. Шарт нөмірі
4. Шарттың күні
5. Экспортқа лицензияның нөмірі (рұқсат**)
6. Лицензияның (рұқсат) берілген күні 
7. Экспортқа лицензия (рұқсат) бойынша көлем 
8. Партияның / жеткізілімнің нөмірі
9. Жөнелтілу күні
10. Партиядағы материалдың салмағы, кг
11. Тауарға декларацияның немесе жүкқұжаттың нөмірі 
12. Тауарға декларацияның немесе жүкқұжаттың күні
13. Дайындаушы (мөлшері кг)
14. Қайта өңдеуші (мөлшері кг)
15. Жөнелтуші
16. Сатып алушы
17. Сатып алушының елі
18. Алушы
19. Алушының елі
20. Қашан жəне қай жерде алушы ел уран өнімі үшін өзіне жауапкершілік алған 

орын (нүкте) жəне күн:
21. Жүру жолы 

Ескертпелер: * - жөнелтілген өнімнің əрбір партиясына бөлек хабарлама ресімделеді.
 ** - Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс қайта өңдеуге рұқсат
Қосымша: экспортқа лицензияның немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан 

тыс қайта өңдеуге рұқсаттың қосымшамен көшірмесі (егер қосымша бар болған жағдайда);
тауарға кедендік декларацияның (жүкқұжаттың) көшірмесі.

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 3-қосымша
Нысан

Уран өнімінің Қазақстан Республикасының аумағына алдағы орын ауыстыруы (импорт 
немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағында қайта өңдеу) туралы алдын ала 

хабарлама*

1. Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы, оның деректемелері 
(мекенжай, телефон, электронды пошта мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Өнімнің атауы
3. Алудың болжамды күні
4. Партиядағы материалдың салмағы, кг

5. Шарттың нөмірі
Шарттың күні

6. Сатушы
Сатып алушының елі

7. Жөнелтуші
Жөнелтушінің елі

8. Қазақстан Республикасындағы сатып алушы
9. Қазақстан Республикасындағы алушы

Ескертпе: * - жөнелтілген өнімнің əрбір партиясына бөлек хабарлама ресімделеді.

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 4-қосымша
Нысан

Уран өнімінің Қазақстан Республикасының аумағына орын ауыстыру (импорт немесе 
Қазақстан Республикасының кедендік аумағында қайта өңдеу) туралы хабарлама*

1. Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы, оның 
деректемелері (мекенжай, телефон, электронды пошта 
мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Өнімнің атауы
3. Шарттың нөмірі
4. Шарттың күні
5. Партияның / жеткізілімнің нөмірі
6. Алу күні
7. Партиядағы материалдың салмағы, кг

8. 
Импортқа (рұқсат**) лицензияның нөмірі 
Лицензияның (рұқсат)берілген күні 
Лицензия (рұқсат) бойынша көлемі 

9. Тауарға декларацияның немесе жүкқұжаттың нөмірі 
Тауарға декларацияның немесе жүкқұжаттың күні

10. СатушыСатушының елі

11. Жөнелтуші
Жөнелтушінің елі

12. Қазақстан Республикасындағы сатып алушы
13. Қазақстан Республикасындағы алушы
14. Қашан жəне қай жерде алушы уран өнімі үшін өзіне 

жауапкершілік алған орын (нүкте) жəне күн:
15. Жүру жолы 

Ескертпе: * - жөнелтілген өнімнің əрбір партиясына бөлек хабарлама ресімделеді.
 ** - Қазақстан Республикасының кедендік аумағында қайта өңдеуге рұқсат 
Қосымша: импортқа лицензияның немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағында 

қайта өңдеуге рұқсаттың қосымшамен көшірмесі (егер қосымша бар болған жағдайда);
тауарға кедендік декларацияның (жүкқұжаттың) көшірмесі.

13. Түгендеу бірліктердің саны
14. Контейнерлердің сипаттамасы (типі)

15. Сатып алушы
Сатып алушының елі

16. 
Алушы 
Алушының елі
Межелі орын (егер белгілі болса)

17. Тасымалдау құралдары

18. Ядролық материал əкетілетін материалдың 
теңгерім аймағының коды 

19. 
Алушы ел қашан жəне қайда ядролық матери-
ал үшін өзіне жауапкершілік алатын болжалды 
пункт жəне күн

20. Əкету мақсаты
Ядролық материалды қайтарудың болжалды күні
Ескертпе: * - Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс қайта өңдеуге рұқсат

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 12-қосымша
Нысан

Ядролық материалдарды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы орнын ауыстыру 
(материалдардың теңгерім аймағынан əкету) туралы хабарлама 

1. 
Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды 
тұлғаның атауы, оның реквизиттері (ме-
кенжай, телефон, электронды поштаның 
мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Шарттың нөмірі
Шарттың күні

3. Өнімнің атауы

4. 
Партияның/ жеткізілімнің нөмірі
Жөнелту күні
Партиядағы материалдың салмағы кг

5. Көлемі
элементтің жиынтық салмағы грамм
бөлінетін изотоптың (-тардың) 
грамм

6. 
Химиялық құрамы
Физикалық құрамы
Байыту жəне изотоптық құрамы

7. Түгендеу бірліктердің саны

8. Ядролық материал əкетілетін теңгерім 
аймағының коды 

9. Контейнерлердің сипаттамасы (типі)
10. Тасымалдау құралдары

11. Жөнелту күні
Межелі орынға келген күні

12. Алушы кəсіпорын

13. Алушы ядролық материал үшін өзіне 
жауапкершілік алған пункт жəне күн

14. 
Əкету мақсаты
Ядролық материалды қайтарудың бол-
жалды күні

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 13-қосымша
Нысан

Ядролық материалдардың Қазақстан Республикасының аумағына орнын ауыстыру (им-
порты) туралы хабарлама

1. Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы, оның реквизиттері 
(мекенжай, телефон, электронды поштаның мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Шарттың нөмірі
Шарттың күні

3. 
Импортқа лицензияның немесе рұқсаттың* 
нөмірі 
Лицензияны немесе рұқсаттың берілген күні

4. Лицензия немесе рұқсат бойынша көлем кг

5. 

Тауарларға  декларацияның  немесе 
жүкқұжаттың нөмірі
Тауарларға  декларацияның  немесе 
жүкқұжаттың күні

6. Өнімнің атауы

7. 
Партияның/ жеткізілімнің нөмірі
Алған күні
Партиядағы материалдың салмағы кг

8. Көлемі элементтің жиынтық салмағы грамм
бөлінетін изотоптың (-тардың) грамм

9. 
Химиялық құрамы
Физикалық құрамы
Байыту жəне изотоптық құрамы

10. Түгендеу бірліктердің саны
11. Контейнерлердің сипаттамасы (типі)
12. Тасымалдау құралдары

13. Жөнелтуші
Жөнелтушінің елі

14. Қазақстан Республикасындағы алушы
15. Межелі орынға келген күні

16. Алушы  ядролық  материал  үшін  өзіне 
жауапкершілік алған пункт жəне күн

17. Алынған  ядролық  материал  əкелетін 
материалдың теңгерім аймағының коды

18. Ядролық материал қашан жəне қайда шешілген 
жəне сəйкестендірілген күн жəне орын

19. 
Əкету мақсаты
Ядролық материалды қайтарудың бол-
жалды күні

* - Қазақстан Республикасының кедендік аумағында өңдеуге рұқсат

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 14-қосымша
Нысан

Ядролық материалдардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы
 орнын ауыстыру (материалдардың теңгерім аймағына алу) туралы хабарлама

1. 
Жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның атауы, 
оның реквизиттері (мекенжай, телефон, электронды 
поштаның мекенжайы, ЖСН/ БСН)

2. Шарттың нөмірі
Шарттың күні

3. Өнімнің атауы

4. 
Партияның/ жеткізілімнің нөмірі
Партиядағы материалдың салмағы кгU 
Алған күні

5. Көлемі

элементтің  жиынтық 
салмағы грамм
бөлінет ін  изотоптың 
(-тардың) грамм

6. 
Химиялық құрамы
Физикалық құрамы
Байыту жəне изотоптық құрамы

7. Түгендеу бірліктердің саны
8. Контейнерлердің сипаттамасы (типі)
9. Тасымалдау құралдары

10. Жөнелту күні
Межелі орынға келген күні

11. Алушы кəсіпорын

12. Алушы ядролық материал үшін өзіне жауапкершілік 
алған орын жəне күн 

13. Ядролық материал əкелінетін теңгерім аймағының коды

14. Ядролық материал қашан жəне қайда шешілген жəне 
сəйкестендірілген күн жəне орын

15. Əкелу мақсаты
Ядролық материалды қайтарудың болжалды күні

басшының 
жеке тұлғаның Т.А.Ə. М.О.

Толтырылған күні 20___жылғы «___» 
__________ 

басшының 
(болған жағдайда)

жеке  тұлғаның 
қолы

Ядролық материалдарды мемлекеттік есепке алу қағидаларына 15-қосымша

Ядролық материалдардың бар-жоғы, орын ауыстыруы жəне орналасқан жері туралы 
есептер 

1. Есептер уəкілетті органға таңба пішім түрінде ұсынылады жəне мынадай ақпаратты 
қамтиды:

1) түгендеу санының өзгеруі туралы есеп (бұдан əрі – ТСӨЕ): ұлғаю (импорт, 
мемлекетішілік алулар, ядролық материалдарды өндіру, сақталатын қалдықтардан беру, 
кездейсоқ қосылыс); азаю (экспорт, мемлекетішілік жөнелту, ядролық материалдарың 
жоғалуы, өлшенген қайтарылмайтын шығыстар, сақталатын қалдықтарды беру, ядролық 
емес пайдалану, кездейсоқ шығыстар); нақтылау (жөнелтуші мен алушының деректеріндегі 
алшақтықтар); партияларды қайта топтастыру (құрылымдағы өзгерістер немесе партияларды 
сəйкестендіру) сияқты ядролық материалдың (бұдан əрі – ЯМ) түгендеу санындағы өзгерістер 
туралы есептілік үшін пайдаланылады. 

2) ЯМ нақты қолда бар санының тізімі (бұдан əрі – НҚСТ) нақты түгендеу жүргізген күні 
осы материалдардың теңгерім аймағындағы (бұдан əрі – МТА) ЯМ партияларының тізбесін 
білдіреді. Əрбір партия үшін оның сəйкестендірілуі жəне тиісті есептік деректер беріледі. 

3) материалдық-теңгерімдік есеп (бұдан əрі – МТЕ) МТА-дағы ЯМ нақты қолда бар са-
нын тексеруге негізделген ЯМ теңгерімін көрсетеді. МТЕ-да көрсетілген уақыт бөлігі екі бірізді 
түгендеу жүргізу аралығындағы уақыт бөлігін білдіретін ЯМ теңгерімінің бір кезеңін қамтиды. 
МТЕ-нің бастапқы күні алдыңғы нақты түгендеу күні болып табылады.

Материалдық-теңгерімдік теңгерім жасау:

ТА = НК + Ув – Ум – АЖА – КК,
мұнда ТА (түгендемелік айырмашылық) – материалдың тіркелген саны мен ядролық 

материалдың нақты қолда бар саны арасындағы айырмашылық;
БС – ядролық материалдың бастапқы тіркелген саны;
Ұс – ядролық материалдың түгендеу санын ұлғайту сомасы (алу, өндіру);
Ас – ядролық материалдың түгендеу санын азайту сомасы (жөнелту, күйіп кету);
ЖАА –жөнелтуші мен алушының деректеріндегі айырмашылық;
СС – ядролық материалдың соңғы нақты қолда бар саны.
2. Төменде келтірілген кестеде есеп беру құжаттарында (НСТ, ТСӨЕ жəне МТЕ) көрсетілетін 

барлық тармақтар аталады. Деректердің əрбір элементі осы элемент қамтылған есепті көрсете 
отырып, қысқаша сипатталған.

1-кесте. Есеп беру құжаттарында көрсетілетін деректер элементтері

Деректер элементі Есеп 
Есеп нөмірі: оған барлық сілтемелерде пайдаланылатын осы есептің 
бірегей нөмірі ТСӨЕ, МТЕ, НСТ

Жазбаның нөмірі/жазбалардың жалпы саны: осы жазбаны сəйкестендіреді 
жəне осы жеке есепте жазбалардың жалпы санын айқындайды ТСӨЕ, МТЕ, НСТ

Есеп беру күні: есепті дайындау күні ТСӨЕ, МТЕ, НСТ
Толтырған тұлғаның аты: есепті дайындауға жауапты ресми тұлғаның 
тегі, аты, əкесінің аты ТСӨЕ, МТЕ, НСТ

Есептің типі: осы есептің типін айқындайды ТСӨЕ, МТЕ, НСТ
Есепті кезең: есеп қамтитын уақыт кезеңі. НБКТ-те – ЯМ нақты түгендеу 
жүргізу күні ТСӨЕ, МТЕ, НСТ

Қосымша ескертулер нөмірі: Қосымша ескертулерде есепке тұтас немесе 
оның жеке жазбасына сілтеме береді ТСӨЕ, МТЕ, НСТ

Қондырғының коды: есеп беруге тиісті кəсіпорынды сəйкестендіреді ТСӨЕ, МТЕ, НСТ
МТА коды: есеп беруге тиісті материалдың теңгерім аймағын сəйкестендіреді ТСӨЕ, МТЕ, НСТ
Жазба мəртебесі жəне сілтеме коды: жазба жаңа, жарамсыз, түзетілген, 
толықтырылған немесе жойылған болып табылатындығын көрсетеді. 
Түзетуші жазбаларда есеп нөмірінің жəне жазба нөмірінің көмегімен 
түзетілетін жазбалар айқындалады. 

ТСӨЕ, МТЕ, НСТ

Жөнелтуші алынған ЯМ: материал келген елді жəне МТА сəйкестендіреді ТСӨЕ
Алушы жөнелтілетін ЯМ: материал жөнелтілген елді жəне МТА 
сəйкестендіреді ТСӨЕ

Қосымша ескертулердің индикаторы: Қосымша ескертулердің болуына 
назар аударады ТСӨЕ, МТЕ, НСТ
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(Соңы. Басы 16-17-беттерде) 

(Соңы 19-бетте) 

Қосымша ескертулердің мəтіні: түсініктеме, толықтыру жəне басқа 
түзетілмеген ақпарат ТСӨЕ, МТЕ, НСТ

Негізгі өлшем нүктесінің коды: ағымның негізгі өлшем нүктесінің кодын 
білдіреді немесе осы партия үшін түгендеу санын білдіреді ТСӨЕ, НБКТ

Түгендеу санының өзгеру типі: есепте көрсетілген ЯМ санының өзгеру 
типін айқындайды ТСӨЕ, МТЕ

Түгендеу санының өзгерген күні: ЯМ түгендеу санының өзгеруі туралы 
жазба жасалған күн ТСӨЕ

ЯМ сипаттау коды: атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті ор-
ган айқындаған жəне ЯМ партиясының физикалық жəне химиялық пішінін, 
оның контейнерін жəне оның сапасын сипаттайтын код

ТСӨЕ, НСТ

Оператордың ЯМ сипаттау коды: ЯМ сəйкестендіру үшін оператор пай-
даланатын код ТСӨЕ, НСТ

Оператордың ЯМ сипаттау (мəтін): партияны еркін мəтінмен түзетпей 
сипаттау ТСӨЕ, НСТ

Латын емес алфавитті сəйкестендіру: есепте латын емес алфавит 
пайдаланылғанын көрсететін жəне осы алфавитті айқындайтын код ТСӨЕ, МТЕ, НСТ

Партияның атауы: есептік бірлік ретінде пайдаланылатын ЯМ партиясының 
бірегей анықтағышы ТСӨЕ, НСТ

Жөнелтуші партиясының атауы: ЯМ алу үшін ТСӨЕ жасау кезінде жөнелтуші 
партиясының атауын сəйкестендіреді ТСӨЕ

Өлшемнің сəйкестендіру коды: партияның соңғы өлшемі қайда жəне қашан 
жүргізілгендігін айқындайды ТСӨЕ, НСТ

Партияның есептік бірліктерінің саны: заттардың немесе партияны құрайтын 
есептік бірліктердің саны ТСӨЕ, НСТ

Салмақ деректері: осы жазбада көрсетілген, химиялық элементтер 
салмағында көрсетілген ЯМ жəне бөлінетін изотоптардың саны.
Қажеттігіне қарай изотоптық құрам келтіріледі

ТСӨЕ, МТЕ, НСТ

3. Деректер элементі белгі деп аталатын бірегей үш таңбалы цифрлық кодпен 
сəйкестендіріледі. Деректер элементін қабылдайтын мəн, бөлуші белгісімен айқындалады. 
Белгі бір немесе күрделі деректер элементімен сəйкестендірілуі мүмкін. Екінші жағдайда, 
компоненттер бір бірінен бөлгіштермен айқындалады. 

4. Есептердің деректер жазбаларында мынадай ажыратқыштар қолданылады:
 1) : - белгі нөмірін жəне деректер элементінің құрамын ажыратады;
 2) / - күрделі деректер элементінің ішіндегі деректер бөлігін ажыратады;
 3) ; - күрделі деректер элементінің ішіндегі деректер бөлігін ажыратады; 
 4) # - деректер элементінің соңын көрсетеді.
 5. Жоғарыда сипатталған ажыратқыштар деректер элементтерінің құрамына кіреді жəне 

міндетті түрде тиісті деректерге кіреді. 
 6. Деректердің барлық элементтері айнымалы ұзындыққа ие. Төменде 
2-кестеде есепте қамтылатын деректер элементтерінің белгілері, пішімдері жəне сипат-

тамалары келтіріледі. 

2-кесте. Есепте қамтылатын деректер элементтерінің белгілері, пішімдері жəне сипат-
тамалары

Бел-
гі Деректер элементі, пішімі жəне сипаттамасы

001 

Есептің нөмірі
001:**/**;***...***#
деректер элементі
жазба пішімі

Сипаттамасы: Алфавитті-цифрлы деректер элементі, есеп нөмірін оны толтырғанда, 
өңдегенде, сұрыптағанда жəне оға сілтемелер жасағанда жалғыз айқындаушы. 
Деректер пішімі солдан оңға қарай:
• «ОІ» коды есептік жазбалар үшін жəне «NC» коды қосымша ескертпелер үшін
• қиғаш сызық;
• ел коды;
• нүктелі үтір;
•осы жылдың соңғы төрт саны жəне олардан кейін сандардан тұратын есеп беруші 
кəсіпорын айқындаған есеп нөмірі. Ол берілген МТА үшін бірегей болып табылады. 
Барлық есептер – ТСӨЕ, НСТ жəне МТЕ – осы МТА үшін типіне қарамастан кезекпен 
нөмірленеді. Атап айтқанда, ТСӨЕ нөмірі алдыңғы кезеңге жататын МТЕ нөмірінен кем 
емес, сонымен қатар осы ТСӨЕ жататын уақыт кезеңі үшін МТЕ-дан кейін тұра алмайды. 
Ерекшелікті тек алдыңғы есеп жазбаларын түзету ғана құрайды. Сонымен қатар, НСТ 
нөмірлері олар жататын не МТЕ нөмірінің тікелей алдында, не тікелей одан кейін болады. 

002 

Жазба нөмірі/Жазбалардың жалпы саны
002:***...***/***...***#
Осы есептің жалпы жазбалар жиынындағы жеке жазбаны айқындайтын цифрлық код: 
ол бір ізділікті қамтиды: 
• əрбір есепте 1-ден бастап ағымдағы жазбаның нөмірі;
• қиғаш сызық;
• осы есептегі жазбалардың толық саны (бұл есептегі алғашқы жазба үшін ғана 
міндетті; одан кейінгі жазбаларда деректер элементінің осы бөлігі қиғаш сызықпен 
бірге түсірілуі мүмкін).

003 

Есеп беру күні
003:******#
мыналарды қамтитын есепті жасаған күн көрсетіледі:
•осы жылдың төрт цифрі;
• екі – айды санмен белгілеу;
• екі – ай күндерін санмен белгілеу.

006 
Толтырған тұлғаның аты
006:***...***#
Тегі жəне үтірден кейін аты-жөні енгізіледі. Тек бас əріптер ғана қолданылады.

010 

Есеп беру түрі
010:*#
Есеп беру түрі көрсетіледі. Төмендегі жиынтықтан бір қатарлы код енгізіледі:
I - түгендеу санының өзгеруі бойынша есеп беру үшін;
Р - нақты қолда бар сандар тізімі үшін;
М - материалдық-теңгерімдік есеп беру үшін

015 

Есеп беру кезеңі
015:******/******#
ТСӨЕ жəне МТЕ жататын уақыттың бастапқы жəне соңғы кезеңі көрсетіледі. НСТ үшін 
– бұл күн тиісті МТЕ-нің соңғы күнімен үйлесетін нақты түгендеудің аяқталған күні. 
Элемент мына пішімдерге ие:
• жоғарыдағы 003 белгідегідей бастапқы күннің сегіз цифрі;
• қиғаш сызық (НБКТ үшін міндетті емес);
• соңғы күн үшін сегіз цифр (НБКТ жағдайында жоқ).

099 

Қосымша ескертпелердің сілтемесі
099:*/***...***#
Бұл деректер элементі Қосымша ескертулер жазбаларында ғана қолданылады. Ол 
жалпы есепті немесе есептегі жеке есептік жазбаны көрсетеді. Пішімі:
• R əрпі жалпы есепке сілтеме кезінде немесе Е əрпі есептің жеке жазбасына сілтеме 
кезінде. Екінші жағдайда мыналар жасалады:
• қиғаш сызық;
• ескертуге қатысты жазбаның нөмірі. 

207 
Қондырғы коды
207:****#
Кəсіпорынмен тиісті келісімде айқындалған қондырғының төр таңбалы коды – атом 
энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті органмен айқындалады жəне келісіледі.

307 
МТА коды
307:****#
Есеп беру жататын материалдың теңгерім аймағының төрт таңбалы коды - атом 
энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті органмен айқындалады жəне келісіледі.

309 

Жазба мəртебесі жəне сілтеме коды
309:*/***;***...***/***...***# немесе 309:*#
Осы элемент жазбалардың мəртебесін сипаттайды жəне қажет болғанда бұрын 
жазылған жазбаға сілтеме береді. Элементтің пішімі мынадай:
• жазбаның мəртебесін айқындайтын бір символды код:
N жаңа жазба үшін;
U жарамсыз жазба үшін (олар ескерілмейді);
С бұрын жасалған жазбаны түзейтін жазба үшін. Жазбаның қалған бөлігі деректердің 
сол элементтерін жəне түзетілетіндерді қоспағанда, көлемді қамтиды;
D осы жазбада сілтеме берілетін бұрын жасалған жазбаны жою үшін;
А бұрынғы есепке қосылатын жазба үшін.
• егер жазба мəртебесінің коды С, D немесе А болса, сілтеме кодтарымен бірге міндетті 
қиғаш сызық. N жəне U мəртебесінің кодтары үшін ол міндетті емес;
• ел коды (001 белгісіндегідей);
• үтірлі нүкте;
• сілтеме берілген 001 белгісінде көрсетілген жазбаның, осы жылғы төрт саны. Кейін 
сілтеме берілген жазбасы бар есеп нөмірінің қалған бөлігі жазылады;
• қиғаш сызық;
• сілтеме берілетін жазба нөмірі (осы жазбаның 002 белгісінің бірінші бөлігі), неме-
се А жағдайында – аталған жазба қосылатын есеп беру үшін тиісті жүйелі тəртіпте 
қосылатын жазбаның нөмірі. 

370 

Алынған ЯМ жөнелтуші
370:**/****#
Осы деректер элементі Қазақстан Республикасының ішінде ЯМ алу немесе басқа елден 
оның импорты бойынша деректерді ТСӨЕ-ге енгізу кезінде міндетті; басқа жағдайларда 
төмен түсуі мүмкін. Аталған элемент ЯМ жөнелтілген елді жəне МТА-ны көрсетеді. 
Импортты есепке енгізу кезінде, егер жөнелтушінің МТА немесе оның коды алушыға 
мəлім болмаса тек елдің кодын беру жеткілікті. Элемент пішімі мынадай:
• ел коды;
• қиғаш сызық;
• МТА коды.

372 

Жөнелтілетін ядролық материалды алушы
372:**/****#
Осы деректер элементі Қазақстан Республикасының ішінде ядролық ЯМ жөнелтуді 
немесе басқа елден оның экспортын ТСӨЕ-ге енгізу кезінде міндетті; басқа жағдайда 
төмен түсірілуі мүмкін. Элемент ЯМ жөнелтілетін елді жəне МТА-ны көрсетеді. Экспорт 
туралы жазба енгізу кезінде егер қабылдаушы МТА коды мəлім болмаса, тек елдің ко-
дын беру жеткілікті. Элемент пішімі мынадай:
• ел коды;
• қиғаш сызық;
• МТА коды.

390 

Қосымша ескертулер индикаторы
390:*#
Есепке енгізілген немесе оған қандай болмасын басқа тəсілмен қоса берілген 
қосымша ескертулерге назар аудару үшін қызмет ететін деректердің міндетті емес 
элементі. Пішімі: 
• Y əрпі. 

391 
Қосымша ескертулер мəтіні
391:***...***#
Қосымша ескертулер мəтіні еркін форматта енгізіледі. Тек латынша бас əріптер, циф-
рлар жəне рұқсат берілген арнайы символдар ғана қолданылады.

407 
Негізгі Өлшем Нүктелерінің коды 
407:**# немесе 407:****# (дөңгелектеуге түзету үшін)
Атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті орган айқындаған жəне келіскен 
НӨН тиісті коды көрсетіледі.

411 

Түгендеу санының өзгеру типі, Есептік жазба типі
411:**# немесе 411:****# (дөңгелектеуге түзету үшін)
ТСӨЕ-де ЯМ түгендеу санының өзгеруінің барлық стандарттық коды екі алфавиттік сим-
волдан тұрады. МТЕ-де қолданылатын есептік жазба типінің коды да дөңгелектеуге түзету 
кодтарын қоспағанда, екі əріптен тұрады. ЯМ түгендеу саны өзгеруінің стандарттық типтері 
бар. Көрсетілген негізгі сөздер қайта кодталған хабарламаларда пайдаланылуы мүмкін. 
ТСӨЕ-де өзгерістер туралы барлық жазбалар жəне операциялар материалдың жеке пар-
тияларына жатады. МТЕ-де сол кодтар біріккен жазбалармен айқындалады (материалдық 
баланстың барлық кезеңінде бірдей кодтары бар барлық жеке операциялардың жиынтығы). 
Қосымша ретінде, МТЕ-де ТСӨЕ-ге кірмейтін түгендеу мен дөңгелектеу деректеріне жа-
татын жазбалар қамтылған. Өзгерістер коды осы қосымшаның 3-кестесінде келтірілген.

412 

Түгендеу санының өзгерген күні
412:******#
Бұл деректер элементі ЯМ түгендеу санының өзгерістері қашан болған немесе ол қашан 
қойылған жəне тиісті жазба қашан жазылған күнін көрсетеді. Пішімі: 
• мыналарды білдіретін алты таңбалы код: 
жылдың төрт цифры, 
ай жəне
ай күні. 

430 

Материалды сипаттау коды
430:*/*/*/*#
Осы төрт таңбалы код материалдың физикалық жəне химиялық пішінін, партиядағы ЯМ 
орамын жəне сапасын көрсетеді. ЯМ осы партиясын бір МТА-дан жөнелту жəне оны 
басқа МБ-дан алу ЯМ сол сипаттау кодымен есептерде беріледі. Сипаттау кодтары 
осы қосымшаның 4-кестесінде келтірілген.

435 

Оператордың ЯМ сипаттау коды
435:*/***...***#
Бұл деректердің міндетті емес элементі. Ол оператор ЯМ сипаттау коды атом энер-
гиясын пайдалану саласындағы уəкілетті орган пайдаланатын кодқа сəйкес екендігін 
көрсету үшін қолданылуы мүмкін. Егер олар ерекшеленсе, онда оператордың өзіндік 
коды көрсетілуі мүмкін: 
• Y əрпі кодтар бірдей екенін көрсетеді; 
• N əрпі одан əрі қиғаш сызықтан кейін ЯМ сипаттау үшін оператор коды жазылаты-
нын көрсетеді. 

436 

Оператордың ЯМ сипаттауы (мəтін)
436:***...***#
Осы деректердің міндетті емес элементі есепке егер оператор қаласа, немесе кейбір 
жағдайларда уағдаласушылық бойынша партияның мəтінді сипаттамасын енгізуге 
мүмкіндік береді. Жазба пішімі тек бас латын əріптерін, цифрларды жəне рұқсат берілген 
символдарды қолданып, еркін жасалады. 

445 
Латын алфавиті еместерді сəйкестендіру
445:***...***#
Егер жазбада латын əріптері қолданылмаса (мысалы, партия атауында), онда мұнда 
атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті органмен келісілген код көрсетіледі. 

446 

Партия атауы
446:***...***#
Мұнда ЯМ партиясының атауы болады. Атап айтқанда, ЯМ алу бойынша ТСӨЕ жаз-
басы үшін ЯМ алған МТА берген партия атауы немесе жөнелтуші қолданған жəне 447 
белгіде келтірілген атау да көрсетілуі мүмкін. Есеп беруге тиісті МТА үшін 446 белгіде 
көрсетілген партия атауының бірегейлігі қажетті шарт болып табылады. 

447 

Жөнелтуші партиясының атауы 
447:***...***# или 447:UNKNOWN#
Бұл деректер элементі ЯМ алған бойда тек ТСӨЕ жазбаларында ғана қолданылады 
жəне осы партияны жөнелту бойынша жазбада өзінің ТСӨЕ-де жөнелтуші қолданған 
партия атауын қамтиды. Егер жөнелтуші партиясының атауы мəлім болмаса, онда 
негізгі сөз UNKNOWN («мəлім емес») беріледі.

469 

Өлшемнің сəйкестендіру коды
469:*/***...***/***...***#
Бұл деректер элементі үш бөліктен тұрады, олардың біріншісі кез келген партия үшін 
келтіріледі. Екінші жəне үшінші бөлігі тек қажет болғанда келтіріледі. Пішімі: 
• мына əріптердің бірінен тұратын өлшем базисінің коды: 
N, егер партия деректері басқа МТА-дағы өлшем негізінде келтірілсе, 
L, егер партия деректері басқа МТА-дағы өлшем негізінде келтірілсе жəне осы МТА 
үшін алдыңғы ТСӨЕ-де немесе НСТ-да бұрын хабарланса, 
М, егер партия деректері осы МТА-дағы жаңа өлшемдер негізінде келтірілсе, 
Т, егер партия деректері осы МТА-да жүргізілген өлшемдер негізінде келтірілсе, жəне 
олар алдыңғы ТСӨЕ-де немесе НСТ-да бұрын хабарланса; өлшемдер қайталанбаса; 
• қиғаш сызық (егер басқа деректер болса); 
• жоғарыдағы М коды жағдайында, мұнда өлшемдер жүргізілген НӨН көрсетіледі, егер 
ол 407 белгіде көрсетілген НӨН-нен ерекшеленсе; егер НӨН дəл келсе, онда осы бөлік 
төмен түсірілуі мүмкін; 
• қиғаш сызық (егер одан əрі басқа деректер тұрса); 
• жоғарыдағы М жəне т кодтары жағдайында, мұнда өлшем үшін қолданылған əдіс 
көрсетіледі; кəсіпорында қолданылған өлшемдер əдістемесінің коды атом энергиясын 
пайдалану саласындағы уəкілетті органмен келісіледі.
• жоғарыдағы М немесе Т кодтарымен болған жағдайларда, мұнда өлшемдер үшін 
пайдаланылған əдіс, кəсіпорындарға қолданылатын өлшем əдістерінің кодтары 
көрсетіліп, атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті органмен келісіледі. 

470 
Партияның есептік бірліктерінің саны 
Бұл элементте партияны құрайтын бірдей есептік бірліктердің саны келтіріледі. Балк-
нысандағы ЯМ жағдайында, барынша жалпы жағдайда, бұл санның мəні болмаған 
кезде, мұнда 0 саны қойылады. 

600-
800 

Салмақ деректері 
600:***...***# 
610:***...***# 
620:***...***# ... жəне т.б. ... 
800:***...***#
Бұл деректер элементі осы жазба қатысты ЯМ санын білдіреді. Бұл салмақ деректері 
төмендегі кестеде көрсетілгендей не белгілі бір химиялық элементке не олардың изо-
топтарына немесе олардың комбинациясына жатады: 

600 «жалпыланған» уран элемент салмағы 
610 табиғи уран элемент салмағы 
620 кемітілген уран элемент салмағы 
630 байытылған уран элемент салмағы
670 U-235 изотоп салмағы
700 Плутоний элемент салмағы
800 Торий элемент салмағы

Салмақ туралы бұл деректер мына бірліктерден көрінеді: 
 плутоний грамдары (қажеттілігіне қарай жəне оның изотоптарының); 
байытылған уран үшін жалпы уран мөлшерінің грамдары; 
уран изотоптарының грамдары; 
табиғи уранның, кемітілген уранның жəне торийдің килограмдары.
Қажеттілігіне қарай деректер дөңгелектенуі мүмкін. Бұл ретте партияны құрайтын ЯМ 
есептік бірліктерінің салмақтарын ең алдымен көбейтіп, одан кейін алынған жиынтығын 
дөңгелектеу қажет. 
Осы деректер элементі əрқайсысы өзінің цифрлық таңбасынан басталатын бірдей 
форматтағы бірқатар бөліктерден тұрады, одан кейін (:) қос нүкте қойылады. Кейін 
сандық белгімен (элемент, изотоп немесе изотоптар құрамасы) көрсетілетін тиісті 
салмақты білдіретін сандық көрініс жəне граммен өлшемдерге сəйкес G əрпі болады. 

7. 3-кестеде ЯМ түгендеу санының өзгеруін сипаттау кезінде есептерде пайдаланылатын 
кодтар келтіріледі. 

3-кесте. ЯМ түгендеу санының өзгеру кодтары

Негізгі сөз Код Түсініктеме 
Шетелден алу RF Қазақстан Респуликасына ЯМ импорты (импорт) 
Елдің ішінен алу RD Қазақстан Республикасындағы басқа МТА-дан ЯМ алу
Бастапқы нүктеде 
алу RS

ЯМ Қазақстан Республикасының ішінде кепілдіктерді қолданудың 
бастапқы нүктесінде алу, мысалы материалды қайта өңдеу 
үдерісі арнайы есепке алу санатына өтуі 

Кепілдіксіз 
қызметтен алу RN ЯМ Қазақстан Республикасының ішінде кепілдікте болмайтын 

қызметтен (мысалы, рұқсат етілген əскери қолдану) алу
Ядролық өндіріс NP Реакторда бөлінетін материалдарды өндіру (мысалы, Pu, U-233 )
Пайдаланумен 
байланысты 
кепілдікке қайта 
қою

DU
Оның ядролық емес қызметте пайдалануына байланысты бұрын 
кепілдіктен шығарылған ЯМ кепілдіктерді қолдануды қайтадан 
бастау (бақылау-өлшеу аспаптарында немесе Pu-238 изотопы 
концентрациясының 80% деңгейінен асып кетуіне байланысты) 

Қайтару, саны DQ Оның аз санына байланысты бұрын кепілдіктен шығарылған ЯМ 
кепілдіктерді қолдануды қайта бастау 

Шетелге жөнелту SF ЯМ Қазақстан Республикасынан тысқары экспорты 
Ішкі жөнелтім SD ЯМ Қазақстан Республикасының ішінде басқа МТА-ға беру 
Кепілдікке дейінгі 
жағдайына қайтару SS Кепілдікте тұрған ЯМ кепілдікке дейінгі жағдайға қайтару 

Кепілдікті емес 
қызметке жіберу SN

Кепілдікте тұрмаған қызметте пайдалану үшін (мысалы, рұқсат 
етілген əскери қолдану) ЯМ Қазақстан Республикасының 
ішінде беру 

Ядролық 
шығындар LN Оның ядролық реакциялар нəтижесінде басқа элементтерге жəне 

изотоптарға айналуымен байланысты ЯМ тұтыну 
Өлшенген 
қайтарымсыз 
шығындар LD

Өндірістік шығындар, яғни егер бұл материал ядролық өндірісте 
одан əрі пайдалану үшін жарамсыз түрде сақталса, ЯМ өңдеу 
кезінде оның санын өлшеу негізінде өлшенген немесе бағаланған 
шығындар 

Сақталатын 
қалдықтарға беру TW

ЯМ өлшенген санын қалпына келтіруге болатынын жəне осы 
МТА-да сақталатын қалдықтар санатына беру, бірақ МТА 
теңгерімі есебінен шығарылуы тиіс 

Сақталатын 
қалдықтардан 
қайтару FW

Осы МТА-да сақталатын қалдықтар ретінде сақталған ЯМ 
түгендеу есебіне қайтару. Мұндай жазба ЯМ сақталатын 
қалдықтардан алынатын жағдайда не осы МТА-дағы жұмыс үшін 
не МТА-дан жөнелту үшін əрдайым жүргізіледі 

Пайдалануға бай-
ланысты алып 
тастау EU

ЯМ ядролық емес қызметте (егер материал қалпына келтірілген 
болып табылса) бақылау-өлшеу аспаптарында пайдалану 
үшін беру кезінде немесе Pu-238 изотоп концентрациясы 
80% деңгейінен асып кеткен кезде оны кепілдікпен есептен 
алып тастау 

Саны бойынша 
алып тастау EQ ЯМ аз санын кепілдікпен есептен алып тастау 

Кепілдіктерді 
тоқтату, ядролық 
емес пайдалану TU

Егер материалды қалпына келтіру мүмкін болмаса немесе орын-
сыз болса ЯМ ядролық емес пайдалану, мысалы қорытпалар, 
керамикалар өндіру кезінде оған кепілдіктердің қолданысын 
тоқтату. 

Кездейсоқ 
шығындар LA Əртүрлі өндірістік оқиғалар нəтижесінде ЯМ белгілі мөлшерінің 

орны толмайтын көзделмеген шығындары
Кездейсоқ кіріс GA Оның нақты түгендеу жүргізу кезінде байқалған жағдайларды 

қоспағанда, МТА-да кездейсоқ табылған ЯМ

Санаттарды 
өзгерту (тиісті 
көрсетілген код-
пен)

EN
ED
NE
ND
DE
DN

Араластыру, байыту, жұтаңдану немесе жану нəтижесінде сана-
ты өзгерген уран көлемі. Бірінші əріп бастапқы санатты, екінші 
əріп – қорытынды санатты (Е = байытылған, N = табиғи, D = 
жұтаңданған уран) білдіреді. 
Материал сипаттамасының коды (430 жəне қажеттілігіне қарай 
435 таңбалары) қорытынды материалға арналған код болады. 
Салмақ туралы деректер бастапқы жəне қорытынды санатқа 
арналған ретінде көрсетіледі. Бұл енгізулер ек санат үшін де ЯМ 
теңгеріміне келтіріледі.

Жоғарыда айқындалған ЯМ түгендеу санының өзгеру кодтарынан басқа осы деректер 
элементі міндетті емес НҚСТ-дағы жазбаларға қосымшада мынадай кодтар пайдаланы-

луы мүмкін:
Жөнелтуші 
мен алушы 
деректерінің 
арасындағы ай-
ырма

DI

Оны алған бойда (əрқашан жөнелтушінің деректері бойынша 
беріледі) ұсынылған есепте партиядағы ЯМ саны мен ЯМ алған 
МТА-дағы оператордың өлшемдері бойынша айқындалған осы 
партиядағы материал санының арасындағы айырма 

Партия құрамының 
азаюы RM ЯМ қайта топтастыру рəсімдері кезінде партияның құрамындағы 

мөлшері азаятын ЯМ саны 
Партия құрамының 
ұлғаюы 

RP

ЯМ қайта топтастыру үдерісінде осы партияға басқа партиядан 
қосылған ЯМ саны. 
ЯМ қайта топтастыру кезінде партияның азаюы немесе ұлғаюы 
туралы жазбалар есепке бір мезгілде жеке нөмірлермен 
енгізіледі. ТСӨЕ-нің кез келген деректерінде RM коды бар жаз-
ба бойынша сома RP коды бар жазба бойынша сомаға тең. Бұл 
жазбалар ЯМ жалпы санының өзгерістеріне жатпайтындықтан 
материал теңгерімін есептеу кезінде ескерілмейді. 

Төмендегі кодтар тек МТА-дағы жазбаларда пайдаланылады:
Бастапқы нақты 
қолда бар түгендеу 
саны 

РВ ЯМ бастапқы нақты қолда бар түгендеу саны – ол алдыңғы МБЕ-
дегі тиісті ЯМ соңғы түгендеу санына дəл келеді 

Материалдың соңғы 
тіркелген саны BE

МБЕ-де хабарланатын кез келген дөңгелектеулерді қоспағанда, 
ЯМ бастапқы нақты қолда бар санының жəне түгендеу санының 
өзгерістерінің алгебралық сомасы

Жөнелтуші 
мен алушының 
деректеріндегі 
алшақтық

DI
Егер бұл қолданылатын болса барлық есептік кезең 
үшін жөнелтуші мен алушының деректеріндегі барлық 
алшақтықтарға қатысты бір жиынтық енгізу.

Түзетілген соңғы 
теңгерімдік сан ВА

ЯМ бастапқы нақты қолда бар санының жəне жөнелтуші мен 
алушының деректерінің арасындағы айырмаға жасалған 
түзетулерді ескере отырып, есептік кезең бойынша түгендеу 
санының барлық өзгерістерінің алгебралық сомасы

Соңғы нақты қолда 
бар түгендеу саны РЕ Нақты түгендеу жүргізу күні қолда бар ЯМ партияларындағы 

барлық өлшенген жəне бағаланған түгендеу сандарының сомасы

ЕМС MF
Есепке алынбаған материал саны (ЕМС) – ЯМ түзетілген соңғы 
теңгерімдік саны мен оның нақты түгендеу санының арасындағы 
айырма ретінде есептеледі

XX жазбасын 
дөңгелектеуге 
түзету 

RAXX

Ол олардың дөңгелектелген мəндерінің сомасына тең болуы үшін 
шамалардың дөңгелектелген сомасына қосылатын шама. МБЕ-
дегі жазбаны ТСӨЕ мен НҚСТ негізінде алынған тиісті сандарға 
сəйкес келтіру үшін атом энергиясын пайдалану саласындағы 
уəкілетті орган бұрын басқа есептерден (ТСӨЕ жəне НҚСТ) 
хабардар болған дөңгелектеуге арналған түзету МБЕ-дегі жаз-
ба үшін беріледі. 
ЯМ соңғы теңгерімдік түгендеу саны жағдайында мынадай фор-
мула пайдаланылады: 
RABE = PB + ICMBR - BE
RABA = РВ + ICMBR DI - ВА, 
ЕМС жағдайы үшін: 
RAMF = ВА - РЕ - MF, 
Мұнда ICМВR тиісті белгімен (азайған жағдайда минус) алынған 
МБЕ-де көрсетілген түгендеу санының барлық өзгерістерінің со-
масын білдіреді. Барлық қалған белгілер жоғарыда сипатталған 
бұл элементке сəйкес келеді. 
ЯМ бастапқы нақты қолда бар түгендеу саны үшін дөңгелектеуге 
ешқандай түзету қажет емес. 
Дөңгелектеуге арналған түзету RAXX ретінде кодталады, 
мұнда XX дөңгелектеуге арналған бұл түзету жататын жазба 
кодын білдіреді, мысалы, RALN ядролық шығындар бойынша 
қорытынды жазбалар үшін дөңгелектеуге арналған түзетуді 
білдіреді. 

8. 4-кестеде материалды сипаттау кезінде есептерде пайдаланылатын кодтар келтіріледі. 

4-кесте. ЯМ сипаттау кодтары 

Негізгі сөз Түсініктеме Код
1. Физикалық нысаны
отын элементі реактордың осы типіне арналған тұтас отын элементі (мысалы, 

құрастырмалар немесе блоктар) В

отын компоненттері отын элементтерінің компоненттері (мысалы, өзектер неме-
се тіліктер) D

ұнтақтар ұнтақтар (керамикалық емес) – керамика түріндегі тотықтар мен 
карбидтерден басқа, кез келген ұнтақ тəрізді материал F

ұнтақтар, керамика керамика түріндегі ұнтақтар: күйдірілген тотықтар немесе 
керамикалық отын дайындау үшін арнайы дайындалған кар-
бидтер

G

қалыпталған, 
пісірілмеген

пісірілмеген таблеткалар жəне пісіру алдында керамикалық 
ұнтақтар қоспасын байланыстырушы затпен баспалау немесе 
ұсақтау арқылы қалыпталған бөлшектер 

Н

керамика керамикалық таблеткалар мен түйірлер: жоғарыдағыдай, бірақ 
байланыстырушы затты жойғаннан жəне пісіргеннен кейін J

жабыны бар 
бөлшектер 

қорғауыш жабыны түсірілген керамикалық түйірлер (мысалы, SiC) К

қатты заттар, 
басқалары

жоғарыда аталғандардан басқа, қатты материалдар (мы-
салы құймалар, дайындамалар, экструзивті элементтер), 
бірақ араласпаған материалдар (мысалы дайындамалардың 
құймалары. Бұл санатқа UF6-да қосылады.

O

сұйықтықтар Құрамында су бар ерітінділер, органикалық немесе басқа да 
сұйықтықтар N

қалдықтар, скраптар өндіріске қайтару немесе қалпына келтіру болжанатын, өндіріс 
үдерісінде қалыптасатын қалдықтар мен скраптар R

жабық көздер құрамында бөлінетін материалдар бар жабық сəуле шығару 
көздері 

Q/
S²

қатты қалдықтар көмуге арналған қатты қалдықтар Т
сұйық қалдықтар көмуге арналған сұйық қалдықтар U
шағын үлгілер, сы-
намалар 

бір партияға бірге жиналған талдамалық үлгілер немесе сы-
намалар. 
Есептерде бір партия түрінде ұсынылатын шағын үлгілердің 
химиялық нысаны мен сапасына қарамастан VOAE немесе VOAM 
кодтары бар. Бір партия түрінде ұсынылатын сапаны бақылауға не-
месе бұзбай талдауға арналған стандарттардың VOAB коды бар. 

V

2. Химиялық нысаны
элемент қорытпаларды қоспағанда, металл D
фторид гексафторидтерді қоспағанда, кез келген фторид Е
гекс гексафторид G
нитрат нитрат J
диуранат аммоний диуранаты К
диоксид диоксид Q
триоксид триоксид Т
оксид 3/8 М3О8 формуласы бар оксид U
басқа да оксидтер бір элементтің əртүрлі оксидтерінің қоспасын қоса алғанда, 

басқа да оксидтер R

уландырғыш тотықтар құрамында ядролық улаушылары бар тотықтар немесе оксид-
тер комбинациялары

V

карбидтер карбидтер W
оксид/графит оксид-графит қоспасы (мысалы, ВТР отыны) X
карбид/графит графитті карбид қоспасы (мысалы, ВТР отыны) Y
нитрид нитрид Z
органика органикалық қосылыстар 1
басқа да қосылыстар басқа да қосылыстар, тұздар мен олардың қоспалары 2
алюминий 
қорытпалары

алюминий  қорытпалары  жəне  кремниі  бар  алюминий 
қорытпалары 3

кремний қорытпалары кремний қорытпалары (кремниі бар алюминий қорытпаларынан 
басқа) жəне силицидтер 4

цирконий 
қорытпалары

цирконий қорытпалары 5

молибден жəне титан 
қорытпалары

молибдені жəне титаны бар екі қабат жəне үш қабат қорытпалар 6

басқа қорытпалар жоғарыда аталғандарды қоспағанда, басқа да қорытпалар 7
əртүрлі материалдар бір партияға бірге жиналған əртүрлі химиялық нысандардың 

материалдары (мысалы, талдамалық үлгілер мен сынамалар) O

3. Орама
оралмаған қандай да бір контейнерсіз материал – бағанға қойылмаған отын 

элементтері мен компоненттерін қоса алғанда, бос тұрған есептік 
бірліктер (бұл санатқа салқындату бассейндеріндегі сəулеленген 
отын да қосылады)

1

отын бірліктері тасымалдауға немесе сақтауға арналған контейнерлердегі 
дискретті отын бірліктері мен компоненттері 2

контейнер сəулеленген отынға жəне сəулелену деңгейі жоғары басқа 
материалдарға арналған экрандалған контейнер 3

белсенді аймақта тек реактордың белсенді аймағының ішіндегі отын элементтері 4
калибрленген ыдыс калибрленген технологиялық ыдыстар мен бактар 5
калибрленбеген ыдыс калибрленбеген технологиялық ыдыстар мен бактар, құбырлар 6
табандық ашық табандықтар, сөрелер, скиптер 7
тор жəшіктер күрделілігі бойынша арнайы қауіпсіз контейнерлер 8
Көлемі бойынша жіктелген сақтауға арналған контейнерлер (контейнерлер типтері тек мы-

сал үшін келтіріледі – негізгі жіктелім – олардың көлемі бойынша жүргізіледі)
Негізгі сөз Түсіндірме Литрлер Коды

«контейнер» 
жəне оның көлемі

сы н амал а р ғ а  а р н а л ғ а н 
сыйымдылықтар жəне басқа 
да шағын контейнерлер

< 0,5 А

сыйымдылықтар, банкалар, 
пластикалық орама > 0,5 - 1 Е

сыйымдылықтар, банкалар, 
пластикалық орама > 1 - 5 G

сыйымдылықтар, банкалар, 
пластикалық орама жəне UF6 
цилиндрлері

> 5 - 10 Н

пластика орама, банкалар > 10 - 15 J
пластика орама, бөшкелер > 15 - 20 К
бөшкелер > 20 - 50 L
бөшкелер > 50 - 100 М
бөшкелер, үлкен бөшкелер > 100 - 200 N
барабандар, үлкен бөшкелер > 200 - 500 Q
UF6 (2 т) арналған цилиндрлер > 500 - 1000 R
UF6 (10-14 т) арналған ци-
линдрлер > 1000 - 5000 U

үлкен контейнерлер, мысалы 
автоцистерналар > 5000 V

басқа да контейнерлер  О
4. Сəулелену жəне сапа

Негізгі сөз Түсініктеме сəулеленбеген сəулеленген
жаңа отын жаңа отын элементтері мен 

құрастырмалар F

сəулеленген қайта өңдеуге дейінгі 
сəулеленген отын G

Осы жерден бастап материалдың сəулеленуіне байланысты бір код таңдалады. Осы 
мəнмəтіндегі «сəулеленген» деген термин реакторда сəулелену кезінде пайда болған бөлу 

өнімінен алынбаған материалға қатысты 
дайындалған сынама алу мүмкін емес, бірақ 

бұзылмайтын өзгерістермен 
зерттелуі мүмкін құрастырма 
отын элементтерін 
қоспағанда, дайындалған 
детальдар 

А Н

таза, тұрақты оның тазалығы мен 
тұрақтылығын, оның химиялық 
жəне физикалық нысандарын 
айқындайтын қатаң ерекшелік 
бойынша өндірілген біртекті 
материал (мысалы, өнім, 
аралық өнім, кейбір бастапқы 
материалдар)

В J

таза азғана əр текті немесе 
жоғарыда сипатталғандарға 
қарағанда тұрақтылығы аз-
дау болуы мүмкін ерекшілігі 
бойынша жоғары тазалықты 
қанағаттандыратын матери-
ал (мысалы, кейбір аралық 
өнімдер, таза скрап жəне 
қайта өңделетін қалдықтар, 
бастапқы материалдар). 
Бұл санатқа ерітетін немесе 
улайтын қоспалар жатады (К 
кодымен) 

С К

əр текті ерекшеліктері тазалықты 
қанағаттандырмайтын бірдей 
жалпы құрамы бар əр текті 
материал (мысалы, скраптың 
жəне қайта өңделетін 
қалдықтардың көпшілігі) 

D L

ауыспалы мүмкіндігінше ЯМ аз мөлшерін 
қамтитын ауыспалы жəне/
немесе аралас құрамның əр 
текті материалы (мысалы, 
лас скрап, улау қалдығы, 
қалдықтар) 

Е М

9. ЯМ есепке алу бойынша əрбір жеке есеп деректердің тиісті элементтері бар бірнеше 
таңбаны қамтиды.

10. Өзара қисынды байланысты деректер элементтерінің жиынтығы бір жазбаны (жолды) 
құрайды, олардың жиыны (бір МТА-ға қатысты) есеп болып есептеледі. 

11. Деректердің барлық элементтері магниттік тасығышта (дискіде) ұсынылады. Арнайы 
ескерілген жағдайлардан басқа, жазбаның əрбір түрі өзі үшін айқындалған барлық деректердің 
элементтерін қамтиды. 

12. ЯМ НҚСТ əрбір есебі екі үлгідегі жазбадан тұруы мүмкін: 
1) ЯМ партиялары бойынша мəліметтерді ұсыну үшін НҚСТ-тегі жазбаның бірінші үлгісі 

пайдаланылады; 
2) НҚСТ жазбаның екінші үлгісі бірінші үлгідегі элементтердің ешқайсысын қоспайтын, 

қосымша мəтінді ақпаратты беретін қосымша ескертулер үшін пайдаланылады.
13. Əрбір НҚСТ ең болмағанда бірінші үлгідегі бір жазбаны қамтиды. НҚСТ-тегі жазбалардың 

бірінші үлгісі мынадай деректердің элементтерін қамтиды (001, 002, 003, 006, 010, 015, 207, 
307, 309):

1) 390 – міндетті емес; егер НҚСТ мəліметтеріне қоса берілетін осы жазбаға немесе НҚСТ-ға 
жалпы қосымша ескертулер болған жағдайда;

2) 407, 430;
3) 435 – міндетті емес; егер 430 таңбада келтірілген атом энергиясын пайдалану саласындағы 

уəкілетті органның кодынан оператордың ЯМ сипаттамасының кодынан айырмашылығы бол-
са, пайдаланылады;

4) 436 – міндетті емес;
5) 445 – егер партияның атауында латын емес əріптер пайдаланылғанда, міндетті; 
6) партиялардың мөлшерін жəне ЯМ салмағын сипаттайтын 600-800 таңбаларындағы 446, 

469, 470 жəне барлық қажетті мəліметтер; 
7) егер 600 немесе 630 таңбалары пайдаланылса, онда ақпарат міндетті түрде 670 

таңбасымен беріледі.
14. НҚСТ екінші үлгідегі əрбір жазба мынадай таңбалы 001, 002, 003, 099, 207, 307, 391 (099 

таңбасы міндетті емес) деректердің элементтерін қамтиды. 
15. Егер екінші үлгідегі жазба жазылса (қосымша ескертулер), онда оның қосымша 

ескертулердің мəліметтері жататын бірінші үлгідегі жазбада келтірілген сияқты 001, 207 жəне 
307 таңбаларымен жазылған мəліметтерді қоспағанда 001 таңбасындағы OI коды NC кодына 
ауыстырылады. 

16. ЯМ түгендеу санының өзгеруі бойынша əрбір есеп екі үлгідегі жазбаны қамтуы мүмкін:
1) ЯМ түгендеу санының өзгеруін ұсыну үшін ТСӨЕ-дегі бірінші үлгінің жазбасы пайдала-

нылады; 
2) ТСӨЕ-дегі екінші үлгінің жазбасы қосымша ескертулер үшін пайдаланылады жəне 

бірінші үлгідегі жазбалардың ешқандай деректер элементтерін қамтымайтын қосымша мəтінді 
ақпарат береді.

17. Əрбір ТСӨЕ ең болмағанда бірінші үлгідегі бір жазбадан тұрады.
18. ТСӨЕ-те бірінші үлгідегі жазба мынадай деректердің элементтерін қамтиды (001, 002, 

003, 006, 010, 015, 207, 307, 309):
1) 370, 372 – импорты, экспорты жəне Қазақстан Республикасының ішінде МТА арасында 

ЯМ беру үшін міндетті;
2) 390 – егер ТСӨЕ-ның деректеріне жалпы осы жазбаға немесе ТСӨЕ-ға қосымша ескер-

тулер қоса берілген жағдайда міндетті түрде көрсетіледі;
3) 407, 411, 412, 430; 
4) 435 – егер оператор материалының сипаттама коды 430 таңбада келтірілген атом энер-

гиясын пайдалану саласындағы уəкілетті органмен келісілген кодтан айырмашылығы болса, 
қосымша;

5) 436 – міндетті емес;
6) 445 - егер партияның атауында латын емес əріптер болса, міндетті; 
7) 446 – партияның атауы;
8) 447 – материалды алу туралы жазба үшін жөнелтушінің партиясының атауы немесе 

негізгі сөз UNKNOWN;
9) партиялардың мөлшері жəне ЯМ салмағын сипаттайтын 600-800 таңбасындағы 469, 470 

жəне тиісті деректер; 
10) егер 600 немесе 630 таңбалары пайдаланылса, онда 670 таңбасымен ақпарат ұсынылады.
19. ТСӨЕ екінші үлгідегі əрбір жазба қамтиды: 001, 002, 003, 099, 207, 307, 391 (099 таңбасы 

міндетті емес) таңбалы деректердің элементтерін қамтиды.
20. Егер екінші үлгідегі жазба (қосымша ескертулер) жазылса, онда оның қосымша ескер-

тулерге жататын бірінші үлгідегі жазбада келтірілген сияқты 001, 207 жəне 307 таңбаларымен 
жазылған мəліметтерді қоспағанда, 001 таңбасындағы OI коды NC кодына ауыстырылады. 

21. Əрбір материалдық-теңгерімдік есеп екі үлгідегі жазбаны қамтуы мүмкін:
1) ЯМ теңгерімі бойынша мəліметтерді ұсыну үшін МТЕ-дегі бірінші үлгінің жазбасы пай-

даланылады, 
2) МТЕ-дегі жазбаның екінші үлгісі бірінші үлгідегі элементтердің ешқайсысында ұсынылмаған, 

қосымша мəтінді ақпаратты қамтитын қосымша ескертулер үшін пайдаланылады.
3) Əрбір МТЕ ең болмағанда бірінші үлгідегі бір жазбасы бар.
22. МТЕ-дегі бірінші үлгідегі жазба мынадай деректердің элементтерін қамтиды (001, 002, 

003, 006, 010, 015, 207, 307, 309): 
1) 390 - егер МТЕ-ге жалпы осы жазбаға немесе МТЕ-ге Қосымша ескертулер қоса берілгенде 

міндетті түрде көрсетіледі;
2) 411 жəне теңгерім туралы есеп ұсынылатын, ЯМ құрамын жəне салмағын сипаттайтын 

600-ден 800-ге дейін таңбасы бар тиісті деректер. Егер 600 немесе 630 таңбалары пайдала-
нылса, онда ақпарат міндетті түрде 670 таңбасымен ұсынылады.

23. МТЕ -ның екінші үлгідегі жазбасы мынадай таңбалары бар деректердің элементтерін 
қамтиды: 001, 002, 003, 099, 207, 307, 391 (099 таңбасы міндетті емес).

24. Егер екінші үлгідегі жазба (Қосымша ескертулер) жазылса, осы есептің бірінші үлгісінің 
жазбасында ұсынылған сияқты 001, 207 жəне 307 таңбаларымен жазылған деректерді қоспағанда 
001 таңбасындағы OI коды NC кодына ауыстырылады. 

25. Қалыптасқан есептерге қосымша электрондық форматта еркін қалыптасқан мəтіндік 
ақпаратты атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті органға жіберуге болады. Ол 
қосымша ескертулермен жеке ұсынылатын мəтіндік есептер (МЕ) деп аталатын жекелеген 
бірқатар жазбалар түрінде ұсынылады. 

26. Əрбір осындай МЕ жеке бірегей реттік нөмірі бар жəне ең болмағанда бір жазбадан 
тұрады. Бір МЕ ұзындығы 2040 символдан аспайды. Егер хабарлама осы шектен ұзын болса, 
онда ол жеке МЕ-нің тиісті санына бөлінеді. 

27. Əрбір МЕ 001, 002, 003 жəне 391 (001таңбасында NC кодын пайдалана отырып) таңбалары 
бар деректердің элементтерін қамтиды. 

28. Егер МЕ мəтіні тек белгілі бір кəсіпорынға жəне/немесе МТА жататын болса, онда олар-
ды анықтау үшін 207 жəне/немесе 307 таңбаларын пайдалануға болады. Егер айқындалған 
есепке сілтеме талап етілетін болса, онда 099 таңбасын пайдалануға болады; бұл ретте 099 
таңбасы былайша толтырылады: 

099:R/***. ..***# немесе 099:Е/***...***/**’*...***# 
29. Егер R əрпі пайдаланылған болса, онда ескертуге жататын қиғаш сызық жəне есеп нөмірі 

болады. Егер Е əрпі пайдаланылған болса, онда ескертулерге жататын қиғаш сызық, есеп нөмірі, 
ескертулер жататын есепте тағы бір жанама кескін мен жазба нөмірі болады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 15 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13470 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 9 ақпан              №45            Астана қаласы

Ядролық, радиациялық және ядролық физикалық 
қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын ұйымдарды 

аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы 

«Атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 12 
қаңтардағы Заңының 6-бабының 10) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздік 
сараптамасын жүзеге асыратын ұйымдарды аккредиттеу қағидалары бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау 
мен бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында 
жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кəсiпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасы Энергетика министрі 
В.ШКОЛЬНИК

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі
________________Ə. Исекешев
11 ақпан 2016 жыл

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
________________Е. Досаев
27 ақпан 2016 жыл

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
 2016 жылғы 9 ақпандағы №45 бұйрығымен бекітілген

Ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын 
жүзеге асыратын ұйымдарды аккредиттеу қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге 

асыратын ұйымдарды аккредиттеу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Атом энергиясын 
пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 12 қаңтардағы Заңының 6-бабының 
10) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық 
қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын ұйымдарды аккредиттеу тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге 

асыратын ұйымдарды аккредиттеу (бұдан əрі – аккредиттеу) – атом энергиясын пайдалану 
саласындағы уəкілетті органның ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздік 
сараптамасын жүзеге асыруға ұйымның құзыреттілігін ресми тану рəсімі;

2) атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті 
орган) – атом энергиясын пайдалану саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық 
атқарушы орган.

3. Уəкілетті орган ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын 
жүзеге асыратын ұйымдарды аккредиттеуді жүргізеді жəне уəкілетті органның интернет-
ресурстарында орналастырылатын ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық 
қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын аккредиттелген ұйымдардың тізілімін (бұдан əрі 
- Тізілім) жүргізеді. 

2. Аккредиттеуді жүргізу тəртібі
4. Аккредиттеуден өту үшін уəкілетті органның кеңсесіне немесе «электронды үкімет» веб-

порталы арқылы мынадай құжаттар ұсынылады:
1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) құрылтай құжаттарының көшірмелері жəне заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы куəлік* немесе анықтамалар; 
3) аккредиттеу саласында немесе аккредиттеу саласымен тікелей байланысты қызметте 

кемінде бес жыл практикалық жұмыс тəжірибесі барын растайтын құжаттар;
4) персоналдың біліктілігін растайтын құжаттар ;
5) мəлімделген жұмыс түрлерін орындау үшін бағдарламалық-техникалық құралдар жəне 

(немесе) есептеу əдістемелері.
5. Уəкілетті орган аккредиттеу туралы құжаттарды қарауды олар келіп түскен күннен бастап 

отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
Бұл ретте, уəкілетті орган пайдаланушы ұйымнан немесе жеке тұлғадан жоғарыда 

көрсетілген құжаттарды алған сəтінен бастап екі жұмыс күнінің ішінде ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, 
уəкілетті орган көрсетілген мерзімде құжаттарды қараусыз жазбаша қайтарады. 

6. Осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген құжаттарды қарау қорытындысы бойын-
ша уəкілетті орган ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын 
жүргізу құқығына ұйымды аккредиттеу туралы куəлік (бұдан əрі – Аккредиттеу туралы куəлік) 
немесе электронды жəне қағаз түрінде жазбаша  дəлелді бас тарту береді. 

7. Мыналар:
1) ұсынылған құжаттарда дəйексіз ақпараттың болуы;
2) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

талаптарға сəйкес келмеуі;
3) ұйымның персоналы біліктілігінің мəлімделген аккредиттеу саласына сəйкес келмеуі; 
4) есептеу əдістемелері мен бағдарламалық құралдардың мəлімделген аккредиттеу са-

ласына сəйкес келмеуі;
5) мəлімделген түрі бойынша қызметпен айналысуға тыйым салу туралы сот шешімінің 

болуы ұйымды аккредиттеуден бас тарту үшін негіз болып табылады. 
8.  Аккредиттеу туралы куəлік осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

электронды немесе қағаз нысанда үш жыл мерзімге беріледі. 
 Ескертпе: 
* - «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, 
өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлік заңды тұлғаның қызметі 
тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады. 

Ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге 
асыратын ұйымдарды аккредиттеу қағидаларына 

1-қосымша
Нысан

Кімге:_____________________________
  (уəкілетті орган басшысының

__________________________________ 
Т.А.Ə., лауазымы (бар болса)) 

Кімнен:__________________________
  (ұйым басшысының 

__________________________________ 
Т.А.Ə., лауазымы (бар болса))

Деректемелер:____________________
 (ЖСН (жеке тұлға үшін), ЖБН (ұйым

__________________________________
үшін), мекенжайы, байланыс телефоны)

Өтініш
__________________________________________________________________

(ұйымының атауы)
_________________________________________________қызметі саласында

__________________________________________ сараптаманы жүзеге асыру

аккредиттеу жүргізуді сұраймын.

Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________

Ұйымның басшысы__________________________   _____________
   (Т.А.Ə.)   қолы
Мөрдің орны Толтырылған күні 20__жылғы «_____»_____________

Ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге 
асыратын ұйымдарды аккредиттеу қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Елтаңба

Ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын 
жүзеге асыру құқығына ұйымды аккредиттеу туралы 

КУƏЛІК

«Атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
26-бабына сəйкес__________________________________________
_______________________________________________________________

(ұйымның атауы)
________________________________________________ қызметі саласында

_____________________________________________ сараптаманы жүзеге
асыру аккредиттеледі.

Куəлік 20__ жылғы «___»___________ дейін жарамды

Уəкілетті органның басшысы
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы) 
М. О.

Сериясы ______№ _______________

Берілген күні:

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 
наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№ 13538 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 18 ақпан                №70       Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Б» 
корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 

жұмысын бағалау әдістемесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 
жылғы 23 қарашадағы Заңы 33-бабының 5-тармағына жəне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 13 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12705 болып тіркелген) бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың үлгілік əдістемесіне сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесі бекітілсін. 

 2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Персоналды дамыту басқармасы 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін он 

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

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен 
кейін бес жұмыс күні ішінде оның көшірмесін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

 4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Э нергетика министрлігінің ресми интернет-ресурсында 
жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

 5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін 
он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне 
осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

 3. «Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін жыл сайын бағалау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі № 293 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11104 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық құқықтық  жүйесінде 
2015 жылғы 12 маусымда жариялған) күші жойылды деп танылсын.

 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
Жауапты хатшысына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
В.ШКОЛЬНИК

Қазақстан Республикасы Энергетика Министрінің 
2016 жылғы 18 ақпандағы №70 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесі

1. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің (бұдан əрі - Министрлік) «Б» 

корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесі (бұдан 
əрі - Əдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңы 33-бабының 5-тармағына жəне Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 13 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың 
үлгілік əдістемесіне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12705 
болып тіркелген) сəйкес əзірленді жəне Министрліктің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің (бұдан əрі - «Б» корпусының қызметшілері) қызметін бағалау алгоритмін 
айқындайды.

2. «Б» корпусы қызметшілерінің жұмысын бағалау (бұдан əрі - бағалау) олардың жұмыс 
тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі. 

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазымындағы қызметінің нəтижелері 
бойынша:

1) т оқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) – бағаланып жатқан жылдағы есептік 
тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес 
өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып жатқан жылдың жиырма 
бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау оның нақты лауазымда орналасу мерзімі үш айдан 
кем болған жағдайда өткізілмейді.

Əлеуметтік демалыстағы «Б» корусының қызметшілері бағалауды жұмысқа шыққаннан 
кейін осы Əдістеменің осы тармағында көрсетілген мерзімде өтеді.

4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді жəне «Б» корпусы қызметшісінің 
лауазымдық міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді.

«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы өзінің лауазымдық нұсқаулығына сəйкес 
бағынатын тұлға болып табылады.

5. Жылдық бағалау:
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан;
2) «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұмыс жоспарын орындау бағасынан;
3) айналмалы бағалаудан құралады.
6. Министрліктің Жауапты хатшысы  «Б» корпусы қызметшісінің қызметін бағалауды өткізу 

үшін Бағалау жөніндегі комиссия құрайды, Персоналды дамыту басқармасы оның жұмыс 
органы болып табылады.

7. Бағалау жөніндегі комиссияның мəжілісі оның құрамының үштен екісінен астамы қатысқан 
жағдайда заңды болып есептеледі.

Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі болмаған жағдайда, оларды алмасты-
ру бағалау жөніндегі комиссияны құру туралы бұйрыққа өзгертулер енгізу арқылы уəкілетті 
тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен 
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(Соңы 20-бетте) 

айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші бо-
лып табылады. 

Персоналды дамыту басқармасының қызметшісі Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы 
болып табылады. Бағалау жөніндегі комиссия хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

2. Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру
10. «Б» корпусы қызметшісі жұмысының жеке жоспары «Б» корпусы қызметшісімен жəне оның 

тікелей басшысымен бірлесіп келесі жылдың бірінші қаңтарынан кешіктірмей осы Əдістемеге 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құрастырылады.

11. «Б» корпусының қызметшісі лауазымға осы Əдістеменің 10-тармағында көрсетілген 
мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы қызметшісі 
жұмысының жеке жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
құрастырылады.

12. «Б» корпусының қызметшісі жұмысының жеке жоспарына:
1) «Б» корпусының қызметшісі туралы дербес деректерді (Т.А.Ə. (болған жағдайда), атқаратын 

лауазымы, «Б» корпусының қызметшісінің құрылымдық бөлімшесінің атауы);
2) Министрліктің стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), олар болмаған жағдайда оның 

функционалдық міндеттеріне сəйкес «Б» корпусы қызметшісінің жұмыс іс-шараларының ата-
уы кіреді.

Іс-шаралар қолжетімді, іске асатын, «Б» корпусы қызметшісі жұмысының функционалды 
бағытымен байланысады, нақты аяқтау нысанына ие болады.

Іс-шаралардың саны мен күрделілігі Министрліктің салыстыруында анықталады.
3) «Б» корпусы қызметшісінің жəне оның тікелей басшысының қолдары, жеке жоспарға 

қол қою күнін қамтиды.
 13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана Персоналды дамыту басқармасына 

беріледі.Екінші дана «Б» корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімше басшысы нда болады.
3. Бағалауды жүргізуге дайындық

 14. Персоналды дамыту басқармасы Бағалау жөніндегі комиссия төрағасының келісімі бой-
ынша бағалауды өткізу кестесін қалыптастырады.

Персоналды дамыту басқармасы бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісін жəне 
бағалауды іске асыратын тұлғаларды бағалау туралы уақытылы хабардар етуді қамтамасыз 
етеді жəне оларға бағалау парақтарын толтыру үшін жібереді.

4. Лауазымдық міндеттерді орындауды   бағалау
 15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу жəне айыппұл балл-

дарынан құрылады.
 16. Негізгі баллдар 100 балл деңгейінде белгіленеді.
 17. Көтермелеу баллдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет 

көрсеткіштері, сондай-ақ мазмұндық жəне/немесе ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып 
табылатын қызмет түрлері үшін қойылады.

18. Көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрл ері мемлекеттік органдармен өз 
ерекшеліктеріне сүйеніп белгіленеді жəне атқарылған жұмыстың көлемі мен күрделілігін қосу 
тəртібімен бес деңгейлік шкала бойынша орналасады. Бұл ретте көтермеленетін қызмет 
көрсеткіштері мен түрлеріне Электронды құжат алмасудың бірыңғай жүйесінде жəне мемлекеттік 
органның Интранет-порталында белгіленетін де, белгіленбейтін де құжаттар мен іс-шаралар 
кіре алады.

Əр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей бас-
шыдан бекітілген шкалаға сəйкес «+1»-ден «+5» баллға дейін иеленеді.

19. Айыппұл баллдары орындау жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін қойылады.
20. Орындау тəртібін бұзуға:
1) жоғары тұрған органдардың, Министрлік басшылығының, тікелей басшысының тапсыр-

маларын жəне бақылаудағы құжаттар мен жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін орындау 
мерзімдерін бұзу;

2) тапсырмаларды жəне бақылаудағы құжаттарды, жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін 
сапасыз орындау жатады.

21.Еңбек тəртібін бұзуға:
1) дəлелді себепсіз жұмыста болмауы;
2) дəлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
3) қызметшілердің қызметтік əдепті бұзуы жатады.
Персоналды дамыту басқармасы, «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы, əдеп бой-

ынша уəкілдің құжатпен дəлелденген мəліметі еңбек тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың 
қайнары ретінде болады.

22. Əр орындау жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін «Б» корпусының қызметшісіне əр бұзу 
фактісі үшін «-2» мөлшерінде айыппұл баллдары қойылады.

23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін, «Б» корпусының 
қызметшісі тікелей басшыға осы Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша толтырылған 
бағалау парағын келісу үшін жібереді.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек тəртібін бұзғаны туралы Персоналды да-
мыту басқармасы жəне əдеп бойынша уəкілдің берген мəліметтерін есепке ала отырып, бағалау 
парағында берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер (болған жағдайда) 
енгізеді жəне онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағы «Б» корпусы қызметшісімен расталады.
«Б» корпусы қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау жөніндегі комиссияның отыры-

сына жіберу үшін кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда Персоналды дамыту басқармасының 
жұмыскері жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда танысудан бас 
тарту туралы акт құрастырады.

5. Жеке жұмыс жоспарын орындауды бағалау
26. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға келісу үшін 

осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағын жолдайды.
27. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мəліметтердің анықтылығы тұрғысынан 

қарастырып, түзету енгізеді (болған жағдайда) жəне оған келісім береді.
28. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» корпусының қызметшісі растайды.
«Б» корпусы қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау жөніндегі комиссияның оты-

рысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда Персоналды дамыту басқармасының 
жұмыскері жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы танысудан бас тарту туралы 
еркін нысанда акт жасайды.

6. Айналмалы бағалау
 29. Айналмалы бағалау:
 1) тікелей басшының;
 2) «Б» корпусы қызметшісіне бағыныштыларды;
 3) тікелей бағыныштылар болмаған жағдайда – «Б» корпусының қызметшісі жұмыс істейтін 

құрылымдық бөлімшеде лауазымдарды атқаратын тұлғаларды (олар болған жағдайда) 
бағалау болып табылады.

30. Осы Əдістеменің 29-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген адамдардың 
тізімін (үштен а спайтын) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық міндеттері жəне қызметтік 
өзара əрекеттестігіне қарай Персоналды дамыту басқармасы бағалау жүргізілгенге дейін бір 
айдан кешіктірмей анықтайды.

31. Осы Əдістеменің 29-тармағында көрсетілген тұлғалар осы Əдістеменің 4-қосымшасына 
сəйкес нысанда айналмалы бағалау парағын толтырады.

32. Толтырылған бағалау парақтары оларды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
Персоналды дамыту басқармасына жіберіледі.

33. Персоналды дамыту басқармасы айналмалы бағалаудың орта бағасын есептейді.
34. Айналмалы бағалау жасырын түрде жүргізіледі.

7. Қорытынды баға
35. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің тоқсандық қорытынды бағасын 

мынадай формула бойынша есептейді:

∑кв = 100 + а – в,

 – тоқсандық баға;
 а – көтермелеу баллдары;
 в – айыппұл баллдары.
 36. Тоқсандық қорытынды баға мынадай шəкіл бойынша қойылады:
 80 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»,
 80-нен 105- баллға дейін – «қанағаттанарлық»,
 106-дан 130 баллға дейін (қоса алғанда) – «тиімді»,
 130 баллдан астам – «өте жақсы».
37. Персоналды дамыту басқармасы «Б» корпусы қызметшісінің жылдық қорытынды 

бағасын мына формула бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысына дейін бес жұмыс 
күнінен кешіктірмей есептейді:

,

∑год– жылдық баға;

∑кв – есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық мəн). Бұл ретте тоқсандық 
бағалардың алынған орта арифметикалық мəні осы Əдістеменің 37-тармағында көрсетілген 
шəкілді есепке ала отырып, бес баллдық бағалар жүйесіне келтіріледі, атап айтқанда:

 «қанағаттанарлықсыз» (80 баллдан төмен) - 2 балл,
 «қанағаттанарлық» (80-нен 105 баллға дейін) – 3 балл; 
 «тиімді» (106-дан 130 баллға (қоса алғанда) дейін) – 4 балл,
 «өте жақсы» (130 баллдан астам) – 5 балл;
∑ИП – жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта арифметикалық мəн);

– айналмалы бағалау (орта арифметикалық мəн).
 38. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шəкіл бойынша қойылады:
 3 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»,
 3 баллдан 4 баллға дейін – «қанағаттанарлық»,
 4 баллдан 5 баллға дейін – ««тиімді»,
 5 балл – «өте жақсы».

8. Комиссияның бағалау нəтижелерін қарауы
39. Персоналды дамыту басқармасы Бағалау жөніндегі комиссия төрағасымен келісілген 

кестеге сəйкес бағалау нəтижелерін қарау бойынша Комиссияның отырысын өткізуді 
қамтамасыз етеді.

Персоналды дамыту басқармасы Бағалау жөніндегі комиссияның отырысына мынадай 
құжаттарды:

1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) толтырылған айналмалы бағалау парағын (жылдық бағалау үшін);
3) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;
4) осы Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысы 

хаттамасының жобасын тапсырады.
40. Бағалау жөніндегі комиссия бағалау нəтижелерін қарастырады жəне мына шешімдердің 

бірін шығарады:
1) бағалау нəтижелерін бекіту;
2) бағалау нəтижелерін қайта қарау.
Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада 

тиісті түсіндірмемен келесі жағдайларда бағаны түзетеді:
1) егер «Б» корпусы қызметшісінің қызмет тиімділігі бағалау нəтижесінен көп болса. Бұл ретте 

«Б» корпусы қызметшісінің қызмет нəтижесіне құжаттамалық растау беріледі;
2) «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нəтижесін санауда қате жіберілсе;
3) бірдей баға болған жағдайда бағалау нəтижелерін мəжбүрлі түрде саралау кезінде. Бұл рет-

те Комиссия қызметшілердің қол жеткізген нəтижелерінің мəні, маңыздылығы жəне өлшемдестігін 
есепке ала отырып, бағалау қорытындыларын түзетуге құқылы.

41. Персоналды дамыту басқармасы бағалау нəтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні 
ішінде «Б» корпусының қызметшісін таныстырады.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электрон-
ды нысанда жүргізіледі.

«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нəтижелерін оның қызметтік тізіміне 
енгізуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда Персоналды дамыту басқармасының қызметкері 
танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.

42. Осы Əдістеменің 40-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ Бағалау жөніндегі ко-
миссия отырысының қол қойылған хаттамасы Персоналды дамыту басқармасында сақталады.

9. Бағалау нəтижелеріне шағымдану
43. Комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті 

органға шағымдануы шешім шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
44. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган «Б» корпусы қызметшісінен шағым 

түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде шағымды қарайды жəне бұзушылықтар анықталған 
жағдайда, Министрлікке Бағалау жөніндегі комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.

45. Қабылданған шешім туралы ақпаратты Министрлік екі апта ішінде мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі уəкілетті органға береді.

46. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нəтижелеріне сотта шағымдануға құқығы бар.
10. Бағалау нəтижелері бойынша шешім қабылдау

47. Бағалау нəтижелері бонус төлеу жəне оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз болып 
табылады.

48. Бонустар «өте жақсы» жəне «тиімді» бағалау нəтижелері бар «Б» корпусы қызметшілеріне 
төленеді.

49. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық бағалаудың 
қорытындылары бойынша «Б» корпусы қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған 
қызмет бағыты бойынша жүргізіледі.

 «Б» корпусының қызметшісі Бағалау жөніндегі комиссия оның қызметін жылдық бағалаудың 
нəтижелерін бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі.

50. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік əкімшілік 
лауазымға алғаш рет қабылданған тұлғаларға тəлімгер ретінде бекітілмейді.

51. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша «қанағаттанарлықсыз» 
мəндегі бағалау нəтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз болып табылады. Кез келген төмен 
тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының қызметшісі заңнамамен белгіленген 
тəртіпте жұмыстан шығарылады.

52. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нəтижелері олардың қызметтік тізімдеріне 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 1-қосымша

Нысан
 

 «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары
__________________________________жыл (жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда): _____________________ Қызметшінің лауазымы: 
_____________________________________________ Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің 
атауы: __________________________________________________________________

№ р/с Іс-шаралардың аталуы * Іс-шараның нəтижесі
1 Іс-шара
2 Іс-шара
3 Іс-шара
4 …

Ескертпе: * - іс-шаралар Министрліктің стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), олар 
болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне сəйкестігін есепке ала оты-
ра анықталады. Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік орғанға сəйкес келуі тиіс

Қызметші Т.А.Ə. (болған жағдайда)______ 
күні _________________________ қолы 
______________________

Тікелей басшы Т.А.Ə. (болған жағдайда)______ 
күні _________________________ қолы 
______________________ 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 2-қосымша

Нысан
Бағалау парағы

 ___________________тоқсан ____ жыл
 (бағаланатын кезең)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда): ____________________ Бағаланатын 
қызметшінің лауазымы: ________________________________ Бағаланатын қызметшінің 
құрылымдық бөлімшесінің атауы: ________________________________________________
_________________

Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:

№ 
р/с

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы

Ес
ке
рт
у Көтермеленетін 

көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері туралы 
мəліметтер

Орындау 
тəртібін 
бұзу ту-
ралы 

мəліметтер

Еңбек 
тəртібін 

бұзу туралы 
мəліметтер 

Көтерме-
ленетін 

көрсеткіштер 
мен қызмет 
түрлері 
туралы 

мəліметтер

Орындау 
тəртібін 
бұзу ту-
ралы 

мəліметтер

Еңбек 
тəртібін 

бұзу туралы 
мəліметтер

1

2
3

Өзін-өзі бағалау нəтижесі: Бағалау нəтижесі:  

Қызметші Т.А.Ə. (болған жағдайда)______ күні 
_________________________ 
қолы ______________________

Тікелей басшы Т.А.Ə. 
(болған жағдайда)______ күні 
_________________________ қолы 
______________________ 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 3-қосымша

Нысан

 Бағалау парағы
 __________________________________________________жыл (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда): ____________________ Бағаланатын 
қызметшінің лауазымы: ________________________________ Бағаланатын қызметшінің 
құрылымдық бөлімшесінің атауы: ________________________________________________
_________________

Жеке жоспарды орындау бағасы:
.

№ 
р/с Атауы Маңызы Қызметшінің өзін-өзі 

бағалау нəтижелері
Басшысының 
бағалау 
нəтижелері

Ескерту 

1 Іс-шара 2-ден 5 ке дейін 
2 Іс-шара 2-ден 5 ке дейін 
3 Іс-шара 2-ден 5 ке дейін 
4 …  

Қызметші Т.А.Ə. (болған жағдайда)______ 
күні _________________________ қолы 
______________________

Тікелей басшы Т.А.Ə. 
(болған жағдайда)______ күні 
_________________________ қолы 
______________________  

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 4-қосымша

Нысан

 Айналмалы бағалау нəтижелері
 __________________________________________________жыл (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда): ____________________ 
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ________________________________
 Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
_________________________________________________________________

№ р/с Құзыреттін аталуы Маңызы Баға (балл)
Тікелей басшы

1. Бастамашылығы 2-ден 5 ке дейін  
2. Əрекеттестікке икемділігі 2-ден 5 ке дейін  
3. Қызметтік этиканы сақтау 2-ден 5 ке дейін
 БАРЛЫҒЫ:  

Бағынышты адам
1. Жұмысты жоспарлай білу 2-ден 5 ке дейін  
2. Жұмысқа негіздей білу 2-ден 5 ке дейін  
3. Қызметтік этиканы сақтау 2-ден 5 ке дейін
 БАРЛЫҒЫ:  

Əріптесі
1. Топта жұмыс істей білу 2-ден 5 ке дейін  
2. Қызметтік этиканы сақтау 2-ден 5 ке дейін  
 БАРЛЫҒЫ:    

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 5-қосымша

Нысан
 Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы 

______________________________________________________ 
(мемлекеттік органның атауы)

_________________________________________________________
 (бағалау түрі: тоқсандық/жылдық жəне бағаланатын кезең (тоқсан жəне (немесе) жыл)

Бағалау нəтижелері

№ 
р/с

Қызметшілердің Т.А.Ə. 
(болған жағдайда)

Бағалау 
нəтижелері ту-
ралы мəлімет

Бағалау нəтижесін 
Комиссияның түзетуі 

(болған жағдайда)
Комиссияның 
ұсыныстары

1.
2.
...

Комиссия қорытындысы:
 _________________________________________________________________
 Тексерген: Комиссия хатшысы: _______________________ Күні _____________
  (Т.А.Ə.(болған жағдайда., қолы) 
 Комиссия төрағасы: _______________________ Күні _____________
  (Т.А.Ə.(болған жағдайда., қолы) 
 Комиссия мүшесі: _______________________ Күні _____________ 
  (Т.А.Ə.(болған жағдайда., қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 15 на-
урызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13463 
болып  енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 19 ақпан              №72        Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
мұнай және газ саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 29 мамырдағы № 380 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің мұнай жəне газ саласындағы 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика Министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 29 мамырдағы № 380 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11604 болып тіркелген, 
2015 жылғы 12 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізiлсiн:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), 
мұнай-химия өндірістерін жобалауға (технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, мұнай 
жəне газ саласындағы магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi 
құбырларын пайдалануға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті» де-
ген 6-қосымшасында:

1-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
««Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі - Мемлекеттік корпорация);»;
11 жəне 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Мемлекеттік корпорацияға жүгiну тəртiбiнің сипаттамасы, көрсетiлетiн қызметті 

алушының сұрауын өңдеу ұзақтығы:
1) Мемлекеттік корпорацияға жүгiну тəртiбiнің сипаттамасы:
1-рəсім - Мемлекеттік корпорация қызметкерінің мемлекеттік қызметті көрсету үшін 

«Мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесі» ақпараттық жүйесіне 
(бұдан əрі – АЖ) логин мен парольді (авторизация процесі) енгізуі;

2-рəсім - Мемлекеттік корпорация қызметкерінің өтінішке қол қойған адамның жеке ба-
сын сəйкестендіруі;

3-рəсім – Мемлекеттік корпорация қызметкерінің осы регламентте көрсетiлген қызметтi 
таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсету үшiн сұрау нысанын экранға шығаруы жəне Мемлекеттік 
корпорация қызметкерінің көрсетiлетін қызметті алушының деректерiн енгiзуі;

4-рəсiм – Мемлекеттік корпорация қызметкерінің электрондық үкiметтiң шлюзi (бұдан əрі 
- ЭҮШ) арқылы көрсетiлетін қызметті алушының деректерi туралы сұрауды «Жеке тұлғалар» 
мемлекеттiк дерекқорына (бұдан əрі - ЖТ МДҚ) немесе «Заңды тұлғалар» мемлекеттiк 
дерекқорына (бұдан əрі - ЗТ МДҚ) жiберуі;

1-шарт – көрсетiлетін қызметті алушы деректерiнiң ЖТ МДҚ/ЗТ МДҚ-да болуын тексеру;
5-рəсiм – көрсетiлетін қызметті алушы деректерiнiң ЖТ МДҚ/ЗТ МДҚ-да жоқ болуына бай-

ланысты деректердi алудың мүмкiн еместiгi туралы хабарламаны қалыптастыру;
6-рəсім - Мемлекеттік корпорацияның қызметкері, егер Қазақстан Республикасының 

заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттiк қызметтер көрсету кезiнде ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəлiметтердi пайдалануға көрсетiлетiн 
қызметтi алушының жазбаша келiсiмiн алады;

2-шарт – өтініштің дұрыс толтырылуы жəне АЖ тізбесіне сəйкес ұсынылған құжаттар 
топтамасының толықтығы;

7-рəсім – көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорация қызметкерiнің құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат беруi;

8-рəсім – Мемлекеттік корпорация қызметкерінің АЖ-ға көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 
құжаттардың тізімін енгізуі, құжаттарды сканерлеуі, оларды сұрау нысанына тіркеп қоюы жəне 
көрсетiлетiн қызметтi алушының жазбаша келiсiмiнің негiзiнде электрондық құжаттар нысанындағы 
оның сұрауын, сондай-ақ құжаттардың түпнұсқаларын (көшірмелерін) өзiне қызметтiк мақсатта 
пайдалану үшiн берiлген электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі - ЭЦҚ) куəландыруы;

9-рəсім - Мемлекеттік корпорация қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушыдан тиісті 
құжаттарды қабылдағаны туралы АЖ берген штрих-коды бар қолхатты беруі;

10-рəсім – Мемлекеттік корпорация қызметкері өзіне қызметтік мақсатта пайдалану үшін 
берілген ЭЦҚ-мен куəландырылған құжаттардың электрондық көшірмелері нысанындағы 
құжаттар топтамасын «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер қоры ақпараттық жүйесіне 
(бұдан əрі - ЕЛ МДБ АЖ) ЭҮШ арқылы рұқсат беру шарттарына жəне талаптарына сəйкестiгі 
мəніне қарастыру, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң 
нəтижесiн жолдау үшін жібереді.

Мемлекеттiк қызметті көрсету үшiн көрсетiлетiн қызметтi берушiге қажеттi құжаттар тізбесі 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартының 9-тармағымен анықталды.

11-рəсім - Мемлекеттік корпорацияның қызметкері қолхатта көрсетілген мерзімде 
көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нəтижесiн береді;

2) көрсетiлетiн қызметті алушының сұрауын Мемлекеттік корпорацияда өңдеу ұзақтығы 
– 15 (он бес) минуттан аспайды.

12. Мемлекеттiк қызметті көрсетудiң нəтижесiн Мемлекеттік корпорация арқылы алу 
процесiнің сипаттамасы, оның ұзақтығы:

1) мемлекеттiк қызметті көрсетудiң нəтижесiн алу тəсiлi – Мемлекеттік корпорацияда 
қолма-қол.

2) мемлекеттiк қызметті көрсетудiң нəтижесiн алу ұзақтығы – 15 (он бес) минуттан аспайды;
3) мемлекеттiк қызметті көрсетудiң нəтижесiн алу тəртiбi:
1-рəсім – көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) өтініш-қолхат 

бланкісі жыртылмалы талонының негізінде, онда көрсетілген мерзімде, оның жеке басын 
куəландыратын құжатты көрсетіп, Мемлекеттік корпорацияның қызметкеріне жүгінеді;

2-рəсім – Мемлекеттік корпорацияның қызметкері қолхаттағы штрих-кодты сканерлеу үшін 
көрсетілетін қызметті алушыдан штрих-коды бар қолхатты қабылдайды;

3-рəсім – Мемлекеттік корпорацияның қызметкері көрсетілетін қызметті алушының алғандығы 
туралы міндетті белгісін қойғыза отырып, оған мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесiн береді.

Көрсетілетін қызметті алушының кінəсі бойынша мерзімінде берілмеген құжаттар бір ай 
ішінде Мемлекеттік корпорацияда сақталады.».

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық 
реттеу, бақылау жəне мемлекеттік инспекция комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен 

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

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен 
кейін бес жұмыс күні ішінде оның көшірмесін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы ре спубликалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
В.ШКОЛЬНИК

 Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 15 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13467 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 17 мамыр                 №208          Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының энергетикалық 
ұйымдарында персоналмен жұмыс істеу қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы №234 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасының энергетикалық ұйымдарында персоналмен жұмыс істеу 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 26 
наурыздағы № 234 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10830 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 20 мамырда 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының энергетикалық ұйымдарында 
персоналмен жұмыс істеу қағидаларында:

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Зиянды жəне қауіпті өндірістік факторларымен жұмысқа, сондай-ақ жерасты 

жұмыстарына адамдарды қабылдауды олар алдын ала медициналық қарап-тексеруден 
өткеннен кейін жəне денсаулығының жай-күйі бойынша қарсы көрсеткіштердің болмауы 
анықталғаннан кейін жұмыс беруші жүзеге асырады»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Жұмыскер медициналық қарап-тексеруден жалтарған жағдайда немесе өткізілген 

қарап-тексеру нəтижелері бойынша ұсынымдарды орындамаса, жұмыскер Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексіне сəйкес еңбек міндеттерін 
орындаудан шеттетіледі».

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасы департаменті 
заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты 
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды; 

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жəне  əлеуметтік даму министрі
____________ Т. Дүйсенова
2016 жылғы 27 мамыр

Бұйрық Қазақстан Республикас ының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13833 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 31 мамыр        №228         Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің кейбір 
бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

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

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі (бұдан əрі - Тізбе) бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасы департаменті 
заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға,  сондай-ақ тіркелген бұйрықты 
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жібер уді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды; 

4 ) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

4. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін Тізбенің 1) 
тармақшасының бесінші, жетінші, тоғызыншы, он бірінші, он бесінші, он жетінші, он тоғызыншы, 
жиырма бірінші жəне жиырма үшінші абзацтарын, 2) тармақшасының алтыншы жəне сегізінші 
абзацтарын, 3) тармақшасының жетінші абзацын жəне 4) тармақшасының алтыншы аб-
зацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
Қ.БОЗЫМ БАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»:
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
____________ Қ. Бишімбаев
2016 жылғы «____» __________

«КЕЛІСІЛДІ»:
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушы
____________ М. Құсайынов
2016 жылғы 17 маусым

Қазақстан Республикасы Энергетика министрі нің 2016 жылғы 31 мамырдағы №228 
бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің өзгерістер енгізілетін кейбір 
бұйрықтарының тізбесі 

1) «Жылу энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығында (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10234 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 
мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жылу энергиясын пайдалану қағидаларында:
2-тармақшада:
12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«12) жылу  энергиясына арналған тариф – тұтынылған жылу энергиясы үшін ақы алынатын 

табиғи монополиялар салаларындағы бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекіткен 
жылу энергиясының бірлігі құнының ақшалай мəні;»;

18) тармақша мынад ай редакцияда жазылсын:
«18) реттеуші орган – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын 

мемлекеттік органның ведомствосы;»;
19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Жылу желілеріне нақты қосылу тұтынушының аталған жұмыс (қосылу бойынша) ақысын 

Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар саласындағы заңнамасына сəйкес төлегеннен 
кейін, жазбаша өтініші бойынша энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым жүзеге асырады.»;

26-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Жылу энергиясын коммерциялық есептеу құралын жылу желісінің теңгерімдік тиесілік 

шекарасынан тыс орнатқан жағдайда, жылу желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан 
жылу энергиясының коммерциялық есептеу құралдарын орнатқан жерге дейінгі аумақтағы 
жылу энергиясының шығындары, шарттық негізде, теңгерімінде жылу желісінің көрсетілген 
аумағы тұрған иегердің меншігіне жатқызылады. Шығындар энергия беруші (энергия өндіруші) 
ұйымдармен есептеу жолымен Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар саласындағы 
заңнамасына сəйкес анықталады.»;

31-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«31. Коммерциялық есепке алу құралдарының көрсеткіштерін алуды тұтынушының немесе 

оның өкілінің қатысуымен энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым өкілі жүргізеді, қашықтықтан 
деректерді беру құралдары орнатылған жағдайларда, егер шартта өзгеше көзделмесе, 
тұтынушының қатысуынсыз жүргізеді»;

47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«47. Тұтынушының жылу тұтынатын қондырғыларын коммерциялық есепке алу 

құралдарысыз қосқан жағдайда, жылумен жабдықтаушы ұйыммен жіберілетін жылу 
энергиясының көлемі Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар саласындағы 
заңнамада белгіленген тəртіппен есептеу арқылы анықталады.»;

49-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«49. Ыстық суда жылу энергиясын пайдалану жəне тұтынушының есепке алу торабында 

температуралық кестені сақтау кезінде тұтынушы кейін қайтатын желілік суды кесте бойынша 
оның мəнінен аспайтын температурамен қайтарады. Есепке алу құралдары жоқ тұтынушыларда 
шарттық көлемнен артық жіберілген жылу мөлшерін есептеу Қазақстан Республикасының 
табиғи монополиялар саласындағы заңнамада белгіленген тəртіпке сəйкес жүргізіледі.»;

55-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Тұтынушы энергиямен жабдықтаушы ұйыммен жылу энергиясы үшін өтінім берілген 

шарт көлемінің, коммерциялық есепке алу құралдары көрсеткіштерінің негіздерінде энергиямен 
жабдықтаушы ұйым жазып берген төлем құжаттары бойынша, ал олар болмаған жағдайда 
– Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар саласындағы заңнамада белгіленген 
тəртіппен есеп айырысу жолымен есеп айырысады.»;

56-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«56. Тұтынушыларға берілген жылу энергиясы үшін есеп айырысулар Қазақстан 

Республикасыныңтабиғи монополиялар саласындағы заңнамасына сəйкес белгіленген та-
рифтер бойынша жүргізіледі.»;

62-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған жылу энергиясын пайдаланатын тұтынушыларда 

ұсынылған қызметтің көлемін коммерциялық есепке алу құралдары болмаған жағдайда, 
Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар саласындағы заңнамада белгіленген 
тəртіппен есептеу жолымен анықталады.»;

2) «Есептік тарифті айқындау, шекті жəне жеке тарифтерді бекіту қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 105 
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10752 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 14 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі 

Заңының 5-бабының 70-23) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Есептік тарифті айқындау, шекті жəне жеке тарифтерді 

бекіту қағидаларында:
2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттік орган – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асы-

ратын мемлекеттік органның ведомствосы;»;
48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«48. «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi 

Заңы 14-бабының 9) тармақшасына сəйкес мемлекеттік орган өзінің шешімі бойынша ұсыну 
мерзімдерін көрсете отырып, энергия өндіруші ұйымнан оның қызметі туралы қосымша 
ақпаратты сұратады. 

Бұл ретте өтінімді қарау мерзімі сұратылған ақпаратты алғанға дейін тоқтатыла тұрады. 
Қарау мерзімін ұзарту күнтізбелік отыз күннен аспайды.»;
3) «Электр энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығында (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10403 болып тіркелген, 2015 жылғы 1 сəуірде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ж арияланған): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясын пайдалану қағи даларында:
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Энергия беруші ұйым өзінің интернет-ресурсында электрмен жабдықтау желісіне 

қосылу жəне техникалық шарттарды беру процесіне арналған бөлімді ашады, онда мыналар:
электрмен жабдықтау желілеріне технологиялық қосылуға арналған бөлімді əзірлеу; 
кемінде 3 ай мерзімділігімен жүктелетін шағын станцияларды жүктеу туралы ақпаратты 

орналастыру қамтылады.»;
56-тармақ алынып тасталсын; 
4) «Үлгілік инвестициялық шартты, үлгілік келісімді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 107 бұйрығында (Нормативтiк құқықтық 
актiлерді мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 10650 болып тiркелген, 2015 жылғы 14 мамырда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

бұйрықтың атауы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Үлгілік инвестициялық шартты бекіту туралы»;
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі 

Заңының 5-бабының 70-24) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;
көрсетілген бұйрыққа «Үлгілік инвестициялық шарт» 1-қосымша осы тізбеге қосымшаға 

сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
5) «Электр қондырғыларын орнату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығында (Нормативтiк құқықтық 
актiлерді мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 10851 болып тiркелген, 2015 жылғы 5 маусымда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр қондырғыларын орнату қағидаларында:
1-тармақтың 21) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«21) тұтынушы - электр жəне (немесе) жылу энергиясын шарт негізінде тұтынатын жеке 

немесе заңды тұлға;»;
6) «Электрмен жабдықтаудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 233 бұйрығында (Нормативтiк құқықтық 
актiлерді мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 10806 болып тiркелген, 2015 жылғы 5 маусымда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электрмен жабдықтаудың үлгілік шартында:
12-тармақтың екінші жəне үшінші бөлігі алынып тасталсын.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2016 жылғы 31 мамырдағы №228 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 

қосымша
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 

2015 жылғы 20 ақпандағы №107 бұйрығына 1-қосымша

Үлгілік инвестициялық шарт

__________________    20___ жылғы ________ «____»
(қол қойылған қала)    (жасалған күні)

Бұдан əрі «Уəкілетті орган» деп аталатын
 ______________________________________________________________ атынан

(мемлекеттік органның атауы
____________________________________________ негізінде əрекет ететін 
  (ереже немесе бұйрық)
____________________________________________________________________

(уəкілетті тұлғаның лауазымы, Т.А.Ə.)
бұдан əрі «Мемлекеттік орган» деп аталатын табиғи монополиялар салаларындағы
басшылықты жүзеге асыратын,
______________________________________________________________ атынан
 (мемлекеттік органның атауы)
____________________________________________ негізінде əрекет ететін 
  (ереже немесе бұйрық)
____________________________________________________________________
  (уəкілетті тұлғаның лауазымы, Т.А.Ə.)
бір тараптан жəне бұдан əрі «Энергия өндіруші ұйым» деп аталатын
____________________________________________________________________
(инвестициялық бағдарламаны іске асыруды жүзеге асыратын энергия
______________________________________________________________ атынан
  (өндіруші ұйымның атауы)
____________________________________________ негізінде əрекет ететін 
  (жарғы немесе сенімхат) 
____________________________________________________________________
  (уəкілетті тұлғаның лауазымы, Т.А.Ə.)

екінші тараптан, бұдан əрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2004 жылғы 9 шілдедегі 
«Электр энергетикасы туралы» (бұдан əрі – Заң), 1998 жылғы 9 шілдедегі «Табиғи моно-
полиялар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес инвестициялық шартты 
(бұдан əрі - Шарт) жасасты.

1. Шарттың мəні
1. Шарттың мəні Энергия өндіруші ұйым инвестициялық бағдарламаны:

____________________________________________________________________
  (инвестициялық бағдарламаның атауы)
(бұдан əрі - инвестициялық бағдарлама) іске асырған (орындаған) кезде Тараптардың 

қарым-қатынасын реттеу болып табылады.
2. Тараптардың құқықтары жəне міндеттері

2. Энергия өндіруші ұйым инвестициялық бағдарламада белгіленген мөлшерде, тəртіппен, 
шартпен жəне мерзімде

____________________________________________________________________
(жаңа активтер жасауға, қолданыстағы активтерді кеңейтуге, жаңартуға, қайта құруға 

жəне техникалық жарақтандыруға - нақты көрсетілсін) инвестицияларды қамтамасыз етеді.
3. Энергия өндіруші ұйым:
1) электр энергиясын спот-сауда-саттықта (олар өндіретін электр энергиясының көлемінің 

он пайызынан аспайтын), теңгерімдеуші нарықта жəне экспортқа сатылатын жағдайларды 
қоспағанда, есептік немесе жеке тарифтен аспайтын тарифтер бойынша сатуды жүзеге 
асырады;

2) инвестициялық бағдарламаның есептік тарифті белгілеу кезінде немесе жеке тарифті 
бекіту кезінде көзделген көлемде жəне мерзімде объект бойынша орындалуын жүзеге асырады;

3) инвестициялық бағдарламаны орындайды жəне жыл сайын ________ дейінгі мерзімде 
уəкілетті орган мен табиғи монополиялар саласындағы басшылықты жүзеге асыратын 
мемлекеттік органның ведомствосына оның орындалуы туралы есеп береді.

4) инвестициялық міндеттемелерді орындау мақсатында инвестициялық бағдарламаларда 
(жобаларда) көзделген қаражатты қолданады.

5) энергия өндіруші ұйым электр энергиясын тиісінше есептік немесе жеке тарифтен асы-
рып сатқан жағдайда электр энергиясын спот-сауда-саттықта (олар өндіретін электр энергиясы 
көлемінің он пайызынан аспайтын), теңгерімдеуші нарықта жəне экспортқа сату нəтижесінде 
алынған соманы қоспағанда, көтерме жəне (немесе) бөлшек сауда нарығы субъектілеріне 
артық соманы қайтарады.

6) энергия өндіруші ұйым табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге 
асыратын мемлекеттік орган енгізген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы 
нұсқаманы белгіленген мерзімде орындамаған жағдайда энергия өндіруші ұйым көтерме жəне 
(немесе) бөлшек сауда нарығының субъектілеріне инвестициялық бағдарламаны орындау үшін 
көзделген жəне оны іске асыру мақсатында пайдаланылмаған алынған қаражатты қайтарады.

Инвестициялық бағдарламаны орындау үшін көзделген қаражат деп энергия өндіруші 
ұйымның тиісінше есептік немесе жеке тарифтен аспайтын тарифтерді қолдану кезінде алған 
нақты табысы (түсімі) мен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
есептік тарифті белгілеу немесе жеке тарифті бекіту кезінде көзделген нақты шығындар 
арасындағы айырма түсініледі.

4. Уəкілетті орган:
1) инвестициялық бағдарламаның құнын өсіруді келіседі;
2) осы энергия өндіруші ұйымның Шартта көзделген инвестициялық міндеттемелерді 

орындау мониторингін жүргізеді;
3) заңнамада жəне осы Шартта белгіленген өкілеттіктер шегінде Шарттың талаптарының 

орындалуын бақылауды жүзеге асырады.
5. Мемлекеттік орган:
1) жеке тарифті бекітеді;
2) инвестициялық бағдарламаның құнын өсіруді келіседі;
3) энергия өндіруші ұйымның Заңның 7-бабының 5) тармақшасында көзделген талаптарды 

сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.
3. Дауларды шешу

6. Шарттың талаптары орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Тараптар 
Шарттың талаптарына жəне Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы 
заңнамасына жəне азаматтық заңнамаға сəйкес жауапты болады.

7. Шартпен реттелмеген барлық мəселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының 
электр энергетикасы саласындағы заңнамасын жəне азаматтық заңнамасын басшылыққа 
алады.

8. Шарт бойынша даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. Дауларды 
келіссөздер арқылы реттеу мүмкін болмаған жағдайда мұндай даулар сот тəртібімен шешіледі.

4. Құпиялылық туралы ереже
9. Шарттың ережелері, Шартты орындау барысында қандай да бір тараппен алынған 

немесе сатып алынған ақпараттар құпия болып табылады. Аталған ақпараттарды қолдану 
Тараптардың жазбаша келісімі кезінде жүзеге асады.

10. Тараптар құпия ақпараттарды өзге Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға 
бермейді, тек келесі жағдайларда:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен сот немесе құқық қорғау 
органдарының сұрау салуларына ақпарат берген;

2) ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес есептілікті алуға құқылы 
мемлекеттік органдарға берілетін жағдайларды қоспағанда, құпия ақпаратты басқа Тараптың 
келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқықтары жоқ.

5. Қорытынды ережелер
11. Шартқа қол қойылған күн оның күшіне енген күні болып табылады.
12. Шарт _____________ (_______) жыл мерзімде жасалды.
13. Тараптардың екіжақты келісімі бойынша Шартқа жазбаша нысанда қосымша келісімдер 

жасасу арқылы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқығы бар.
14. Шартқа барлық қосымша келісімдерге Тараптардың өкілетті өкілдері қол қоюы тиіс.
Шарт бойынша кез келген хат алмасу мына мекен жайға жіберіледі:
Уəкілетті орган ____________________________________________________
____________________________________________________________________
Мемлекеттік орган ____________________________________________________
____________________________________________________________________
Энергия өндіруші ұйым________________________________________________
____________________________________________________________________

15. Шарт:
1) Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған;
2) Тараптардың екі жақты келісімі бойынша мерзімінен бұрын бұзылған;
3) сот шешкен жағдайда;
4) Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамасында, 

азаматтық заңнамасында жəне Шартта көзделген өзге де жағдайларда қолданылуын тоқтатады.
16. Тараптардың заңды мəртебесінің немесе ұйымдық-құқықтық нысанының өзгеруі 

Шарттың қолданылуын тоқтатпайды жəне Тараптар Шартты бұзуға, оны өзгертуге ниет 
білдірген не құқық нормалары оны қайта ресімдеуді талап еткен жағдайларды қоспағанда, 
барлық құқықтар мен міндеттер тиісті заңды мұрагерлерге өтеді. Бұл ретте Тараптар құқықтық 
мəртебесінің, орналасқан жерінің жəне өзге де деректемелерінің өзгергені туралы оқиғалар 
туындаған күннен бастап 3 жұмыс күн мерзімде бірін-бірі жазбаша нысанда хабардар етеді.

17. Шарт Тараптардың əрқайсысы үшін жəне бірдей заңды күші бар мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде _______ түпнұсқа данада жасалды.

6. Тараптардың деректемелері

 Уəкілетті орган:    Энергия өндіруші ұйым: 
______________________    ______________________
         мөр орны                             мөр орны

 Мемлекеттік орган:
______________________
            мөр орны

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 18 
шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13942 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 2 маусым             №233          Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау 
министрінің және Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу 
туралы

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сəуірдегі Заңының 
27-бабына жəне 50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің жəне Қазақстан Республикасы Қоршаған 
ортаны қорғау министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) «Қондырғы паспортының нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қоршаған ор-
таны қорғау министрінің 2013 жылғы 15 мамырдағы № 122-ө бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік  тіркеу тізілімінде № 8496 болып тіркелген, 2013 жылғы 23 қазандағы № 
237 (28176) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қондырғы паспортының нысаны осы бұйрыққа1-
қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2) «Парниктік газдарды түгендеу туралы есептің нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 28 шілдедегі № 
502 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11818 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 6 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Парниктік газдар шығарындыларына квота бөлу 
субъектілері үшін парниктік газдарды түгендеу туралы есеп нысаны осы бұйрыққа 2-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əкімшілік субъектілері үшін парниктік газдарды түгендеу 
туралы есеп нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Климаттың өзгеруі жөніндегі 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты 
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығ ы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интране т-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасы  Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы 
____________ Н.Айдапкелов 
2016 жылғы 6 маусым

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 2 маусымдағы №233 
бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2013 жылғы 15 
мамырдағы № 122-ө бұйрығына қосымша

 нысан
Қондырғы паспорты

Индексі: № 1 нысан
Кезеңділігі: тиісті кезеңге бекітілген Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің 

ұлттық жоспары қолданылатын алғашқы жыл.
Ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Респ убликасы Экологиялық кодексінің 94-2-ба-

бына сəйкес парниктік газдар шығарындыларын квоталау жөніндегі талаптарына түсетін 
қондырғылар операторлары.

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
уəкілетті орган.

Тапсыру мерзімі: тиісті кезеңге бекітілген Парниктік газдар шығарындыларына квоталар 
бөлудің ұлттық жоспары қолданылатын алғашқы жылдың бірінші сəуіріне дейін.

1. Қондырғы паспортының тіркеу нөмірі (уəкілетті органмен 
толтырылады) _______________________________________________________
2. Қондырғы паспортын толтыру күні ______________________________
3. Қондырғы операторының толық атауы____________________________
4. Қондырғы операторының заңды мекенжайы_______________________
5. Телефон______________________________________________________
6. Факс ________________________________________________________
7. Электрондық пошта мекенжайы _________________________________
8.  Қондырғы операторының бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі - БСН) немесе жеке 

сəйкестендiру нөмiрі __________________________________
9. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы бойынша қондырғы операторының 

негізгі қызмет түрі ______________________________
10. Тегі, аты, əкесінің аты қондырғы операторы басшысы – болған жағдайда
(бұдан əрі – Т.А.Ə.) __________________________________________
11. Қондырғы паспортын даярлауға жауапты адамның Т.А.Ə. __________
12. Жауапты адамның байланысдеректері___________________________
13. Қондырғы бойынша деректер:

Жол 
коды

Көрсеткіштердің атауы
Қондыр-
ғының 
атауы

Көздің 
ата-
уы

Көз-
дің 
№

Экономикалық 
қызмет 

түрлерінің жал-
пы сыныптау-
ышы бойынша 
қызмет түрі

Əкімшілік-
аумақтық 

объектілер сынып-
тауышы бойынша 
географиялық 
орналасқан жері

Парниктік газдар 
шығарындыларының 
көзі болып табылатын 
қолданылатын отын 
немесе өнеркəсіптік 

процесс түрі
А Б В Г Д Е Ж

1

2

14. Əрбір көз үшін қолданылатын технология, қуат пен жұмыстың уақыт кезеңінің сипатта-
малары (бу мен ыстық су өндіру үшін қазандықтар, түрлі технологиялық процестер үшін қажетті 
жылу энергия көздері, цемент немесе балқыту пештері, көміртегі шикізаты тасымалдау үшін 
стационарлық жүйелер, алауларда ілеспелі газды жағу, парниктік газдар шығарындыларымен 
байланысты технологиялық процестер).

15. Парниктік газдар шығарындыларына квоталар алуды (өзгеруді) негіздейтін есептер*.
16. Қондырғы операторы басшысының қолы, мөр_____________________
17. Валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген 
орган_______________________________________________________ расталған
1) валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген органның толық атауы, БСН;
2) аккредиттеу туралы куəліктің нөмірі жəне мерзімді;
3) валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген органның заңды мекенжайы;
4) телефон, факс;
5) электрондық пошта мекенжайы;
6) верификацияға жауапты адамның Т.А.Ə;
7) көлемдегі:_____ тонна көміртегі қос тотығының парниктік газдар шығарындылары;
_____ тонна көміртегінің қос тотығына тең келетін ПГ жалпы шығарындылары растауы*;
8) валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген орган басшының қолы, мөр. 
*- квоталар бөлудің ұлттық жоспарының қолданылу кезеңінде пайдаланылуы Экологиялық 

кодекстің 94-2-бабының 1-тармағының талаптарына түсетін əкімшілік субъектілерінің 
қондырғы операторлары үшін, жаңа қондырғы операторлар үшін жəне парниктік газдар 
шығарындыларына қосымша көлемді алу мақсатында толтырады.

.
«Қондырғы паспортының нысанын» толтыру бойынша түсініктеме

 1. Қондырғы паспорты (бұдан əрі – Паспорт) Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 
қаңтардағы Экологиялық кодексінің 17-бабына сəйкес əзірленді.

 2. Паспортты Экологиялық кодекстің 94-2-бабына сəйкес парниктік газдар шығарындыларын 
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квоталау жөніндегі талаптарына түсетін қондырғылар операторлары, тиісті кезеңге бекітілген 
парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспары қолданылатын алғашқы 
жылдың бірінші сəуіріне дейін ұсынады.

 3. Паспорт мынадай түрде толтырылады:
1-бөлімде қондырғы паспортының тіркеу нөмірі көрсетіледі (уəкілетті орган толтырады);
2-бөлімде қондырғы паспортын толтыру күні көрсетіледі;
3-бөлімде қондырғы операторының толық атауы көрсетіледі;
4-бөлімде қондырғы операторының заңды мекенжайы көрсетіледі;
5-бөлімде байланыс телефоны көрсетіледі;
6-бөлімде қондырғы операторының факсы көрсетіледі;
7-бөлімде қондырғы операторының электрондық поштасы көрсетіледі;
8-бөлімде қондырғы операторының бизнес-сəйкестендіру нөмірі немесе жеке сəйкестендiру 

нөмiрі көрсетіледі;
9-бөлімде экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы бойынша қондырғы 

операторының негізгі қызмет түрі көрсетіледі;
10-бөлімде қондырғы операторы басшысының деректері көрсетіледі (Тегі, аты, əкесінің 

аты – болған жағдайда);
11-бөлімде жауапты тұлғаның деректер көрсетіледі (Тегі, аты, əкесінің аты – болған 

жағдайда);
12-бөлімде қондырғы паспортын даярлауға жауапты адамның байланыс деректері 

көрсетіледі.
4. 13-бөлімде қондырғы бойынша деректер көрсетіледі:
«Қондырғының атауы» деген Б-бағанда қондырғының атауы көрсетіледі;
«Көздің атауы» деген В-бағанда парниктік газдар шығарындыларының себебі болып та-

былатын көздің атауы көрсетіледі;
«Көздің №» деген Г-бағанда қондырғы операторында жасалатын жəне сақталатын олардың 

орналастыру сызбасына сəйкес көздің нөмірі 0001-ден 5999 араласында көрсетіледі. Жаңа 
көз пайда болған кезде оған ертеде пайдаланылмаған нөмір беріледі. көз жойылған кезде, 
оның нөмірі бұдан əрі қолданылмайды;

«Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы бойынша қызмет түрі» деген 
Д-бағанда экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы бойынша қызмет түрі 
көрсетіледі;

«Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышы бойынша географиялық орналасқан 
жері» деген Е-бағанда əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышы бойынша географиялық 
орналасқан жері көрсетіледі;

«Парниктік газдар шығарындыларының көзі болып табылатын қолданылатын отын немесе 
өнеркəсіптік процесс түрі» деген Ж-бағанда парниктік газдар шығарындыларының көзі болып 
табылатын қолданылатын отын немесе өнеркəсіптік процесс түрі көрсетіледі.

5. 14-бөлімде əрбір көз үшін қолданылатын технология, қуат пен жұмыстың уақытша 
кезеңінің сипаттамалары көрсетіледі.

6. 15-бөлімде парниктік газдар шығарындыларына квоталар алуды (өзгеруді) негіздейтін 
есептер көрсетіледі. Осы тармағы квоталар бөлудің ұлттық жоспарының қолданылу кезеңінде 
пайдаланылуы Экологиялық кодекстің 94-2-бабының 1-тармағының талаптарына түсетін 
əкімшілік субъектілерінің қондырғы операторлары үшін, жаңа қондырғы операторлар үшін 
жəне парниктік газдар шығарындыларына қосымша көлемді алу мақсатында толтырады.

7. 16-бөлімде қондырғы операторы басшысының қолы, тегі, аты жəне болған жағдайда 
əкесінің аты көрсетіледі, мөр қойылады.

8. 17-бөлімде валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген органның паспорт-
ты растауы көрсетіледі:

1) тармақшасында валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген органның 
толық атауы, БСН көрсетіледі;

2) тармақшасында аккредиттеу туралы куəліктің нөмірі жəне мерзімі көрсетіледі;
3) тармақшасында валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген органның 

заңды мекенжайы көрсетіледі;
4) тармақшасында верификатордың телефоны, факсы көрсетіледі;
5) тармақшасында верификатордың электрондық поштасы мекенжайы көрсетіледі;
6) тармақшасында верификацияға жауапты адамның болған жағдайда тегі, аты жəне 

əкесінің аты көрсетіледі;
7) тармақшасында көміртегі қос тотығының тоннасында парниктік газдар шығарындыларының 

расталған көлемі, жəне тонна көміртегінің қос тотығына тең келетін парниктік газдар жалпы 
шығарындыларының расталған көлемі көрсетіледі. Осы тармағы квоталар бөлудің ұлттық 
жоспарының қолданылу кезеңінде пайдаланылуы Экологиялық кодекстің 94-2-бабының 
1-тармағының талаптарына түсетін əкімшілік субъектілерінің қондырғы операторлары үшін, 
жаңа қондырғы операторлар үші н жəне парниктік газдар шығарындыларына қосымша көлемді 
алу мақсатында толтырады;

8) тармақшасында валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген орган 
басшысының болған жағдайда тегі, аты жəне əкес інің аты көрсетіледі, мөр қояды.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 2 маусымдағы № 233 
бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрі міндетін атқарушысының 2015 жылғы 
28 шілдедегі № 502 бұйрығына 1-қосымша 

1-нысан

Парниктік газдар шығарындыларына квота бөлу субъектілері үшін парниктік газ-
дарды түгендеу туралы есеп

Индексі: № 1 нысан
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынатын тұлғалар тобы: Экологиялық кодекстің 94-2-бабына сəйкес парниктік газдар 

шығарындыларын квоталау жөніндегі талаптарына түсетін қондырғылар операторлары.
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

уəкілетті орган.
Тапсыру мерзімі: есептіден кейінгі жылдың 1 сəуіріне дейін.

Парниктік газдар шығарындыларына квота бөлу субъектілері үшін парниктік газ-
дарды түгендеу туралы есеп

1. Қондырғы операторының толық атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі- БСН) 
немесе жеке сəйкестендiру нөмiрі_________________________

2. Қондырғы операторының заңды мекенжайы (аудан, қала, ауыл)_______
3. Экономикалық қызмет түрінің жалпы сыныптауышы бойынша парниктік газдар 

шығарындыларын квоталауды жүзеге асыратын қызмет түрі 
____________________________________________________________________
4. Парниктік газдарды түгендеу туралы есеп бойынша жауапты адам (тегі, аты, əкесінің 

аты – болған жағдайда (бұдан əрі -ТАƏ))_____________________
5. Парниктік газдарды түгендеу туралы есеп беру бойынша жауапты адамның байланыс 

деректері ___________________________________________
6. Есептік жыл __________________________________________________
7. Стационарлық көздер немесе стационарлыққа теңестірілген мобильді көздер бойынша 

есептік жыл ішінде парниктік газдар шығарындыларының нақты көлемі
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8. Пайдаланылған есептеу əдістемелері _____________________________
9. Есептеу үшін пайдаланылған коэффициенттер
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10. Есептік жыл ішінде қондырғылар деректерінің өзгеруі (дерек бойынша)

Жол 
коды Қызмет түрі

Есептік жыл ішіндегі 
қондырғылар деректерінің 

өзгеруі
Ескертпе

А Б В Г
1 сатып алу
2 иеліктен алу
3 аутсорсинг
4 өндірістің қысқарту
5 өндірісті кеңейту

6
энергияны тиімді пайдалану жəне энергия-
ны үнемдеу бойынша іс-шараларды жүзеге 
асыру, басқа технология немесе отынға көшу

7
парникт ік  газдар  шығарындыларын 
(парниктік газдар көлемі) азайту бойынша 
ішкі жобаларды жүзеге асыру

8 есептеу əдіснамасының (мониторинг 
жоспарының) өзгеруі (иə/жоқ)

9 басқалар
11. Қондырғы үшін көміртегі бірліктері бойынша мəліметтер (алынған, сатып алынған, 

иеліктен шығарылған жəне берілген)
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Квота 
бірліктері

2 Ішкі азаюының 
бірліктері

3 Барлығы
12. Есептік жыл ішінде мониторинг жоспарындағы өзгерістер

Жол 
коды

 

Көрсеткіштердің атауы

Қондырғының 
атауы

Көздің 
атауы

Көздің 
№

Мониторинг 
жоспары-
мен сəйкес 
мерзімділік

Мониторинг 
жоспарынан 

ауытқу
Ауытқу 

себептері Ескертпе

А Б В Г Д Е Ж
1
2
3

13. Қондырғы операторы басшысының қолы (ТАƏ), мөр
14. Есепті валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген
орган________________________________________________________ растады
куəландыру деңгейімен (саналы немесе шектеулі)______________растады
1) верификацияны жүзеге асыратын валидация жəне верификация жөніндегі аккредит-

телген органның толық атауы, БСН;
2) аккредиттеу туралы куəліктің нөмірі жəне мерзімді;
3) валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген органның заңды мекенжайы;
 4) телефон, факс;
5) электрондық мекенжайы;
6) верификацияға жауапты адамның ТАƏ;
8) көлемдегі:_____ тонна көміртегі қос тотығының парниктік газдар шығарындылары;
_____ тонна көміртегінің қос тотығына тең келетін ПГ жалпышығарындылары растауы;
9) валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген орган басшысының қолы 

(ТАƏ), мөр.
*- валидацияны жəне верификацияны жүзеге асыратын тəуелсіз аккредиттелген ұйым 

парниктік газдар шығарындыларын түгендеу туралы есепті верификациялауды 2018 жылғы 
1 қаңтарға дейін жүзеге асырады.

«Парниктік газдар шығарындыларына квота бөлу субъектілері үшін парниктік газ-
дарды түгендеу туралы есептің нысанын» толтыру бойынша түсініктеме

1. Парниктік газдар шығарындыларына квота бөлу субъектілері үшін парниктік газдар-
ды түгендеу туралы есебі (бұдан əрі – Нысан) Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 
қаңтардағы Экологиялық кодексінің 17-бабының 29) тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. Нысанды Экологиялық кодекстің 94-2-бабына сəйкес парниктік газдар шығарындыларын 
квоталау жөніндегі талаптарына түсетін қондырғылар операторлары жыл сайын, есептіден 
кейінгі жылдың 1 сəуіріне дейін ұсынады.

3. Нысан келесідей түрде толтырылады:
1-бөлімде қондырғы операторының толық атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі немесе жеке 

сəйкестендiру нөмiрі көрсетіледі;
2-бөлімде қондырғы операторының заңды мекенжайы (аудан, қала, ауыл) көрсетіледі;
3-бөлімде экономикалық қызмет түрінің жалпы сыныптауышы бойынша парниктік газдар 

шығарындыларын квоталауды жүзеге асыратын қызмет түрі көрсетіледі;
4-бөлімде парниктік газдарды түгендеу туралы есеп бойынша жауапты адам (Тегі, аты, 

əкесінің аты – болған жағдайда);
5-бөлімде парниктік газдарды түгендеу туралы есеп беру бойынша жауапты адамның 

байланыс деректері көрсетіледі;
6-бөлімде есептік жыл көрсетіледі.
4. 7-бөлімде стационарлық көздер немесе стационарлыққа теңестірілген мобильді көздер 

бойынша есептік жыл ішіндегі парниктік газдар шығарындыларының нақты көлемі көрсетіледі:
«Қондырғының атауы» деген Б-бағанда қондырғының атауы көрсетіледі;
«Көздің атауы» деген В-бағанда парниктік газдар шығарындыларының себебі болып та-

былатын көздің толық атауы көрсетіледі;
«Көздің №» деген Г-бағанда қондырғы операторында жасалатын жəне сақталатын олардың 

орналастыру сызбасына сəйкес көздің нөмірі 0001-ден 5999 араласында көрсетіледі. Жаңа 

көз пайда болған кезде оған ертеде пайдаланылмаған нөмір беріледі. Көз жойылған кезде, 
оның нөмірі бұдан əрі қолданылмайды;

 «Көміртегі қос тотығы шығарындыларының көлемі, тонна» деген 7.2-бағанда көміртегі қос 
тотығы шығарындыларының көлемі тоннада көрсетіледі;

«Метан шығарындыларының көлемі» деген баған 3 пен 4-ші бағанға бөлiнедi: 3 бағанда метан 
шығарындыларының көлемі тоннада көрсетіледі; 4 бағанда көміртегі қос тотығы тоннасына тең 
келетін метан шығарындыларының көлемі көрсетіледі;

«Азот қышқылы шығарындыларының көлемі» деген баған 5 пен 6-ші бағанға бөлiнедi: 5 бағанда 
азот қышқылы шығарындыларының көлемі тоннада көрсетіледі; 6-бағанда көміртегі қос тотығы 
тоннасына тең келетін азот қышқылы шығарындыларының көлемі көрсетіледі;

«Перфторкөміртегілері шығарындыларының көлемі» деген баған 7 жəне 8-ші бағанға бөлiнедi: 
7-бағанда Перфторкөміртегілері шығарындыларының көлемі тоннада көрсетіледі; 8-бағанда көміртегі 
қос тотығы тоннасына тең келетін Перфторкөміртегілері шығарындыларының көлемі көрсетіледі;

«Көміртегі қос тотығы тоннасына тең келетін парниктік газдар шығарындыларының көлемі, 
барлығы» деген 7.9-бағанда əрбір көздің барлық парниктік газдары бойынша жалпы көлемі 
көрсетіледі. Көміртегі қос тотығы тоннасына тең келетін парниктік газдар шығарындыларының 
көлемі көрсетіледі;

«Көміртегі қос тотығы шығарындыларының барлық көздер бойынша жалпы көлемі, тонна» 
деген 7.10-бағанда барлық көздер бойынша көміртегі қос тотығы шығарындыларының жалпы 
көлемі көрсетіледі;

«Көміртегі қос тотығы тоннасына тең келетін барлық көздер бойынша парниктік газдар 
шығарындыларының жалпы көлемі» деген 7.11-бағанда көміртегі қос тотығы тоннасына тең 
келетін барлық көздер бойынша парниктік газдар шығарындыларының жалпы көлемі көрсетіледі.

5. 8-бөлімде пайдаланылған есептеудің деңгейімен əрбір пайдаланылған есептеу əдістемесінің 
толық атауы көрсетіледі.

6. 9-бөлімде есептеу үшін пайдаланылған коэффициенттер көрсетіледі:
«Қондырғының атауы» деген Б-бағанда қондырғының атауы көрсетіледі;
«Көздің атауы» деген В-бағанда парниктік газдар шығарындыларына көздері болып табыла-

тын толық атауы көрсетіледі;
«Көздің №» деген Г-бағанда қондырғы операторында жасалатын жəне сақталатын олардың 

орналастыру сызбасына сəйкес көздің нөмірі 0001-ден 5999 араласында көрсетіледі. Жаңа көз 
пайда болған кезде оған ертеде пайдаланылмаған нөмір беріледі. Көз жойылған кезде, оның 
нөмірі бұдан əрі қолданылмайды;

«Тұтынылған отын» деген баған 2 жəне 3 бағандарға бөлiнедi: 2-бағанда пайда болған 
тұтынылған отынның түрі көрсетіледі, 3-бағанда натуралды бірлікте пайда болған тұтынылған 
отынның нақты көлемі көрсетіледі;

«Есептік жылда өндірілген өнім» деген баған 4, 5 жəне 6 бағандарға бөлiнедi: 4-бағанда 
өндірілген өнімнің түрі көрсетіледі, 5-бағанда натуралды бірлікте өндірілген өнімнің мөлшері 
көрсетіледі, 6-бағанда əрбір өндірілген өнімнен парниктік газдар шығарындыларының көлемі 
тоннада көрсетіледі;

 «Есептеу үшін пайдаланылған коэффициенттер» деген баған 7, 8, 9-бағандарға бөлiнедi: 
7-бағанда жылу шығару нетто-мағынасының коэффициенті, тонна отынға терраДжоуль 
бірліктерінде көрсетіледі; 8-бағанда тотығу коэффициенті отын жағу жағдайында немесе 
өзгеру коэффициенті өнеркəсіптік процестер жағдайында көрсетіледі; 9-бағанда көміртегі 
шығарындыларының коэффициенті, терраДжоуль тоннасында немесе өнім бірлігін көрсетіледі.

7. 10-бөлімде есептік жыл ішінде қондырғылар деректерінің өзгеруі көрсетіледі:
«Қызмет түрі» деген Б-бағанда өзгерген қызмет түрі көрсетіледі;
«Есептік жыл ішіндегі қондырғылар деректерінің өзгеруі» деген В-бағанда есептік жыл ішіндегі 

қондырғылар деректерінің өзгеруі сипатталады;
«Ескертпе» деген Г-бағанда ескертпелер көрсетіледі;
«сатып алу» деген 10-1 жолында есептік жылы болған сатып алу көрсетіледі;
«иеліктен алу» деген 10-2 жолында есептік жылы болған иеліктен алынғандар көрсетіледі;
«аутсорсинг» деген 10-3 жолында есептік жылы болған аутсорсинг көрсетіледі;
«өндірісті қысқарту» деген 10-4 жолында қысқартылған өндіріс көрсетіледі;
«өндірісті кеңейту» деген 10-5 жолында болған өндірісті кеңейту көрсетіледі;
«энергияны тиімді пайдалану жəне энергияны үнемдеу бойынша іс-шараларды жүзеге асыру, 

басқа технология немесе отынға көшу» деген 10-6 жолында энергияны тиімді пайдалану жəне 
энергияны үнемдеу бойынша іс-шараларды жүзеге асыру, басқа технология немесе отынға 
көшу көрсетіледі;

«парниктік газдар шығарындыларын (парниктік газдар көлемі) азайту бойынша ішкі жобаларды 
жүзеге асыру» деген 10-7 жолында парниктік газдар шығарындыларын азайту бойынша ішкі жоба-
ларды жүзеге асыру нəтижесінде қысқартылған парниктік газдар көлемі көрсетіледі;

«есептеу əдіснамасының (мониторинг жоспарының) өзгеруі (иə/жоқ)» деген 10-8 жолында 
есептеу əдіснамасының өзгертілгені немесе өзгертілмегені көрсетіледі;

«басқалар» деген 10-9 жолында есепті жыл ішінде қондырғылар бойынша болған басқа 
өзгерістер көрсетіледі.

8. 11-бөлімде əр кондырғы үшін көміртегі бірліктері бойынша мəліметтер (алынған, сатып 
алынған, иеліктен шығарылған жəне берілген) көрсетіледі:

«Көміртегі бірлігінің түрі» деген Б-бағанда көміртегі бірлігінің түрі көрсетіледі;
«Квоталар бөлудің ұлттық жоспарының қолданылукезеңіне алынған көміртегі бірлігі» деген 

11.1-бағанда квоталар бөлудің ұлттық жоспарының қолданылу кезеңіне алынған квота бірліктері 
көлемі көрсетіледі;

«Квоталар бөлудің ұлттық жоспарының қолданылу кезеңіне қалған көміртегі бірлігі» деген 
11.2-бағанда тиісті кезеңге квоталар бөлудің ұлттық жоспарының қолданылу кезеңіне қалған 
көміртегі бірлігі көлемі көрсетіледі;

«Есептік жылда қосымша көлемді алған» деген 11.3-бағанда есептік жылда қосымша көлемді 
алған көміртегі бірлігі көлемі көрсетіледі;

 «Есептік жылда сатып алынған» деген 11.4-бағанда есептік жылда сатып алынған квота 
бірліктері көлемі көрсетіледі;

«Есептік жылда сатып алу жоспарланған квота бірліктері» деген 11.5-бағанда есептік жылда 
сатып алуға жоспарланған квота бірліктері көлемі көрсетіледі;

«Есептік жылда алу жоспарланған ішкі азаюының бірлігі» деген 11.6-бағанда есептік жылда 
алу жоспарланған ішкі азаюының бірліктері көлемі көрсетіледі;

«Есептік жылда иеліктен шығарылған» деген 11.7-бағанда есептік жылда иеліктен шығарылған 
квота бірліктері көлемі көрсетіледі;

«Есептік жылда иеліктен шығару жоспарланған» деген 11.8-бағанда есептік жылда иеліктен 
шығару жоспарланған квота бірліктері көлемі көрсетіледі;

«Есептік жылда квотаны өтеу үшін берілген» деген 11.9-бағанда есептік жылда квотаны өтеу 
үшін берілген квота бірліктері көлемі көрсетіледі;

«Есептік жылда квотаны өтеу үшін беру жоспарланған» деген 11.10-бағанда есептік жылда 
квотаны өтеу үшін беру жоспарланған квота бірліктері көлемі көрсетіледі;

«Квота бірліктері» деген 11-1 жолында Б-11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 
бағандары бойынша квота бірліктерінің жалпы көлемі көрсетіледі;

«Шығарындылардың ішкі азаюының бірліктері» деген 11-2 жолында Парниктік газдар 
шығарындыларың ішкі азаюы бірліктерінің көлемі көрсетіледі;

«Барлығы» деген 11-3 жолында Б-11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 
бағандары бойынша квота бірліктернің жалпы көлемі көрсетіледі.

9. 12-бөлімде есептік жыл ішінде мониторинг жоспарындағы өзгерістер көрсетіледі:
«Қондырғының атауы» деген Б-бағанда қондырғының атауы көрсетіледі;
«Көздің атауы» деген В-бағанда парниктік газдар шығарындыларының себебі болып табыла-

тын көздің толық атауы көрсетіледі;
«Көздің №» деген Г-бағанда қондырғы операторында жасалатын жəне сақталатын олардың 

орналастыру сызбасына сəйкес көздің нөмірі 0001-ден 5999 араласында көрсетіледі. Жаңа көз 
пайда болған кезде оған ертеде пайдаланылмаған нөмір беріледі. Көз жойылған кезде, оның 
нөмірі бұдан əрі қолданылмайды;

«Мониторинг жоспарына сəйкес мерзімділік» деген Д-бағанда мониторинг жоспарына сəйкес 
мерзімділік көрсетіледі;

«Мониторинг жоспарынан ауытқу» деген Е-бағанда мониторинг жоспарынан ауытқу көрсетіледі;
«Ауытқу себептері» деген Ж-бағанда мониторинг жоспарынан ауытқу себептері көрсетіледі;
«Ескертпе» деген З-бағанда ескертпелер көрсетіледі.
10. 13-бөлімде қолы, қондырғы операторы басшысының болған жағдайда тегі, аты жəне əкесінің 

аты көрсетіледі, мөр қойылады.
11. 14-бөлімде парниктік газдар шығарындыларына түгендеу туралы есептівалидация жəне 

верификация жөніндегі аккредиттелген органның растауы көрсетіледі:
куəландыру деңгейі (саналы немесе шектеулі) көрсетіледі;
1) тармақшасында верификацияны жүзеге асыратын валидация жəне верификация жөніндегі 

аккредиттелгенорганның толық атауы, БСН көрсетіледі;
2) тармақшасында аккредиттеу туралы куəліктің нөмірі жəне мерзімді; көрсетіледі;
3) тармақшасында валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген органның заңды 

мекенжайы көрсетіледі;
4) тармақшасында телефон, факс көрсетіледі;
5) тармақшасында электрондық мекенжайы көрсетіледі;
6) тармақшасында верификацияға жауапты адамның болған жағдайда тегі, аты жəне əкесінің 

аты көрсетіледі;
8) тармақшасында көміртегі қос тотығының тоннасында парниктік газдар шығарындыларының 

расталған көлемі, жəне тонна көміртегінің қос тотығына тең келетін парниктік газдар жалпы 
шығарындыларының расталған көлемі көрсетіледі;

9) тармақшасында валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген орган басшының 
болған жағдайда тегі, аты жəне əкесінің аты көрсетіледі, мөр қояды.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2016 жылғы 2 маусымдағы № 233 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрі міндетін атқарушысының 
2015 жылғы 28 шілдедегі № 502 бұйрығына 2-қосымша 

 2-нысан

Əкімшілік субъектілері үшін парниктік газдарды түгендеу туралы есеп
Индексі: № 2 нысан
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынатын тұлғалар тобы:Экологиялық кодекстің 94-6-бабына сəйкес парниктік газдар 

шығарындыларын квоталау жөніндегі талаптарына түсетін қондырғылар операторлары.
Қайда ұсынылады: қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның аумақтық 

бөлімшелеріне.
Тапсыру мерзімі: есептіден кейінгі жылдың 1 сəуіріне дейін.

Əкімшілік субъектілері үшін парниктік газдарды түгендеу туралы есеп
1. Қондырғы операторын толық атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі - БСН) не-

месе жеке сəйкестендiру нөмiрі________________________
2. Қондырғы операторының заңды мекенжайы (аудан, қала, ауыл)_______
3. Экономикалық қызмет түрінің жалпы сыныптауышы бойынша қызмет түрі ___________

_____________________________________________________
4. Парниктік газдарды түгендеу туралы есеп бойынша жауапты адам (тегі, аты, əкесінің 

аты – болған жағдайда (бұдан əрі -ТАƏ))______________________
5. Парниктік газдарды түгендеу туралы есеп беру бойынша жауапты адамның байланыс 

деректері___________________________________________
6. Есептік жыл __________________________________________________
7. Стационарлық көздер немесе стационарлыққа теңестірілген мобильді көздер бойынша 

есептік жыл ішінде парниктік газдар шығарындыларының нақты көлемі
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8. Пайдаланылған есептеу əдістемелері_____________________________
9. Есептеу үшін пайдаланылған коэффициенттер
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10. Ішкі азаюының бірліктері бойынша мəліметтер (алынған жəне иеліктен шығарылған)

Жол 
коды

Көрсеткіштердің атауы

Көміртегі бірлігінің 
түрі

Квоталар бөлудің 
ұлттық жоспарының 
колданылу алынған 
ішкі азаюының бірлігі

Квоталар бөлудің 
ұлттық жоспарының 
кезеніне қалған ішкі 
азаюының бірлігі

Есептік жыл-
да иеліктен 
шығарылған 
ішкі азаюының 

бірлігі
А Б 1 2 3

1 Ішкі азаюының 
бірліктері

11. Қондырғы операторы басшысының қолы (ТАƏ), мөр.

«Əкімшілік субъектілері үшін парниктік газдарды түгендеу туралы есептің ныса-
нын» толтыру бойынша түсініктеме

1. Əкімшілік субъектілері үшін парниктік газдарды түгендеу туралы есебі (бұдан əрі – Нысан) 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 17-бабының 29) 
тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. Нысанды Экологиялық кодекстің 94-6-бабына сəйкес парниктік газдар шығарындыларын 
квоталау жөніндегі талаптарына түсетін қондырғылар операторлары жыл сайын, есептіден 
кейінгі жылдың 1 сəуіріне дейін ұсынады.

3. Нысан келесідей түрде толтырылады:
1-бөлімде қондырғы операторының толық атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі немесе жеке 

сəйкестендiру нөмiрі көрсетіледі;
2-бөлімде қондырғы операторының заңды мекенжайы (аудан, қала, ауыл) көрсетіледі;
3-бөлімде экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы бойынша қызмет түрі 

көрсетіледі;
4-бөлімде парниктік газдарды түгендеу туралы есеп бойынша жауапты адамның болған 

жағдайда тегі, аты жəне əкесінің аты көрсетіледі;
5-бөлімде газдарды түгендеу туралы есеп беру бойынша жауапты адамның байланыс 

деректері көрсетіледі;
6-бөлімде есептік жыл көрсетіледі.
4. 7-бөлімде стационарлық көздер немесе стационарлыққа теңестірілген мобильді көздер 

бойынша есептік жыл ішіндегі парниктік газдар шығарындыларының нақты көлемі көрсетіледі:
«Қондырғының атауы» деген Б-бағанда қондырғының атауы көрсетіледі;
«Көздің атауы» деген В-бағанда парниктік газдар шығарындыларының себебі болып табы-

латын көздің толық атауы көрсетіледі;
«Көздің №» деген Г-бағанда қондырғы операторында жасалатын жəне сақталатын олардың 

орналастыру сызбасына сəйкес көздің нөмірі 0001-ден 5999 араласында көрсетіледі. Жаңа көз 
пайда болған кезде оған ертеде пайдаланылмаған нөмір беріледі. Көз жойылған кезде, оның 
нөмірі бұдан əрі қолданылмайды;

 «Көміртегі қос тотығы шығарындыларының көлемі, тонна» деген 7.2-бағанда көміртегі қос 
тотығы шығарындыларының көлемі тоннада көрсетіледі;

«Метан шығарындыларының көлемі» деген баған 3 пен 4-ші бағанға бөлiнедi: 3 бағанда ме-
тан шығарындыларының көлемі тоннада көрсетіледі; 4 бағанда көміртегі қос тотығы тоннасына 
тең келетін метан шығарындыларының көлемі көрсетіледі;

«Азот қышқылы шығарындыларының көлемі» деген баған 5 пен 6-ші бағанға бөлiнедi: 5 
бағанда азот қышқылы шығарындыларының көлемі тоннада көрсетіледі; 6-бағанда көміртегі 
қос тотығы тоннасына тең келетін азот қышқылы шығарындыларының көлемі көрсетіледі;

«Перфторкөміртегілері шығарындыларының көлемі» деген баған 7 жəне 8-ші бағанға 
бөлiнедi: 7-бағанда Перфторкөміртегілері шығарындыларының көлемі тоннада көрсетіледі; 
8-бағанда көміртегі қос тотығы тоннасына тең келетін Перфторкөміртегілері шығарындыларының 
көлемі көрсетіледі;

«Көміртегі қос тотығы тоннасына тең келетін парниктік газдар шығарындыларының көлемі, 
барлығы» деген 7.9-бағанда əрбір көздің барлық парниктік газдары бойынша жалпы көлемі 
көрсетіледі. Көміртегі қос тотығы тоннасына тең келетін парниктік газдар шығарындыларының 
көлемі көрсетіледі;

«Көміртегі қос тотығы шығарындыларының барлық көздер бойынша жалпы көлемі, тонна» 
деген 7.10-бағанда барлық көздер бойынша көміртегі қос тотығы шығарындыларының жалпы 
көлемі көрсетіледі;

«Көміртегі қос тотығы тоннасына тең келетін барлық көздер бойынша парниктік газдар 
шығарындыларының жалпы көлемі» деген 7.11-бағанда көміртегі қос тотығы тоннасына тең 
келетін барлық көздер бойынша парниктік газдар шығарындыларының жалпы көлемі көрсетіледі.

5. 8-бөлімде пайдаланылған есептеудің деңгейімен əрбір пайдаланылған есептеу 
əдістемесінің толық атауы көрсетіледі. 

6. 9-бөлімде есептеу үшін пайдаланылған коэффициенттер көрсетіледі:
«Қондырғының атауы» деген Б-бағанда қондырғының атауы көрсетіледі;
«Көздің атауы» деген В-бағанда парниктік газдар шығарындыларына көздері болып табы-

латын толық атауы көрсетіледі;
«Көздің №» деген Г-бағанда қондырғы операторында жасалатын жəне сақталатын олардың 

орналастыру сызбасына сəйкес көздің нөмірі 0001-ден 5999 араласында көрсетіледі. Жаңа көз 
пайда болған кезде оған ертеде пайдаланылмаған нөмір беріледі. Көз жойылған кезде, оның 
нөмірі бұдан əрі қолданылмайды;

 «Тұтынылған отын» деген баған 2 жəне 3 бағандарға бөлiнедi: 2-бағанда пайда болған 
тұтынылған отынның түрі көрсетіледі, 3-бағанда натуралды бірлікте пайда болған тұтынылған 
отынның нақты көлемі көрсетіледі;

«Есептік жылда өндірілген өнім» деген баған 4, 5 жəне 6 бағандарға бөлiнедi: 4-бағанда 
өндірілген өнімнің түрі көрсетіледі, 5-бағанда өндірілген өнімнің мөлшері көрсетіледі, 6-бағанда 
əрбір өндірілген өнімнен көміртегі қос тотығы шығарындыларының көлемі тоннада көрсетіледі;

 «Есептеу үшін пайдаланылған коэффициенттер» деген баған 7, 8, 9-бағандарға бөлiнедi: 
7-бағанда жылу шығару нетто-мағынасының коэффициенті, тонна отынға терраДжоуль бірліктері 
көрсетіледі; 8-бағанда тотығу коэффициенті отын жағу жағдайында немесе өзгеру коэффициенті 
өнеркəсіптік процестер жағдайында көрсетіледі; 9-бағанда көміртегі шығарындыларының 
коэффициенті, терраДжоуль тоннасына немесе өнім бірлігіне көрсетіледі. 

7. 10-бөлімде ішкі азаюының бірліктері бойынша мəліметтер (алынған жəне иеліктен 
шығарылған) көрсетіледі:

 «Квоталар бөлудің ұлттық жоспарының қолданылу кезеңіне алынған ішкі азаюының бірлігі» 
деген 10.1-бағанда квоталар бөлудің ұлттық жоспарының қолданылу кезеңіне алынған ішкі 
азаюының бірліктері көлемі көрсетіледі;

«Квоталар бөлудің ұлттық жоспарының қолданылу кезеңіне қалған ішкі азаюының бірлігі» 
деген 10.2-бағанда тиісті кезеңге квоталар бөлудің ұлттық жоспарының қолданылу кезеңіне 
қалған ішкі азаюының бірлігі көлемі көрсетіледі;

 «Есептік жылда иеліктен шығарылған ішкі азаюының бірлігі» деген 10.3-бағанда есептік 
жылда иеліктен шығарылған ішкі азаюының бірліктері көлемі көрсетіледі.

8. 11-бөлімде қондырғы операторы басшысының болған жағдайда тегі, аты жəне əкесінің 
аты көрсетіледі, мөр қойылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 5 шілдеде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13878 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 10 маусым                 №240          Астана қаласы

Жобалары қоғамдық тыңдауларға шығарылуға жататын 
шаруашылық қызметі түрлерінің тізбесін бекіту туралы

2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 17-бабының 
29) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Жобалары қоғамдық тыңдауларға шығарылуға жататын 
шаруашылық қызметі түрлерінің тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық мониторинг жəне 
ақпарат департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты 
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушы 
М.МЫРЗАҒАЛИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
________________ А.Мырзахметов 
2016 жылғы 28 маусым

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі
________________ Ə.Исекешев 
2016 жылғы 14 маусым

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
________________ Қ.Бишімбаев
2016 жылғы 24 маусым

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
________________ Қ.Қасымов 
2016 жылғы 16 маусым

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2016 жылғы 10 маусымдағы №240 бұйрығымен бекітілген

Жобалары қоғамдық тыңдауларға шығарылуға жататын шаруашылық 
қызмет түрлерінің тізбесі

1. Ауыл шаруашылығы саласында:
1) өзен бассейндерi арасындағы су ресурстарын ауыстырып отыру жөнiндегi жұмыстар, 

мұндай жағдайда бұл ауыстыру су жетiмсiздiгiн болдырмауға бағытталған жəне ауыстырыла-
тын су мөлшерi жылына 100 млн.текше метрден асады (бұдан əрі - жылына млн.текше метр);

2) өзен бассейндері арасындағы су ресурстарын ауыстырып отыру ауыз су жүргізетін 
құбырын ауыстырудан басқа бассейннен көп жылғы орта ағынмен суды жинау жылына 2000 
млн. текше метрден асатын ауыстырылатын су көлемі бұлағынның 5% - нан асады;

3) мал шаруашылығы бойынша:
құсты немесе шошқаны өсіру: 
құстар үшін 10000 орыннан астам; 
шошқаларды (30 килограмм салмақтан артық) бордақылау үшін 2000 орыннан астам есеп-

телген құстар немесе шошқаларды өсіру; 
аналық шошқалар үшін 750 орын; 
тəулігіне 50 тоннадан асатын тұтас етті өңдеу бойынша қуатты қасапханалар. 
2. Орман шаруашылығы саласында:
1) мемлекеттік орман қорының жерлеріндегі объектілерді орналастыру бойынша;
2) мемлекеттік орман қорының жерлеріндегі орманның, оның ішінде елді мекендер 

шекарасының шеңберіндегі көгалдандыру екпелерінің кесілуі бойынша.
3. Тау-кен өндірісі саласында: 
1) газ жағдайында тəулігіне 500000 текше метр жəне мұнай жағдайында тəулігіне 500 тон-

надан асатын шығарылған мөлшері мұнай жəне газды өндіру, барлау бойынша;
2) сыйымдылығы 200000 тонна немесе одан көбірек мұнай, газ, мұнай - химия немесе 

химиялық өнімдерін сақтау объектілері (сақтау қондырғылары) бойынша;
3) 150 гектардан асатын участок бетіндегі шымтезекті алу немесе 25 гектардан асатын 

участок бетіндегі қатты жəне жалпыға кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жəне қайта 
өңдеу (оның ішінде байыту) бойынша.

4. Өңдеу өнеркəсібі саласында:
1) кокс пештерінің өнімдерін өндіру бойынша;
2) мұнайды қайта өңдеуші жəне газды қайта өңдеуші зауыттар бойынша;
3) газдандыру жəне көмірді сұйылту бойынша;
4) пайдаланылған ядролық отынды қайта өңдеу бойынша; 
5) ядролық отынды өндіру немесе байыту бойынша; 
6) пайдаланылған ядролық отынды немесе жоғары радиоактивті қалдықтарды өңдеу 

бойынша; 
7) пайдаланылған ядролық отынды жою бойынша; 
8) пайдаланылған ядролық отынды немесе жоғары радиоактивті қалдықтарды, өндіріс 

объектісі аумағы шегінен тыс (10 жылдан көбірек мерзімге) сақтау бойынша сондай - ақ 
ядролық отын банкін сақтау бойынша; 

9) қорғасын аккумуляторларының өндірісі бойынша;
10) автокөлік құралдарын өндіру бойынша;
11) болат метал құрастырылымдарының өндірісі;
12) тері қалдықтарынан, дала жəне қоқыс сүйектерінен жəне жануарлардың басқа да 

қалдықтары мен қоқтықтарынан желім даярлайтын желім қайнату өндірістері;
13) сүйектен, тері шелісінен, тері қалдықтарынан жəне қоймада сақтай отырып 

жануарлардың басқа да қалдықтары мен қоқтықтарынан жасалатын техникалық желатин 
өндірісі;

14) өлген жануарларды, балықты, оның бөліктерін жəне жануарлардың басқа да қалдықтары 
мен қоқтықтарын (майға айналдыру, жануарларға арналған жемдіктер, тыңайтқыштар) өңдейтін 
кəдеге жарату зауыттары;

15) сүйекті өртейтін жəне сүйекті ұсақтайтын зауыттар;
16) металдарды өндiру жəне өңдеу бойынша:
өңдеу үшiн пайдаланылатын күбiлердiң көлемi 30 текше метрден асатын электролиттiк 

немесе химиялық процестердi пайдалана отырып, металдар мен пластикалық материктердi 
үстірт өңдеу;

қара металдарды өңдеу:
өндiрiстiк қуаты күнiне 20 тоннадан асатын қара металлдар құю;
балғаға 50 килоджоульден асатын, тұтынылатын жылу қуаты 20 мегаваттан асатын ұста 

балғалары; 
сағатына 2 тоннадан асатын шикi болатты бере отырып қорғаныш шашыратқы металл 

жамылғыларын жағу;
тəулігіне 20 тоннадан асатын өндірістік қуаттылықпен қара металдарды балқыту;
 түсті металдарды өңдеу:
рудадан қышқылдандырылмаған түсті металдарды, металлургиялық, химиялық немесе 

электролиттiк процестер арқылы концентраттарды немесе қайталама шикiзат материалда-
рын өндiру;

қорғасын мен кадмий үшiн күнiне 4 тоннадан немесе басқа барлық металдар үшiн 20 тон-
надан асатын балқыту қуаты бар, легирленгенiн қоса алғанда, түстi металдардың, оның iш iнде 
рекуперирленген өнiмдердi қорыту;

17) минерал шикiзатын қайта өңдеу бойынша:
цемент (портланд - шлакопортланд - пуццолан - цемент жəне басқалары), сондай-ақ 

жергілікті цементтер (глинитцемент, романцемент, гипсошлак, фосфорлы - шлак жəне 
басқалары) жəне əктас өндірісі;

ізбес өндіру жəне құрамында ізбесі бар өнімдерді дайындау;
əйнек талшығын қоса алғанда, күнiне 20 тоннадан асатын балқытқыш қуаты бар əйнек 

өндiрiсi; 
күнiне 20 тоннадан асатын балқытқыш қуаты бар, минералдық талшықтар өндiрiсiн қоса 

алғанда, минералды заттар ерiту;
күйдiру пештерiнiң қуаты 4 текше метрден асатын жəне күйдiру пештерiндегi салындының 

тығыздығы 300 килограмм текше метрден асатын шатыр қыштарын, кiрпiш, отқа төзiмдi кiрпiш, 
керамикалық плиткалар, тас керамикалар немесе фарфор бұйымдарын күйдiру арқылы 
керамикалық өнiмдердiң өндірісі;

асфальбетон, асфальтбетон қоспаларын өндіру;
шахталық, айналмалы жəне басқа пештерде күйдіру арқылы магнезитті, доломитті жəне 

шамотты өндіру;
18) химия өнеркəсiбі бойынша:
негiзгi органикалық химиялық заттарды өндiру;
қарапайым көмiрсутектер (линиялық немесе циклдiк, қаныққан немесеқанықпаған, 

алифаттық немесе хош иісті);
құрамында оттегі бар көмірсутектері (спирттер, альдегидтер, кетондар, карбонды 

қышқылдар, күрделi эфирлер, ацетаттар, қарапайым эфирлер, тотықтар, эпоксидтi смолалар);
 күкiрттi көмiрсутектер;
 азотты көмірсутектер (аминдер, амидтер, азоттың қосылысы, нитро қосылыстар, нитрил-

дер, цианаттар, изоцианаттар);
 құрамында фосфор бар көмірсутектер;
 галогенизделген көмiрсутектер;
 органометалдық қосылыстар;
 негiзгi пластикалық материалдар (полимерлер, синтетикалық талшықтар жəне целлюлоза 

базасындағы талшықтар);
 синтетикалық каучук;
 бояулар мен пигменттер; 
 беткi - белсенді заттар;
 нафтален жəне антрацен қатарындағы жартылай өнімдердің - бетанафтол, аш - қышқылы, 

фенилпери қышқылдар, периқышқыл, антрахинон, фталийлік ангидрид жəне басқаларының 
өндірісі;

 негізгі органикалық емес заттар өндірісі:
 диметилтерефталат өндірісі;
 капролактам өндірісі;
 пестицидтер өндірісі;
 басқа да органикалық қоспаларды, сүректі құрғақ айдауды қоса алғандағы өндіріс (сүректі 

көмір, жəне т.б.);
 газдар (аммиак, хлор немесе хлорлы сутек, фтор немесе фторлы сутек, көмiртек оксидтерi, 

күкiрт қосылыстары, азот оксидтерi, сутек, күкiрт диоксидi, көмiртек хлор қышқылы);
 қышқылдар (хромды қышқыл, фторлы сутек қышқылы, азот қышқылы, хлорлы - сутектi 

қышқыл, күкiрт қышқылы, олеум, күкiрт қышқылы);
 сiлтiлер (аммоний гидро қышқылы, калий гидро қышқылы, натрий гидро қышқылы); 
 тұздар (хлорлы аммоний, хлорлықышқыл калий, көмiрқышқыл калий, көмiрқышқыл на-

трий, перборат, азотқышқыл күмiс);
 металеместер, металл қышқылдары немесе басқа органикалық емес қосылыстар (каль-

ций карбиді, кремний карбиді); 
фосфор, азот немесе калий минералды тыңайтқыштар (қарапайым немесе күрделi 

тыңайтқыштар) өндiрдірісі;
өсiмдiк шаруашылығы жəне биоцидтер үшiн негiзгi өнiмдер өндiрісі;
фармацевтикалық өнiмдер мен препараттардың өндiрісі;
хлорлау əдісімен (титан - магний, магний жəне басқалары) сирек металдар өндірісі;
күкіртті көміртек өндірісі;
күшəла мен оның қосындыларының өндірісі;

вольфрам, молибден, кобальт гидрометаллургиясы өндірісі;
жарылғыш заттар өндiрісі;
химиялық немесе биологиялық процестерін пайдалана отырып, ақуыз жем қоспаларын, 

ферменттер жəне басқа ақуыз заттарының өндiрісі;
19) азық - түлік өнімдері өндірісі бойынша:
тəулігіне 75 тоннадан асатын дайын өнiм өндiру жөнiнде қуаты бар мал шикiзаты (сүттен 

басқа); 
тəулігіне 300 тоннадан асатын өндірістік қуаттылықпен дайын өнім өндіру бойынша (жыл 

сайынғы негізде орташа көрсеткіш) өсімдік шикізаты; 
сүтті өңдеу жəне қайта өңдеу кезінде алынатын сүттің мөлшері тəулігіне 200 тоннадан 

жоғары (орташа көрсеткіш жыл сайынғы негізде);
теңіз жануарларынан алынатын майды еріту;
ішек жуатын объектілер;
ірімшік қайнататын өндірістер;
етті сүрлейтін өндірістер;
балықты сүрлейтін зауыттар;
мал шикізатының үш тəулікке дейінгі қорының шегінде малды сойғанға дейін ұстауға 

арналған базаны қоса алғанда, ет өңдеу кəсіпорны (ірі жəне ұсақ қара малдар) жəне ет ком-
бинаттары;

20) сағатына 150 килограммынан астам немесе жылына 200 тоннадан астам өндiрiстiк 
қуаты бар, органикалық ерiткiштердi пайдалана отырып заттарды, бұйымдарды немесе өнiмдердi 
беткi өңдеу, атап айтқанда əрлеуге, басуға, жабуға, майсыздандыруға, гидрооқшаулауға, 
калибровкалауға, бояуға, тазалауға немесе дымқылдауға арналған; 

21) тəулігіне өңделетiн материалдардың көлемi 10 тоннадан асып түсетiн алдын ала өңдеуге 
(жуу, ағарту, мерсеризация секiлдi операциялар) немесе талшықты немесе текстильдi бояу;

22) өңделген өнімдерді ұқсату мөлшерi тəулігіне 12 тоннадан асып түсетiн былғары мен 
терiлердi илеу;

23) ағаштан немесе соған ұқсас талшықты материалдардан целлюлоза өндiрiсi;
24) тəулігіне 20 тоннадан асатын өндiрiстiк қуаты бар қағаз жəне картон өндiрiсi;
25) шойын, болат пен ферроқорытпалардың өндірісі;
26) алюминийдің балқытылған тұздарының (глинозем) электролизі тəсілімен алюминий өндірісі.
5. Құрылыс саласында:
1) теміржол (магистралды) жолдары құрылысы бойынша;
2) негiзгi ұшу - қону алаңының ұзындығы 2100 метр немесе одан да астам əуежайлар 

құрылысы бойынша;
3) жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының құрылысы бойынша, шаруашылық 

автомобиль жолдары мен елді мекендердің көшелерінен басқа;
4) 1350 тоннадан астам су сыйымдылығы бар кемелердi қабылдай алатын жағалау жəне 

шығыңқы порттармен байланысты (паромдық өткел айлақтарын қоспағанда) жүк тиеу мен түсiруге 
арналған сауда порттары, айлақтар;

5) ұсталатын немесе сақталатын судың жаңа немесе қосымша мөлшерi 10 млн. текшемет-
рден асатын суды ұстауға немесе үнемi сақтауға арналған бөгеттер немесе басқа да объектiлер 
құрылысы бойынша;

6) кернеуi 220 киловольт немесе ұзақтығы 15 километрден асатын əуе электр желілерінің 
құрылысы бойынша жəне елді мекендердегі ұзындығына қарамастан;

7) қауіпті жəне тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру полигондарының құрылысы 
бойынша. 

6. Көлік саласында:
1) 40 километр астам ұзақтықтағы жəне 800 миллиметрден астам диаметрдегі құбыр желісімен 

газды, мұнайды немесе химиялық заттарды тасымалдау бойынша;
2) су сыйымдылығы 1350 тоннадан астам кемелердің (паромдық өткелдерді қоспағанда) өтуіне 

жол беретін ішкі су жолдарымен тасымалдау бойынша;
3) айлақтар, жүктерді қайта тиеу жəне сақтау, жүктерді, кемелерді жəне теміржол көлігін фу-

мигациялауды, газ дезинфекциясын, дератизациясын жəне дезинсекциясын жүргізу орындары;
жүк айналымы жылына 150000 тоннадан астам апатит концентратын, фосфорит ұнын, цементті 

жəне басқа шаңданатын жүктерді түсіретін орындар;
сұйық химиялық жүктер мен сұйытылған газдарды (метан, пропан, аммиак жəне басқалары), 

галогендер, күкірт, азот, көмірсутектерінің (метанол, бензол, толуол жəне басқалары), спирттер, 
альдегидтердің өндірістік қосындыларын жəне басқа қосындыларды қайта тиеу жəне сақтау 
орындары;

тазартатын жəне жуатын - булайтын станциялар, дезинфекциялау - қайта жуу объектілері, 
кемелерді, цистерналарды тазартатын пункттер, балласты жəне арнайы қалқымалы 
жинағыштардан құрамында мұнай бар шайынды суларды қабылдауға арналған қабылдау - та-
зарту құрылыстары;

4) кез келген көлік құралдарына жанар - жағар май материалдарын құюға арналған ғимараттар, 
құрылыстар жəне тиісті жабдықтар кешені (автожанармай құю станциясы).

7. Электрмен жабдықтау жəне жылумен жабдықтау саласында: 
1) мұнай электр станцияларын немесе 1 - реакторларды бөлшектеудi немесе пайдаланудан 

шығаруды қоса алғанда (барынша қуатты тұрақты жылу жүктемесiнiң 1 киловаттынан аспай-
тын бөлiнетiн жəне өндiрiлетiн материалдарды өндiру мен консервациялауға арналған зерттеу 
қондырғыларын қоспағанда) атом электр станциялары жəне атомды реакторы бар басқа да 
қондырғылар;

2) жылу электр станциялары жəне жағу үшiн 50 мегаватт немесе одан да көп жылу қуаты 
əкелiнген басқа да қондырғылар.

8. Сумен жабдықтау саласында:
1) тəулігіне 50 текше метрден асатын жиналған су көлемі бойынша жер үсті жəне жер асты 

сулары бойынша;
2) су қорғау аймақтары мен белдеулеріндегі жəне сумен жабдықтау аймақтарының санитарлық 

қорғалу аймақтарындағы объектілердің орналастырылуы бойынша. 
9. Су бұру саласында:
1) 150000 адам мөлшерiндегi халық санының эквивалентiнен асып түсетiн өнiмдiлiгi бар 

сарқынды суларды тазарту;
2) тəулігіне 50 текше метрден асатын бұрылатын су жер асты көкжиектеріне, жер рельефіне, 

сүзгілеу алаңдарына ағынды суларды бұру бойынша. 
10. Қалдықтармен жұмыс жасау саласында:
1) қауiптi қалдықтарды жағу, рекуперациялау, химиялық өңдеу, көму жəне жою бойынша;
2) өнiмдiлiгi сағатына 3 тоннадан асатын коммуналдық - тұрмыстық қалдықтарды жағу бойынша;
3) өнiмдiлiгi тəулiгіне 50 тоннадан асатын қауiптi емес қалдықтарды жою бойынша;
4) инерттiк қалдықтар қоқыстарын қоспағанда, тəулiгіне 10 тоннадан астам қалдықтар түсетiн, 

немесе жалпы сыйымдылығы 25000 тоннадан асатын қалдықтарды орналастыру полигондары 
бойынша;

5) жануарлар өлекселерін жоюға арналған қондырғылар;
6) радиоактивті қалдықтарды жою бойынша;
7) ассенизация алқаптары бойынша;
8) шұңқырға көметін мал қорымдары;
9) қатты пайдалы қазбаларды (кең таралған пайдалы қазбалардан басқа) өндіру кезіндегі 

үйінділер, қалдыққоймалар мен қоқыржинағыштары.
11. Ықтимал қауіпті биологиялық заттарды, оның ішінде генетикалық түрлендірілген организм-

дер мен өнімдерді өндіру жəне пайдалану.
12. Өндірістік мақсаттарда су объектілерінің ластануына əкелетін ықтимал қауіпті химиялық, 

биологиялық жəне радиоактивті материалдарды пайдаланатын кəсіпорындар мен ғимараттарды 
су жинау алаңдарында салу жəне орналастыру.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 2 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14058 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 10 маусым               №241        Астана қаласы

Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының 
мемлекеттік тіркелімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 17 - бабының 
29) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының 
мемлекеттік тіркелімін жүргізу қағидалары бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық мониторинг жəне 
ақпарат департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты 
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасы  Энергетика министрінің міндетін атқарушы
М.МЫРЗАҒАЛИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі

________________Ə. Исекешев
2016 жылғы 16 маусым

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
________________Қ. Бишімбаев
2016 жылғы 23 маусым

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушы 
2016 жылғы 10 маусымдағы №241 бұйрығымен бекітілген

Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін 
жүргізу қағидалары

1- тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін 

жүргізу қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
Экологиялық кодексінің 17-бабының 29) тармақшасына (бұдан əрі - Кодекс) сəйкес əзірленді 
жəне Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін жүргізу 
тəртібін анықтайды.

2. Кодекстің 160-бабының 1-тармағына сəйкес Ластауыштардың шығарындылары мен 
тасымалдарының мемлекеттік тіркелімі (бұдан əрі - ЛШТМТ) - ашықтықты қамтамасыз ету 
мақсатында қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі - уəкілетті орган) 
жүргізетін, ашық қолжетімді түрде орналастырылған эмиссияның жай-күйі жəне қоршаған ортаның 
ластануы туралы құрылымдалған дерекқор.

3. ЛШТМТ ластаушы заттардың шекті жол берілетін шоғырлануы, олардың денсаулыққа жəне 
қоршаған ортаға əсері туралы ақпаратты, сондай-ақ ластауыштардың шығарындылары мен та-
сымалдары бойынша басқа да ғылыми негізделген ақпаратты жəне табиғат пайдаланушылар 
туралы ақпаратты қамтиды.

4. Кодекстің 160-бабының 3-тармағына сəйкес табиғат пайдаланушылар туралы ақпарат:
1) табиғат пайдаланушының атауын, заңды мекенжайын жəне қызмет түрін;
2) берілген экологиялық рұқсаттың электрондық нұсқасын;
3) қоршаған ортаға эмиссиялардың нақты көлемі бойынша ақпаратты;
4) өндiрiстiк экологиялық бақылау бағдарламасының жəне экологиялық мониторинг есептерінің, 

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының электрондық нұсқасын;
5) мемлекеттік экологиялық бақылау нəтижелерін;
6) бюджетке қоршаған ортаға эмиссиялар үшін, оның ішінде белгіленген нормативтерден тыс 

міндетті төлемдер туралы мəліметтерді қамтиды.
5. Өндірістік алаң деп өндірістік, əкімшілік, санитариялық-тұрмыстық жəне қосалқы ғимараттар 

мен құрылыстар орналастырылған қорғалатын жəне қоршалған аумақ түсініледі, онда табиғат пай-
даланушы қоршаған ортаға эмиссиялармен байланысты қызметін жүзеге асырады.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар Қазақстан Республикасының 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамасына сəйкес қолданылады.

2-тарау. Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік 
тіркелімін жүргізу тəртібі

6. І санаттағы объектілері бар табиғат пайдаланушылар (бұдан əрі -Табиғат пайдаланушылар) 
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі уəкілетті органның аумақтық органына (бұдан əрі - аумақтық 
орган) əр өндірістік алаңның орналасқан жері бойынша жыл сайын 1 сəуірге дейін өткен жылға 
арналған мынадай ақпаратты:

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Табиғат пайдаланушы туралы жал-
пы мəліметтерді;

2) берілген экологиялық рұқсаттың электрондық нұсқасын;
3) мынадай:
осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша атмосфералық ауаға ластаушы заттардың 

нақты эмиссиялар көлемі бойынша; 
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша су объектілеріне ластаушы заттардың 

нақты эмиссиялар көлемі бойынша;
осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өндірістік алаңда пайда болған өндіріс 

жəне тұтыну қалдықтары туралы;
осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өндірістік алаңда пайда болған күкіртті 

орналастыру туралы ақпаратты;
4) өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының жəне экологиялық мониторинг есептерінің 

электрондық нұсқасын;
5) Кодекстің 99-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті органмен бекітілетін нысан бойынша 

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын жəне аталған жоспардың орындалуы 
туралы есебін;

6) мемлекеттік экологиялық бақылау нəтижелерін;
7) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бюджетке қоршаған ортаға эмиссиялар 

үшін, оның ішінде белгіленген нормативтерден тыс міндетті төлемдер туралы мəліметтерді ұсынады.
7. Өз меншігінде бір облыс (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында 

орналасқан бірнеше өндірістік алаңы бар табиғат пайдаланушылар қоршаған ортаға эмиссиялар 
туралы ақпаратты əр өндірістік алаң бойынша бөлек ұсынады.

8. Аумақтық орган есепті жылдан кейінгі жылдың екінші тоқсаны ішінде осы Қ ағидалардың 
6-тармағында көрсетілген тізімдемеге сəйкес ақпаратты электрондық нысанда уəкілетті органға 
ұсынады.

9. Уəкілетті орган кодекстің 163-бабының 2-тармағына сəйкес ЛШТМТ-ны ашық қолжетімді 
түрде орналастырады. 

Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін 
жүргізу қағидаларына 1-қосымша 

Нысан
I санаттағы объектілері бар табиғатты пайдаланушы туралы жалпы мəліметтер 

(бұдан əрі – Табиғат пайдаланушы)

№ Атауы
Табиғат 

пайдаланушының 
деректері

1 Есепті кезең*  

2 Табиғат пайдаланушының атауы жəне оның заңды мекенжайы, 
байланыс телефоны, электрондық поштасының мекенжайы

 

3 Табиғат пайдаланушының бизнес сəйкестендіру нөмірі (БСН)
4 Табиғат пайдаланушының экономикалық қызметінің негізгі түрі

5
Өндірістік алаңның атауы жəне оның географиялық координат-
тары (градустар, минуттар, секундтар) жəне өндірістік процестің 
қысқаша сипаттамасы
Ескертпе:
*Табиғат пайдаланушы есепті кезеңге ақпаратты əр жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсан 

аралығына ұсынады.
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(Соңы. Басы 20-бетте) 

Табиғат пайдаланушының
басшысы ___________________  ____________ _______ 
  Т.А.Ə.(болған жағдайда)  қолы  м.о.

Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін 
жүргізу қағидаларына 2-қосымша 

Нысан

Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың нақты эмиссиялар көлемі 
бойынша ақпарат

Табиғат пайдаланушының атауы _________________________________
Өндірістік алаңның атауы _____________________________
Есепті кезең*__________________________*

№ КАС**
нөмірі Ластаушы заттың атауы

Белгі-
ленген 

норматив 
(тонна 
жылына)

Нақты 
шығарын-
дылар 

(тонна жы-
лына

Нақты эмис-
сияларды 
анықтау 

əдістемелері 
(есептеу əдісі, 
аспаптық 
өлшеу)

1 74-82-8 Метан (СН4)
2 630080 Көміртек тотығы (СО)
3 124-38-9 Көміртек диоксидi (CO2)
4 Гидрофторкөміртектері (ГФУ)
5 10024-97-2 Азоттың шала тотығы (N2O)
6 7664-41-7 Аммиак (NH3)

7 Метанды емес ұшпалы органикалық 
қосылыстар (МЕҰОҚ)

8 Азот оксидтерi (NOx/NO2)
9 Перфторкөміртектер (ПФК)
10 2551-62-4 Алтыфторлыкүкірт (SF6)
11 Күкірт оксидтерi (SOx/SO2)
12 Гидрохлорфторкөміртектері (ГХФК)
13 Хлорфтор көміртектері (ХФк)
14 Галондар

15 7440-38-2 Күшала жəне оның қосылыстары (As 
түрінде)

16 7440-43-9 Кадмий жəне оның қосылыстары (Cd 
түрінде)

17 7440-47-3 Хром жəне оның қосылыстары (Cr 
түрінде)

18 7440-50-8 Мыс жəне оның қосылыстары (Cu 
түрінде)

19 7439-97-6 Сынап жəне оның қосылыстары (Hg 
түрінде)

20 7440-02-0 Никель жəне оның қосылыстары (Ni 
түрінде)

21 7439-92-1 Қорғасын жəне оның қосылыстары 
(Pb түрінде)

22 7440-66-6 Мырыш  жəне  оның  қосылыстары 
(Zn түрінде)

23 309-00-2 Альдрин
24 57-74-9 Хлордан
25 143-50-0 Хлордекон
26 50-29-3 ДДТ
27 107-06-2 1,2-дихлорэтан (ДХЭ)
28 75-09-2 Дихлорметан (ДХМ)
29 60-57-1 Дильдрин
30 72-20-8 Эндрин
31 76-44-8 Гептахлор
32 118-74-1 Гексахлорбензол (ГХБ)

33 608-73-1 1,2,3,4,5,6-гексахлорцик-
логексан (ГХГ)

34 58-89-9 Линдан
35 2385-85-5 Мирекс

36
ПХДД+ПХДФ
(диоксиндер+фурандар)
(э.т. түрінде)

37 608-93-5 Пентахлорбензол
38 87-86-5 Пентахлорфенол (ПХФ)
39 1336-36-3 Полихлорланған дифенилдер (ПХД)
40 127-18-4 Тетрахлорэтилен (ТХЭ)
41 56-23-5 Тетрахлорметан (ТХМ)
42 12002-48-1 Трихлорбензолдар (ТХБ)
43 71-55-6 1,1,1-трихлорэтан
44 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлорэтан
45 79-01-6 Трихлорэтилен
46 67-66-3 Трихлорметан
47 8001-35-2 Таксофен
48 75-01-4 Винилхлорид
49 120-12-7 Антрацен
50 71-43-2 Бензол
51 75-21-8 Этилен оксиді
52 91-20-3 Нафталин

53 117-81-7 Ди-(2-этилгексилфталат
(ДЭГФ)

54 Полициклді хош иісі бар көмірсутектер 
(ПХК)b

55 Хлор  жəне  ор ганикалық  емес 
қосылыстар (HCl түрінде)

56 1332-21-4 Асбест

57 Фтор  жəне  ор ганикалық  емес 
қосылыстар (HF түрінде)

58 74-60-8 Цианит сутегі (HCN)
59 ТЧ10 қатты бөлшектері

60 ***Атаулары бойынша өзге де ласта-
ушы заттар: 

Ескертпе:
*Табиғат пайдаланушы ақпаратты əр жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсан аралығына 

ұсынады;
**КАС нөмірі - химиялық қосылыстардың бірегей сандық идентификаторын уəкілетті ор-

ган толтырады;
***ластаушы заттың атауын көрсету қажет.

Табиғат пайдаланушының
басшысы ____________________ _________ ________
 Т.А.Ə. (болған жағдайда) қолы м.о.

Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін 
жүргізу қағидаларына 3-қосымша 

Нысан

Су объектілеріне ластаушы заттардың нақты эмиссиялар 
көлемі бойынша ақпарат

Табиғат пайдаланушының атауы _________________________________
Өндірістік алаңның атауы _____________________________
Есепті кезең*__________________________*

№ КАС**
нөмірі Ластаушы заттың атауы

Белгі-
ленген 
нор-
матив 
(тонна 
жылы-
на)

Нақ-ты 
төгін-
ді-лер 
(тонна 
жылы-
на

Нақты эмис-
сияларды 
анықтау 

əдістемелері 
(есеп-

теу əдісі, 
аспаптық 
өлшеу)

1 Азоттың жалпы саны
2 Фосфордың жалпы саны
3 7440-38-2 Күшала жəне оның қосылыстары (As түрінде)
4 7440-43-9 Кадмий жəне оның қосылыстары (Cd түрінде)
5 7440-47-3 Хром жəне оның қосылыстары (Cr түрінде)
6 7440-50-8 Мыс жəне оның қосылыстары (Cu түрінде)
7 7439-97-6 Сынап жəне оның қосылыстары (Hg түрінде)
8 7440-02-0 Никель жəне оның қосылыстары (Ni түрінде)

9 7439-92-1 Қорғасын жəне оның қосылыстары (Pb 
түрінде)

10 7440-66-6 Мырыш жəне оның қосылыстары (Zn түрінде)
11 15972-60-8 Алахлор
12 1912-24-9 Атразин
13 57-74-9 Хлордан
14 143-50-0 Хлордекон
15 470-90-6 Хлорвенфинфос
16 85535-84-8 Хлоралкандар, С10-С13
17 2921-88-2 Хлорпирифос
18 50-29-3 ДДТ
19 107-06-2 1,2-дихлорэтан (ДХЭ)
20 75-09-2 Дихлорметан (ДХМ)
21 60-57-1 Дильдрин
22 330-54-1 Диурон
23 115-29-7 Эндосульфан
24 72-20-8 Эндрин

25 Галогенделген органикалық қосылыстар 
(АОГ түрінде)

26 76-44-8 Гептахлор
27 118-74-1 Гексахлорбензол (ГХБ)
28 87-68-3 Гексахлорбутадиен (ГХБД)
29 608-73-1 1,2,3,4,5,6-гексахлорцик-логексан (ГХЛ)
30 58-89-9 Линдан
31 2385-85-5 Мирекс

32 ПХДД+ПХДФ (диоксиндер+фурандар) (э.т. 
түрінде)

33 608-93-5 Пентахлорбензол
34 87-86-5 Пентахлорфенол (ПХФ)
35 1336-36-3 Полихлорланған дифенилдер (ПХД)
36 122-34-9 Симазин
37 8001-35-2 Таксофен
38 75-01-4 Винилхлорид
39 120-12-7 Антрацен
40 71-43-2 Бензол
41 Бромирленген дифенилді эфирлер (БДЭ)

42 Нонилфенол этоксилаттары (НФ/НФЭ) жəне 
олармен байланысты заттар

43 100-41-4 Этилбензол
44 75-21-8 Этиленоксиді
45 34123-59-6 Изопротурон
46 91-20-3 Нафталин

47 Органотинделген қосылыстар (Sn жал-
пы түрінде)

48 117-81-7 Ди-(2-этилгексилфталат (ДЭГФ)
49 108-95-2 Фенолдар (C жалпы түрінде)
50 Полициклді хош иісі бар көмірсутектер (ПХК)b

51 108-88-3 Толуол
52 Трибутилин жəне қосылыстар
53 Трифенилтин жəне қосылыстар

54 Жалпы органикалық көміртек (ЖОК) (жалпы 
С немесе ОХТ /3 түрінде)

55 1582-09-8 Трифлуралин
56 1330-20-7 Ксилолдар
57 Хлоридтер (жалпы Cl түрінде)

58 Хлор жəне органикалық емес қосылыстар 
(HCl түрінде)

59 1332-21-4 Асбест
60 Цианидтер (жалпы CN түрінде)
61 Фторидтер (жалпы в F түрінде)

62 ***Атаулары бойынша өзге де ластау-
шы заттар:

Ескертпе:
*Табиғат пайдаланушы ақпаратты əр жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсан аралығына 

ұсынады;
**КАС нөмірі - химиялық қосылыстардың бірегей сандық идентификаторын уəкілетті ор-

ган толтырады;
***ластаушы заттың атауын көрсету қажет. 

Табиғат пайдаланушының
басшысы ___________________ _________ _________
 Т.А.Ə. (болған жағдайда) қолы м.о.

Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін 
жүргізу қағидаларына 4-қосымша 

Нысан
Өндірістік алаңда пайда болған өндіріс жəне тұтыну қалдықтары туралы ақпарат

Табиғат пайдаланушының атауы _________________________________
Өндірістік алаңның атауы _____________________________
Есепті кезең*__________________________*
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Ескертпе:
*Табиғат пайдаланушы есепті кезеңге ақпаратты əр жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсан 

аралығына ұсынады.

Табиғат пайдаланушының
басшысы ________________ __________ ____________ 
 Т.А.Ə. (болған жағдайда) қолы м.о.

Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін 
жүргізу қағидаларына 5-қосымша 

 Нысан

Өндірістік алаңда пайда болған күкіртті орналастыру туралы ақпарат 

Табиғат пайдаланушының атауы _________________________________
Өндірістік алаңның атауы _____________________________
Есепті кезең*__________________________*
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Ескертпе:
*Табиғат пайдаланушы есепті кезеңге ақпаратты əр жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсан 

аралығына ұсынады.

Табиғат пайдаланушының
басшысы _________________ ___________ __________
 Т.А.Ə. (болған жағдайда) қолы м.о.

Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін 
жүргізу қағидаларына 6-қосымша 

 Нысан

Бюджетке қоршаған ортаға эмиссиялар үшін, оның ішінде белгіленген норматив-
терден тыс міндетті төлемдер туралы мəліметтер

№
Таби

ғат пайдалану-
шының атауы

Рұқсат
тың жарам

дылық мерзімі 
жəне нөмірі

Нормативтік эмиссиялар 
үшін төленді

мың тг.
Нормативтен тыс эмис-
сиялар үшін төленді

мың тг.
Атмосфе
ралық ауа Су Қалдық

тар
Атмосфе
ралық ауа Су Қалдық

тар
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Табиғат пайдаланушының
басшысы ________________ _________ ___________
 Т.А.Ə. (болған жағдайда) қолы м.о.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 22 
шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13968 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 13 маусым                №245           Астана қаласы

Парниктік газдар шығарындылары мониторингі 
жоспарының нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 17-бабының 
29) тармақшасына, «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 
жылғы 19 наурыздағы Заңы 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Парниктік газдар шығарындылары мониторингі жоспарының ны-
саны бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Климаттың өзгеруі жөніндегі 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелгенінен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылым-
дарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ 
тіркелген бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында 
жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы 
____________ Н.Айдапкелов
2016 жылғы 17 маусым

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2016 жылғы 13 маусымдағы №245 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Парниктік газдар шығарындылары мониторингі жоспарының нысаны

Индексі: № 1 нысан
Кезеңділігі: тиісті кезеңге бекітілген Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің 

ұлттық жоспарының қолданылу кезеңіне немесе шығарындыларды азайту жəне парниктік газ-
дарды сіңіруді ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру мерзіміне əзірленуде

Ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы Экология кодексінің 94-2-бабына 
сəйкес парниктік газдар шығарындыларын квоталау бойынша талаптарына түсетін қондырғы 
операторлары

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
уəкілетті органына 

Тапсыру мерзімі: тиісті кезеңге бекітілген Парниктік газдар шығарындыларына квота 
бөлудің ұлттық жоспары қолданылатын алғашқы жыдың бірінші сəуіріне дейін

1 Қондырғы операторының толық атауы ___________________________________________
2. Қондырғы операторының заңды мекенжайы _____________________________________
3. Телефон __________________________________________________________ _________
4. Факс ______________________________________________________________________
5. Электрондық пошта мекенжайы ________________________________________________
6. Қондырғы операторының бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі - БСН) немесе жеке 

сəйкестендiру нөмiрі ______________________________________________________________
7. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы бойынша қондырғы операторының 

негізгі қызмет түрі ________________________________________________________________
8. Қондырғы операторы басшысының тегі, аты, əкесінің аты – болған жағдайда (бұдан 

əрі – Т.А.Ə.) _____________
9. Парниктік газдар шығарындылары мониторингінің жоспарын даярлауға жауапты адамның 

Т.А.Ə. ____________
10. Жауапты адамның байланыс деректері ________________________________________
11. Мониторинг жоспарын қолдану кезеңі _________________________________________
12. Мониторингке жататын жəне қондырғы бойынша жүзеге асырылатын қызметтің жəне 

қондырғының сипаттамасы______________________________________________________
13. Қондырғы бойынша парниктік газдар мониторингі жүзеге асырылатын парниктік газдар 

шығарындылары көздерінің тізбесі 

Жол 
коды

Көрсеткіштердің атауы
Қондырғының 

атауы
Көздің 
атауы

Көздің № Белгіленген қуаты (өлшем бірліктері) (болған 
жағдайда)

А Б В 1 2
1
2
3
4

14. Парниктік газдар шығарындыларының мониторингі үшін пайдаланылатын əдістің си-
паттамасы (есептеулер немесе өлшемдер негізінде), оның ішінде:

а) парниктік газдар қызметі туралы деректерді анықтау үшін есептеу əдістемесін нұсқау 
немесе өлшеу əдістерді сипаттау _________________________________________________
_______________________________________________________

б) есептеу негізінде əдістің сипаттамасы

Жол 
коды

Көрсеткіштердің атауы
Қон-
дыр-
ғының 
ата-
уы

Көз-
дің 
ата-
уы

Көз-
дің 
№

Дең-
гейі Жылу шығару 

нетто-
мағынасының 
коэффициенті
(тонна отынға 
терраДжоуль)

Тотығу 
коэффи-
циенті 
(отын 

жағылған 
жағдайда) 

Өзгеру 
коэффи-

циенті (өнер-
кəсіптік про-
цестер жағ-
дайында)

Көміртегі 
мөлшерінің 

коэффициенті 
(терраДжо-
ульге немесе 
өнім бірлігіне 

тонна)
А Б В 1 2 3 4 5 6

1
2
3
4

в) жылу шығару нетто-мағынасының көлемін, көміртегі құрамын, сондай-ақ шығарындылар 
коэффициенттерін қондырғы операторы анықтағанда отын, шикізат немесе өнімнің іріктеу 
сынамасының əдістерінің сипаттамасы

Көрсеткіштердің атауы
Жол 
коды

Отын,шикізат 
немесе

өнімнің түрі

Сынама 
іріктеудің 
нүктесі 

(белгілеу)

Сынама 
іріктеудің 
параметрі

Сынама 
іріктеудің 
əдісі 

(қысқаша 
сипаттама)

Сынама 
іріктеудің 
мерзім-
ділігі

Парниктік газдар 
шығарындыларын 

есептеу үшін 
деректерді беру 
мерзімділігі

А Б В Г Д Е Ж
1
2
3
4

Зертхананың атауы:     

г) өлшеу жүйелері сипаттамасы, пайдаланылған жағдайда 

Жол 
коды

Көрсеткіштердің атауы

Өлшеу 
құралы-
ның 
атауы 

Орналасуы 
(сəйкес-
тендіру 
нөмірі)

Өлшеу диапазоны Көрсетілген 
белгісіздік 

(+/-%)

Қолданудың 
типтік диапазоны 

өлшеу 
бірліктері 

төменгі 
шегі

жоғарғы 
шегі

төменгі 
шегі

жоғарғы 
шегі

А Б 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4

15. Парниктік газдар шығарындыларының көздері бойынша жоспарланған өзгерістер

Жол коды Көрсеткіштердің атауы
Қондырғының атауы Көздің атауы Көздің № Өзгерістер Өзгертілген жыл

А Б В 1 2 4
1
2
3
4

16. Мерзімділігін көрсете отырып, деректерді жинау жəне өңдеу, сапа бақылауын
 қамтамасыз ету бойынша рəсімдердің сипаттамасы 
______________________________________________________________________
17. Қондырғы деңгейінде мониторинг жəне есептілік үшін жауапкершілікті бөлу
______________________________________________________________________ 
18. Қондырғы операторы басшысының қолы (ТАƏ), мөр 
______________________________________________________________________
19. Парниктік газдар шығарындылары мониторингінің жоспары валидацияланды:
1) валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген органның толық атауы (бұдан 

əрі - аккредиттелген орган), БСН;
2) аккредиттеу туралы куəліктің нөмірі жəне мерзімі;
3) аккредиттелген органның заңды мекенжайы;
 4) телефон, факс;
5) электрондық пошта мекенжайы;
6) валидацияға жауапты адамның ТАƏ;
7) аккредиттелген орган басшысының қолы (ТАƏ), мөр.

Ескертпе: Парниктік газдар шығарындыларының мониторингі жоспарының нысанын тол-
тыру бойынша түсініктеме осы нысанның Қосымшасында келтіреді.

Парниктік газдар шығарындыларының мониторингі жоспарының нысанына Қосымша

«Парниктік газдар шығарындыларының мониторингі жоспарының нысанын» тол-
тыру бойынша түсініктеме

1. Парниктік газдар шығарындыларының мониторингі жоспары (бұдан əрі – Жоспар) 2007 
жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 17-бабының 29) 
тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. Жоспарды Қазақстан Республикасы Экология кодексінің 94-2-бабына сəйкес парниктік 
газдар шығарындыларын квоталау бойынша талаптарына түсетін қондырғы операторлары 
ұсынады. 

3. Жоспар мынадай түрде толтырылады:
1-бөлімде қондырғы операторының толық атауы көрсетіледі;
2-бөлімде қондырғы операторының заңды мекенжайы көрсетіледі;

3-бөлімде қондырғы операторының байланыс телефоны көрсетіледі;
4-бөлімде қондырғы операторының факсы көрсетіледі;
5-бөлімде қондырғы операторының электрондық мекенжайы көрсетіледі;
6-бөлімде қондырғы операторының бизнес-сəйкестендіру нөмірі немесе жеке сəйкестендіру 

нөмірі көрсетіледі;
7-бөлімде экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы бойынша қондырғы 

операторының негізгі қызмет түрі көрсетіледі;
8-бөлімде қондырғы операторының басшысының деректері (тегі, аты, əкесінің аты – болған 

жағдайда) көрсетіледі;
9-бөлімде Жоспарды даярлауға жауапты адамның деректері көрсетіледі (тегі, аты, əкесінің 

аты – болған жағдайда); 
10-бөлімде Жоспарды даярлауға жауапты адамның байланыс деректері көрсетіледі;
11-бөлімде Жоспардың қолданылу кезеңі көрсетіледі;
12-бөлімде мониторингке жататын жəне қондырғы бойынша жүзеге асырылатын қызметтің 

жəне қондырғының сипаттамасы көрсетіледі. Сипаттамаға қондырғының атауы, қондырғымен 
жүзеге асырылатын қызмет туралы жалпы қорытындылар, орындалатын қызметтің əрбір түріне 
қысқаша сипаттама, сондай-ақ əрбір қызмет түрі үшін пайдаланылатын техникалық құрылыс кіреді. 

4. 13-бөлімде қондырғы бойынша парниктік газдар мониторингі жүзеге асырылатын 
парниктік газдар шығарындылары көздерінің тізбесі көрсетіледі:

Б-бағанда «Қондырғының атауы» деген қондырғының атауы көрсетіледі;
В-бағанда «Көздің атауы» деген парниктік газдар шығарындыларының себебі болып та-

былатын көздің толық атауы көрсетіледі;
1-бағанда «Көздің №» қондырғы операторында жасалатын жəне сақталатын олардың ор-

наластыру сызбасына сəйкес көздің нөмірі 0001-ден 5999 араласында көрсетіледі. Жаңа көз 
пайда болған кезде оған ертеде пайдаланылмаған нөмір беріледі. көз жойылған кезде, оның 
нөмірі бұдан əрі қолданылмайды;

 «Белгіленген қуаты (өлшем бірліктері) (болған жағдайда)» деген 2-бағанда қуаты болған 
жағдайда өлшем бірлігінде көздің белгіленген қуаты көрсетіледі.

5. 14-бөлімде парниктік газдар шығарындыларының мониторингі үшін пайдаланылатын 
əдістің сипаттамасы (есептеулер немесе өлшемдер негізінде) көрсетіледі:

а) бөлімінде парниктік газдар қызметі туралы деректерді анықтау үшін есептеу əдістемесі 
немесе өлшеу əдістердің сипаттамасы көрсетіледі;

б) бөлімінде есептеу негізінде əдістің сипаттамасы көрсетіледі:
Б-бағанда «Қондырғының атауы» деген қондырғының атауы көрсетіледі;
 В-бағанда «Көздің атауы» деген парниктік газдар шығарындыларының себебі болып та-

былатын көздің толық атауы көрсетіледі;
«Көздің №» деген 1-бағанда қондырғы операторында жасалатын жəне сақталатын олардың 

орналастыру сызбасына сəйкес көздің нөмірі 0001-ден 5999 араласында көрсетіледі. Жаңа 
көз пайда болған кезде оған ертеде пайдаланылмаған нөмір беріледі. Көз жойылған кезде, 
оның нөмірі бұдан əрі қолданылмайды;

 «Деңгейі» деген 2-бағанда əрбір көз бойынша əдістеме деңгейі көрсетіледі, оған сəйкес 
коэффиценттер есептелінеді. Ұлттық немесе халықаралық əдістемелік ұсыныстарға сəйкес 
əдістемесінің деңгейі көрсетіледі;

 «Жылу шығару нетто-мағынасының коэффициенті (тонна отынға терраДжоуль)» деген 
3-бағанда жылу шығару нетто-мағынасының коэффициенті отынның тоннасына терраДжо-
уль бірліктерінде көрсетіледі; 

 «Тотығу коэффициенті (отын жағылған жағдайда)» деген 4-бағанда отын жағылған 
жағдайда тотығу коэффициенті көрсетіледі;

«Өзгеру коэффициенті (өнеркəсіптік процестер жағдайында)» деген 5-бағанда өнеркəсіптік 
процестер болған жағдайда өзгеру коэффициенті көрсетіледі;

 «Көміртегі мөлшерінің коэффициенті (терраДжоульге немесе тонна өнім бірлігіне)» деген 
6-бағанда Көміртегі мөлшерінің коэффициенті терраДжоуль тоннасы бірлігінде немесе өнім 
бірлігінде көрсетіледі;

в) бөлімінде жылу шығару нетто-мағынасының көлемін, көміртегі құрамын, сондай-ақ 
шығарындылар коэффициенттерін қондырғы операторы анықтағанда отын, шикізат немесе 
өнімнің іріктеу сынамасының əдістерінің сипаттамасы көрсетіледі:

Б-бағанда «Отын, шикізат немесе өнімнің түрі» деген отынның, шикізаттың немесе өнімнің 
түрі көрсетіледі;

В-бағанда «Сынама іріктеудің нүктесі (белгілеу)» деген сынама іріктеудің нүктесі көрсетіледі;
Г-бағанда «Сынама іріктеудің параметрі» деген сынама іріктеудің параметрі көрсетіледі;
Д-бағанда «Сынама іріктеудің əдісі (қысқаша сипаттама)» деген əдістемеге сілтемемен 

сынама іріктеу əдісі көрсетіледі жəне əдістің қысқаша сипаттамасы беріледі;
 Е-бағанда «Сынама іріктеудің мерзімділігі» деген сынама іріктеудің мерзімділігі көрсетіледі; 
 Ж-бағанда «Парниктік газдар шығарындыларын есептеу үшін деректерді беру мерзімділігі» 

деген парниктік газдар шығарындыларын есептеу үшін деректерді беру мерзімділігі көрсетіледі.
Аккредиттеу болмаған жағдайда оператор зертхананың техникамен жабдықталғанын жəне 

мүлдем операторға тəуелсіз болып табылатынын растайды. Бұл жағдайда ақпарат қосымшада 
жеке құжат болып беріледі;

г) бөлімінде отын, шикізат немесе өнім түрлерінің деректерін анықтау үшін пайдаланылған 
жағдайда өлшеу жүйелері сипаттамасы көрсетіледі:

Б-бағанда «Өлшеу құралының атауы» деген өлшеу құралының атауы көрсетіледі;
1-бағанда «Орналасу» деген қондырғыдағы өлшеу құралының орналасу жəне 

технологиялық процестің сызбасындағы оның анықтамасы көрсетіледі. Бүкіл қолданылатын 
құралдар бірегей сəйкестендіргіштің (мысалы, құралдың серийялық нөмірі) көмегімен анық 
сəйкестендіріледі. Құралдарды ауыстыру (мысалы, зақымдану салдарынан кейінгі қажетті) 
мониторинг жоспарының маңызды өзгеруін білдірмейді. Бірегей сəйкестендіргіш мониторинг 
жоспарынан бөлек құжатпен тіркеледі; 

«Өлшеу диапазоны» деген баған 2, 3 жəне 4 – бағандарға бөлінеді. 2-бағанда өлшеу 
құралдарының өлшем бірліктері көрсетіледі, 3-бағанда өлшеу құралының төменгі шегі 
көрсетіледі, 4-бағанда өлшеу құралының жоғарғы шегі көрсетіледі.

5-бағанда «Көрсетілген белгісіздік (+/-%)» деген өндірушінің құжатындағы нұсқауларға 
сəйкес көрсетілген белгісіздік пайыздарда көрсетіледі;

«Қолданудың типтік диапазоны» деген баған 6 жəне 7-бағанға бөлінеді. 6-бағанда құралды 
қолдану диапазонының төменгі шегі, 7-бағанда құралды қолдану жоғарғы шегі көрсетіледі.

6. 15-бөлімде парниктік газдар шығарындыларының көздері бойынша жоспарланған 
өзгерістер көрсетіледі. Бұл жол парниктік газдар шығарындыларының көздеріне жоспарланған 
өзгерістер болған жағдайда толтырылады:

Б-бағанда «Қондырғы атауы» деген қондырғының атауы көрсетіледі;
В-бағанда «Көздің атауы» деген парниктік газдар шығарындыларына себеп болып табы-

латын көздің толық атауы көрсетіледі;
«Көздің №» деген 1-бағанда қондырғы операторында жасалатын жəне сақталатын олардың 

орналастыру сызбасына сəйкес көздің нөмірі 0001-ден 5999 араласында көрсетіледі. Жаңа 
көз пайда болған кезде оған ертеде пайдаланылмаған нөмір беріледі. Көз жойылған кезде, 
оның нөмірі бұдан əрі қолданылмайды;

 «Өзгерістер» деген 2-бағанда көздер бойынша жоспарланған өзгерістер көрсетіледі; 
 «Өзгертілген жыл» деген 3-бағанда жоспарланған өзгерістердің жылы көрсетіледі.
7. 16-бөлімде мерзімділігі көрсетіле отырып, деректерді жинау жəне өңдеу, сапа бақылауын 

қамтамасыз ету бойынша рəсімдердің сипаттамасы көрсетіледі. Деректер ерікті нысанында 
көрсетіледі.

8. 17-бөлімде мониторингтің белгілі кезеңдері көрсетіле отырып, қондырғы деңгейінде 
мониторинг жəне есептілікке жауапты адамдардың ТАƏ көрсетіледі. Деректер ерікті ныса-
нында көрсетіледі.

9. 18-бөлімде қондырғы операторының қолы, тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
көрсетіледі, мөр қойылады.

10. 19-бөлімде аккредиттелген органның Жоспарды растауы көрсетіледі:
1) тармақшада аккредиттелген органның толық атауы, БСН көрсетіледі;
2) тармақшада аккредиттеу туралы куəліктің нөмірі жəне мерзімі көрсетіледі;
3) тармақшада органның заңды мекенжайы көрсетіледі;
 4) тармақшада валидацияға жауапты адамның телефон нөмірі, факсы көрсетіледі;
5) тармақшада валидацияға жауапты адамның электрондық поштасы көрсетіледі;
6) тармақшада валидацияға жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 

көрсетіледі;
7) тармақшада валидацияға жауапты ұйым басшысының қолы, тегі, аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда) көрсетіледі, мөр қойылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 19 
шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13945 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 14 маусым             №247         Астана қаласы

Мұнайдың теңізде және Қазақстан Республикасының ішкі 
су айдындарында авариялық төгілуін жою әдістерін 

қолдану қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 17 - бабының 
29)-тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Мұнайдың теңізде жəне Қазақстан Республикасының ішкі су айдын-
дарында авариялық төгілуін жою əдістерін қолдану қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық 
реттеу, бақылау жəне мемлекеттік инспекция комитеті Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты 
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі 
______________ А. Мырзахметов
2016 жылғы 15 маусым

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі 
______________ Ə.Исекешев
2016 жылғы 17 маусым

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрі 
______________ Қ.Қасымов
2016 жылғы 23 маусым

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
2016 жылғы 14 маусымдағы №247 бұйрығымен бекітілген

Мұнайдың теңізде жəне Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында 
авариялық төгілуін жою əдістерін қолдану қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мұнайдың теңізде жəне Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында авариялық 

төгілуін жою əдістерін қолдану қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің (бұдан əрі - Кодекс) 17-бабының 29) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне мұнайдың теңізде жəне Қазақстан Республикасының ішкі 
су айдындарында авариялық төгілуін жою əдістерін қолданудың тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидалар мұнай операцияларын жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушыларға 
(бұдан əрі – жер қойнауын пайдаланушы) теңізде жəне ішкі су айдындарында мұнай төгілу 
қауіптілігіне байланысты қызметті жүзеге асыратын, жеке жəне (немесе) заңды тұлғаларға 
(бұдан əрі – жеке жəне (немесе) заңды тұлға), сондай-ақ мұнайдың төгілуін жою бойынша ре-
сурстары бар ұйымдарға, мұнайдың теңізге жəне Қазақстан Республикасының ішкі су айдын-
дарында авариялық төгілуінің салдарын жоюға қатысатын уəкілетті органдарға жəне жергілікті 
атқарушы органдарға қатысты қолданылады.

3. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) экологиялық жиынтық пайданы талдау (бұдан əрі - ЭЖПТ) – мұнайдың теңізде жəне 

Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында авариялық төгілуін жоюдың ең тиімді 
əдістерін таңдау процесі (бұдан əрі -МАТЖ əдістері) жəне олардың қоршаған ортаға жəне 
халықтың денсаулығына əсерін бағалау;

2) мұнай дағын бақылап жағу – бұл жүзбелі мұнай дағын жағу үшін пайдаланылатын 
МАТЖ əдістерінің бірі, оны механикалық құралдар мен химиялық жинауыштар көмегімен 
тоқтатуға болады.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де терминдер мен анықтамалар Қазақстан 
Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамасына сəйкес қолданылады. 

4. Мұнайдың теңізде жəне Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында төгілуін 
жою үшін Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 ақпандағы № 134 
бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10908 
тіркелген) Теңізде жəне Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында мұнай төгілуінің 
алдын алу жəне оларға ден қою жөніндегі ұлттық жоспардың (бұдан əрі – Ұлттық жоспар) 
66-тармағына сəйкес мына əдістер қолданылады: 

1) су бетінен мұнайды механикалық тежеу жəне жинау (сезімтал ресурстардан мұнай 
дағының ауытқуын қоса алғанда);

2) мұнай дағын бақылап жағу;
3) химиялық құралдарды қолдану.
5. Ұлттық жоспардың 8-тармағының 3) тармақшасына жəне 68-тармағына сəйкес мұнай 

төгілуін жою əдістерін қолдану жəне таңдау тəуекелдерді бағалау жəне экологиялық жиынтық 
пайданы талдау негізінде мұнайдың төгілу қаупіне теңізде қызметін жүзеге асыратын жер 
қойнауын пайдаланушылардың, жеке жəне заңды тұлғалардың мұнайдың төгілуінің ал-
дын алу жəне жою жөніндегі жоспарына сəйкес жүзеге асырылады. Басқарудың объектілік 
деңгейіне сəйкес жүзеге асырылатын (бұдан əрі – объектілік жоспар) қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкілетті органның келісімі болған жағдайда химиялық құралдарды қолдануға 
немесе мұнай дағын бақылап жағуға жол беріледі.

6. Ұлттық жоспардың 69-тармағына жəне Кодекстің 199-бабының 10-тармағына сəйкес 
мұнайдың авариялық төгілуі болған жағдайда, атқаратын қызметтеріне байланысты мұнайдың 
авариялық төгілуіне алып келетін жер қойнауын пайдаланушы, жеке жəне (немесе) заңды 
тұлғалар егер жағдай жəне қолда бар жабдықтар мүмкіндін берсе, механикалық тежеуді 
жəне су бетінен мұнайды жинауды жүзеге асырады жəне мұнайдың авариялық төгілуі туралы 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесін (бұдан əрі - 
уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі) хабардар етеді.

7. Кодекстің 159-бабының 2-тармағына сəйкес МАТЖ əдістерінің қолдануын бақылау 
нəтижелері жəне бақылау барысында алынған деректер жазбаша, электрондық, дыбыс бейнелi 
немесе өзге де нысанда расталады.

8. МАТЖ əдістерін қолдану кезінде Халықаралық теңіз ұжымы (IMO), Экология жəне 
əлеуметтік мəселелері жөніндегі мұнай - газ өнеркəсібі өкілдерінің халықаралық қауымдастығы 
(IPIECA), Теңізде мұнайдың, химиялық өнімдердің жəне өзге де зиян заттардың төгілуін жою 
жөніндегі танкерлік флот иелерінің федерациясы (ITOPF), Материалдар жəне оларды сынау 
бойынша америкалық қоғам (ASTM) əзірлеген халықаралық тəжірибелер мен стандарттарды 
пайдалану ұсынылады.

2-тарау. МАТЖ əдістерін қолдану тəртібі
1-параграф. ЭЖПТ негізінде МАТЖ əдістерін анықтау жəне таңдау

9. ЭЖПТ негізінде МАТЖ əдістерін анықтау жəне таңдау кезінде адамның денсаулығы мен 
қоршаған ортаны барынша қоғауды бағдарлау қажет.

10. ЭЖПТ объектілік жоспарды əзірлеу кезеңінде де, мұнайдың авариялық төгілуі туындаған 
жəне оны жою кезінде де жүргізіледі. 

 ЭЖПТ кезеңдерін өткізу схемасы осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген жəне келесі 
кезеңдерді қамтиды: 

1) ақпаратты жинау жəне бағалау: 
мұнайдың авариялық төгілуінің жағымсыз əсеріне шалдыққан табиғи орта, жануарлар 

мен өсімдіктер, төгілген мұнайдың физикалық жəне химиялық сипаттамалары, жағалау 
аймағындағы геоморфологиялық объектілер, ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың 

мемлекеттік кадастрына енгізілген сезімтал экожүйелеріне мұнайдың авариялық төгілуінің 
ықтимал əсері жəне аймақтың əлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы (балық шаруашылығы, 
рекреациондық аймақтар, су жинау ғимараттары жəне т.б.), оның ішінде, жануарлар мен 
өсімдіктер əлеміне жəне олардың тіршілік ету ортасына келтірілетін ықтимал залал туралы; 

табиғи ортаның салыстырмалы маңыздылығы жəне оның əсері тиюі мүмкін рұқсат етілген 
уақыт аралығы туралы;

эксперименттік деректер жəне орын алған мұнай төгілулері туралы, сондай-ақ қолданылған 
МАТЖ əдістері туралы;

салыстырмалы талдау жүргізу арқылы осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген МАТЖ 
əдістерінің мүмкіндіктері мен шектеулері туралы; 

2) мұнайдың төгілуінің ықтимал сценарийлерін математикалық жəне/немесе компьютерлік 
модельдеу негізінде жасау жəне оларды жою əдістерін анықтау;

3) экологиялық жəне əлеуметтік салдарға байланысты МАТЖ əдістерінің мүмкіндіктері 
мен шектеулерін бағалау;

4) МАТЖ оңтайлы əдісін таңдау немесе оларды комбинациялау.
11. Ұлттық жоспардың 27-тармағына сəйкес табиғатпайдаланушы ЭЖПТ-гін, объектілік 

жоспарды əзірлеу кезеңінде уəкілетті органның аумақтық бөлімшесімен, уəкілетті органның 
бөлімшесіне оны ұсыну жолымен келісіледі. Уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне 
ұсынылған ЭЖПТ, оны алған уақыттан бастап бір сағаттың ішінде келісіледі.

Егер де объектілік жоспармен көзделген мұнайдың төгілуінің нақты жағдайлары мен 
сценарийлері мұнайдың төгілуінің нақты жағдайларымен сəйкес келмесе, онда химиялық 
құралдарды қолдануға немесе мұнай дағын бақылап жағуға жол беру туралы шешімді 
экологиялық жиынтық пайданы талдау негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті 
орган жедел тəртіпте қарастырады. 

12. Кемелерден авариялық мұнай төгілген жағдайда, ЭЖПТ мұнайдың авариялық 
төгілімдерін жою ресурстары бар, жасалған келесімшарт негізінде тағайындалған кеме 
ұстаушының ұйымдастырушылығымен жүргізіледі. ЭЖПТ  уəкілетті органның аумақтық 
құрылымдарымен ЭЖПТ алған  мезгілден бастап бір сағат ішінде келісіледі.

13. Белгісіз кемеден авариялық мұнай төгілген немесе мұнай дағы пайда болған жағдайда, 
келісімшарталған аймақта болмаған болса, ЭЖПТ жергілікті атқарушы органмен анықталған 
мұнайдың авариялық төгілімдерін жою бойынша ресурстары бар ұйымдастыру жүргізеді, 
жəне уəкілетті органның аумақтық құрылымдарымен ЭЖПТ алған мезгілден бастап бір сағат 
ішінде келісіледі.

2-параграф. Су бетінен мұнайды механикалық тежеу жəне жинау (сезімтал ресур-
стардан мұнай дағының ауытқуын қоса алғанда) 

14. Су бетінен мұнайды механикалық тежеу жəне жинау Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 13 наурыздағы № 189 бұйрығымен бекітілген (нормативтік 
құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде № 10838 тіркелген) Теңізді тазарту жұмыстарын 
жүргізуге қажетті материалдар мен заттарға қойылатын нормативтер мен талаптарға сəйкес 
қажетті жабдықтар, көлік жəне басқа да құралдардың көмегімен жүзеге асырылады. 

15. Мұнайдың авариялық төгілуін жоюда жиналған мұнайды сақтауға арналған неғұрлым 
барынша көп орын қамтамасыз етілуі қажет. Мұнайды механикалық жолмен жинау нəтижесінде 
пайда болған, кемелерден жиналған суды ағызу Қазақстан Республикасы Министрлер 
Кабинетінің1994 жылғы 4 наурыздағы Қаулысымен Қазақстан Республикасы қосылған, 1978 
жылы Хаттамамен өзгертілген, 1973 жылғы Кемелерден ластанудың алдын алу туралы 
Халықаралық конвенцияның 1-қосымшасының 4-Ережесіне сəйкес қоршаған ортаны қорғау 
уəкілетті органының аймақтық бөлімшесімен келісіледі.

3-параграф. Мұнай дағын бақылап өртеу
16. Мұнай дағын бақылап өртеу: 
1) суда, қамыс аймағын қоспағанда; 
2) қарда немесе мұз жағдайында жүзеге асырылады.
17. Мұнай дағын бақылап өртеу мұнай дағының қалыңдығы 3 миллиметрден кем емес 

жəне елді мекеннен 5 километрден алшақта, қамыс аймағанда 2 километрден кем емес болған 
жағдайда жүзеге асырылады. 

18. Түтіннің сүйреткісі пайда болуынан мұнай дағын бақылап жағу жұмыстарын жүргізгенде 
тұрғындардың қауіпсіздігін, денсаулығын жəне қорғауды қамтамасыз ету мақсатында қауіпсіз 
арақашықтық белгіленеді.

19. Мұнай дағын бақылап жағуды өткізу алдында мұнай дағын бақылап жағуды іс жүзінде 
өткізу шаралары əзірленеді. Шараларға мыналар кіреді:

1) мұнай дағын бақылап жағуды өткізетін жерде əрекет етуші персоналды тəуекелмен 
басқару жəне бағалау шаралары толық сипатталған қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспары, 
мұнай дағын бақылап жағу процесі бақылауға көнбейтіндей сəл де болса қауіп төндірсе, жеке 
қорғаныс құралдары мен қорларды пайдаланып, жануды дереу тоқтату;

2) тұрғындардың қауіпсіздігін жəне денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында 
мұнай дағын бақылап жағу жұмыстарын қауіпсіз арақашықтықта жүргізу туралы ұсыныс; 

3) мұнай төгілімі, соның ішінде жоспарланған мұнай дағын бақылап өртеу орны, мұнай түрі 
туралы толық ақпарат (соның ішінде майғындалудың болжамды дəрежесі көрсетіледі) жəне 
мұнай көлемдері бойынша бағалау деректері: төгілген мұнайдың мұнай дағын бақылап өртеу 
көмегімен жойылған мөлшері;

4) жоспарланған мұнай дағын бақылап өртеу кезіндегі ауа райы жағдайларының, соның 
ішінде жауын-шашын, жел жылдамдығы, ауа температурасы мен теңіз жəне ішкі сулар 
жағдайы болжамы;

5) қолдануға болатын болса, мұз жамылғысының пайыздық көрсеткіші жəне теңіз бен 
ішкі сулар жағдайы;

6) ұсынылып отырған өртеу жүйесі;
7) пайдалануға ұсынылып отырған мамандандырылған жабдықтар;
8) мұнай дағын бақылап өртеуді қамтамасыз ету үшін ұсынылып отырған қосымша мате-

риалдар мен құралдар, соның ішінде кемелер мен көлік құралдары;
9) 16 километр қашықтықта елді мекендердің немесе 32 километр қашықтықта 

əуежайлардың бар-жоғы туралы ақпарат;
10) өртенбеген қалдықтарды жинаудың, сақтаудың жəне кəдеге жаратудың ұсынылып 

отырған тəсілі;
11) 5 километр радиуста сирек кездесетін жəне жойылу қаупінде тұрған жануарлардың 

тіршілік ортасының болуы туралы ақпарат;
12) егер байқап өртеп қарау мүмкін болса, мұнай дағын бақылап өртеу жұмысын жүргізу 

алдында ауадағы түтін шлейфінің қозғалу бағытын жəне оның сейілуін тексеру жəне растау 
үшін байқау мақсатында өртеу жұмысын жүргізу нұсқалары.

20. Мұнай дағын жою жəне өртеу тəсіліне қарай тиісті жабдықтар іріктеледі.
4-параграф. Химиялық құралдарды қолдану

21. Осы Қағидаларда химиялық құралдар – диспергенттер, сорбенттер қарастырылады. 
22. Диспергенттерді мұнайдың су қабатындағы табиғи биодеградация үдерістерін жедел-

дету жəне төгілу ауданындағы мұнай өнімдерінің шоғырлануын азайту, теңіз ортасының атмос-
ферамен массалық- жəне энергоалмасуын қалпына келтіру, төгілімнің өртену қаупін төмендету, 
жағалық сызықтың, теңіз құстарының мамықтары мен аңдардың терілерінің төгілген мазуттан 
ластану мүмкіндігінің алдын алу мақсатында қолданады.

23. Диспергенттерді қолданудың əлеуетті тəуекелдігі су қабатында ұсақталған мұнай 
деңгейінің табиғи ұсақталу кезінде пайда болатын деңгеймен салыстырғанда токсикологиялық 
əсерінің жоғары болуына байланысты болады. Ұсақталған мұнайдың теңіз ағзаларына зи-
янды əсер ету дəрежесі ЭЖПТ кезінде ескерілетін əсер ету жағдайларына (су тереңдігіне, 
ұсақталған мұнайдың шоғырлануына, əсер ету ұзақтығына, ұсақталу жəне еру пайызына), 
сонымен қатар ұсақталған мұнайға қатысты кейбір ағзалардың өздеріне тəн сезімталдығына 
байланысты болады.

24. Кодекстің 17-бабының 24-2)-тармақшасына сəйкес қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкілетті органмен бекітілген, теңізде жəне Қазақстан Республикасының ішкі су 
айдындарындағы қолдануға рұқсат берілген диспергенттер тізбесіне енгізілген диспергенттерді 
қолдануға рұқсат беріледі. 

25. Диспергенттерді суда жəне су астында қолдану жүзеге асырылады. Диспергенттерді 
қолданғанда химиялық өнімдердің қауіпсіздік паспортын басшылыққа алған жөн, онда Қазақстан 
Республикасының «Химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы» Заңының 15-бабы 2-тармағына 
сəйкес араластырған кездегі диспергенттердің концентрациясы, олардың персоналға 
жəне қоршаған ортаға келтіретін улылығын анықтау, оларды сақтау шарттары көрсетілген. 
Диспергенттер жанғыш заттар тобына жататындықтан, олармен жұмыс істегенде ашық отты 
пайдалануға тыйым салынады. Төгілген мұнайдың жұқа қабыршағын (0,01-0,001) өңдегенде 
өртке қауіпсіз диспергенттердің судағы ерітіндісін пайдалануға болады. 

26. Диспергенттерді келесі жағдайларда қолдануға жол беріледі:
1) судың тереңдігі 10 метрден көп болғанда;
2) жағаға дейінгі қашықтық 1 километрден көп болғанда;
3) 1 километр қашықтықта ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттік кадастрына 

енгізілген сезімтал экожүйе участкелері жəне əлеуметтік-экономикалық объектілер болмағанда.
27. Су үстінде мұнайдың қара қабыршақтары жойылғанда жəне/немесе аспаптық монито-

ринг өңдеу судағы мұнай шоғырлануына əсерін тигізбейтіндігін көрсетсе, диспергенттермен 
өңдеу тоқтатылады.

28. Диспергенттерді бүркіп шашу тəсіліне қарай тиісті жабдықтар қолданылады.
29. Сорбенттер (үгінділер, торф, цеолит жəне табиғи түрдегі басқа да заттар) 10 метрден 

кем емес тереңдікте жəне ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының мемлекеттік кадастрына 
енгізілген сезімтал экожүйе учаскелерінде қолданылады, мұнайды сіңіру, байланыстыру жəне 
аккумуляциялау мақсатында қолданылады.

30. Сорбенттер қолданғаннан кейін механикалық құралдармен ары қарай жинап, жағалауда 
бір тəулік ішінде жоюды талап етеді.

31. Ұлттық жоспардың 71-тармағына сəйкес мұнайдың төгілуін жою бойынша барлық 
жұмыстар аяқталғаннан кейін жер қойнауын пайдаланушы химиялық құралдарды қолдану 
туралы есеп береді.

Мұнайдың теңізге жəне Қазақстан Республикасының ішкі су айдарына авариялық 
төгілуін жою əдістерін қолдану қағидалардың 1-қосымшасы

ЭЖПТ кезеңдерін өткізу схемасы

Қазақстан Республикасының ішкі су айдарына авариялық төгілуін жою əдістерін 
қолдану қағидалардың 2-қосымшасы

МАТЖ əдістерін қолданудың негізгі мүмкіншіліктері мен шектеулері
Əдіс Мүмкіншіліктер Шектеулер
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бұл əдіс - ұнамды əдіс болып та-
былады; 
қоршаған ортаға мейлінше аз əсер 
ете отырып мұнайдан тазарту;
уəкілетті органмен келісуді қажет 
етпейді; 
мұнай өнімдерінің көптеген түрлеріне 
қатысты қолдануға келеді;
қолдану уақыты шектелмеген;
жанама əсері аз;
түрлі жабдықтар мен тəжірибелер 
бар;
екінші қайтара ластану болмайды;
жиналған мұнайды өңдеу үшін 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

бұл процесс өте баяу жəне өнімді емес;
жағалық сызықтың ластануына жол бермеу 
үшін мұнайдың жеткілікті дəрежеде тез жи-
налуын қамтамасыз ете алмайды; 
мұнайдың жұқа үлдірлері үшін өнімді емес;
ауқымды төгілімдер үшін мұнай жинаудың 
пайыздық үлесі шектеулі;
жел, толқындар жəне ағыстар су бетінен 
мұнай жинауға жəне тазартуға кедергі бо-
луы мүмкін; 
тұтқыр мұнай мен қоқыстың болуы жинауды 
қиындатады; 
жиналған мұнайды сақтау жəне кəдеге жара-
ту үшін жағдайлардың болуын қажет етеді;
əдетте төгілген мұнайдың əрі кеткенде 10-
20% жинайды;
көптеген жабдықтар мен еңбек күшін қажет 
етеді. 
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жиналған мұнайды сақтау жəне кəдеге 
жарату жұмысын ұйымдастырудың 
қажеті жоқ; 
мұнайдың жағаға енуінің алдын ала 
алады немесе азайта алады; 
тірі табиғаттың мұнаймен ластануының 
алдын алады немесе азайтады; 
су бетінен жиналған мұнайды тез 
жояды; 
тиімділігі жоғары (98-99%);
аз жабдықтар мен адам ресурстарын 
қажет етеді;
мұнайдың  көптеген  түрлеріне 
қолдануға келеді; 
қорша ған ортаға тигізетін зияны аз;
су бетінде мұнайдың булануын азай-
тады.

қара түтін;
қолдану уақыты шектеулі; 
жел қаққан мұнайды тұтату қиын;
жел, толқындар жəне ағыстар мұнай дағын 
тұтатуды қиындатады; 
мұнай дағын тұтату үшін оның қалыңдығы 3 
мм кем емес міндетті; 
мұнайдың ауыр түрі болғанда жəне жел 
қаққан мұнай болғанда тиімділік азаяды; 
жану процесі персоналдың қауіпсіздігіне 
қатер төндіруі ықтимал; 
өртеуден кейін қалдық қалуы мүмкін, оны су 
бетінен жинап алу керек; 
ауа сапасының оқшау (оқиға болған орын-
да) өзгеруі.
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өндірістік процесстердің жана-
ма қалдықтары ретінде табиғатта 
көптеп кездеседі немесе кеңінен 
қол жетімді;
қоршаған ортаға мейлінше аз əсер 
ете отырып мұнайдан тазарту;
қолдануға біршама уақыт бар;
мұнай өнімдерінің көптеген түрлеріне 
қатысты қолдануға келеді.

бұл процесс өте баяу жəне өнімді емес;
жағалық сызықтың ластануына жол бермеу 
үшін мұнайдың жеткілікті дəрежеде тез жи-
налуын қамтамасыз ете алмайды; 
жиналған сорбенттерді сақтау жəне жою үшін 
жағдайлардың болуын қажет етеді;
ауқымды төгілімдер болғанда тиімді емес;
уақытында жиналмаса түбінде тұнып қалады;
мұнайдың жайылуын болдырмау үшін 
қосымша механикалық құралдар талап 
етіледі;
көптеген жабдықтар мен адам күші қажет 
етіледі.
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басқа МАТЖ əдістермен салыстырғанда 
аз персонал мен жабдықтарды қажет 
етеді;
түрлі  ауа  райы  жағдайларында 
қолдануға келеді;
мұнайдың табиғи биодеградациясына 
ықпал етеді;
мұнайдың жағалық сызыққа қарай 
жылжуының алдын алып, экологиялық 
жəне əлеуметтік-экономикалық объекті-
лерге төнетін қауіп-қатерді азайтады;
төгілген орынға жақын жерде булану-
дан болуы ықтимал зиянды азайтады;
мұнай сақтауға қолайлы жағдайлардың 
болуын қажет етпейді.

тұтқырлығы жоғары мұнайға 
қатысты тиімсіз болуы мүмкін; 
қолдану мүмкіндігі мұнайдың 
желмен қағылуына байланысты 
уақытпен шектелген;
10 м кем тереңдікте қолдануға 
шектеу қойылады;
тікелей жинамайды, мұнай 
қайта бөлініп, су қабатында 
ыдырайды;
ұсақ талған мұнай теңіз ортасы-
на жоғары əлеуетті уланғыштық 
əсері;
теңіздің биологиялық ресурстары-
на анағұрлым көп залал келтіру.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 22 
шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13970 
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 17 маусым           №252          Астана қаласы

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар 
жоспарының және осы жоспардың орындалуы туралы 

есеп нысандарын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 99-бабының 
2-тармағына, «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған: 
1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар 

жоспарының нысаны; 
2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар 

жоспарының орындалуы туралы есеп нысаны бекітілсін. 
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық 

реттеу, бақылау жəне мемлекеттік инспекция комитеті Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты 
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді, Қазақстан Республикасы эталон бақылау нормативтік 
құқықтық актілер банкіне енгізу үшін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасы
Н.Айдапкелов _______________
2016 жылғы 21 маусым

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2016 жылғы 17 маусымдағы № 252 бұйрығына 1-қосымша

Нысан

Келісілді:
Басшы (мемлекеттік органның уəкілетті 
тұлғасы)
____________________________
(Аты , тегі, əкесінің аты (болған кезде))
_____________________________
 (қолы)
«___»_____________20___ жыл

 Мөр орны (болған кезде)

Басшы 
(Жеке жəне заңды тұлғалардың
уəкілетті тұлғасы) 
______________________________ 
(Аты, тегі, əкесінің аты (болған кезде))
_____________________________________
(қолы)
«___»_____________20 ___ жыл 
 
 Мөр орны (болған кезде)

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары

№
Іс-

шаралар 
атауы

Жоспар-
ланған 
жұмыс-
тар 

көлемі

Жалпы 
құны 
(мың 
тенге)

Қаржы-
лан-
дыру 
көзі

Орындалу 
мерзімі

Қаржыландыру жос-
пары (мың.тенге)

Іс шарадан 
күтілетін  

экологиялық 
нəт
иже*

басы соңы 20__ 
жыл

20__ 
жыл

20__ 
жыл

1. Ауа алқабын қорғау
1
2

Барлығы 
2. Су ресурстарын қорғау жəне ұтымды пайдалану
1
2

Барлығы 
3. Жағалау маңына жəне су экожүйесіне ықпал етуден қорғау
1
2  

Барлығы
4. Жер ресурстарын қорғау
1
2

Барлығы 
5. Жер қойнауын қорғау жəне ұтымды пайдалану
1
2

Барлығы
6. Флораны жəне фаунаны қорғау
1
2

Барлығы 
7. Өндіріс жəне тұтыныс қалдықтарымен жұмыс істеу
1 
2

Барлығы
8. Радиациялық, биологиялық жəне химиялық қауіпсіздік
1
2

Барлығы 
9. Басқару жүйелерін жəне ең жақсы қауіпсіз технологияларды енгізу 
1
2

Барлығы 
10. Ғылыми-зерттеулік, ізденушілік жəне өзге əзірлемелер
1
2

Барлығы 
11. Экологиялық ағарту жəне насихат
1
2

Барлығы
Барлығы:
* Іс-шараларды орындау есебінен эмиссия көлемі төмендеген жағдайда эмиссияның 

төмендеген көлемінің мөлшерін көрсету қажет (жыл/тонна).
Ескертпе: 1. I, II, III санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттың 

(бұдан əрі – I, II, III санаттағы объектілер үшін рұқсат) Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-
шаралар жоспарында (бұдан əрі – Жоспар), Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау 
министрінің 2013 жылғы 12 маусымдағы № 162-ө бұйрығымен бекітілген Қоршаған ортаны 
қорғау жөніндегі іс-шаралардың үлгілі тізіміне (нормативті құқықтық актілері мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8559 тіркелінген) (бұдан əрі – Үлгілі тізім) сəйкес қоршаған ортаға эмис-
сия нормативтері қол жеткізуді қамтамасыз ететін жəне рұқсат беретін органмен келісілетін 
Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасымен белгіленген, экологиялық талаптар 
мен нормаларға сəйкес келетін қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар көрсетіледі.

2. Нысан келесідей түрде толтырылады:
I, II, III санаттағы объектілер үшін рұқсаттың жоспарының 2 бағанында Үлгілі тізімнің 

тармақшаларына сəйкес келетін қоршаған ортаны қорғау бойынша нақтылы іс-шаралар 
көрсетіледі. Жоспарланатын іс-шаралардың қоршаған ортаға əсері бойынша бөлімдерге байла-
нысты толтырылады. Технологиялық схемаларлардың элементтері болып табылатын өндірістік 
процестерге тікелей жататын жəне өнім алудағы қажет ететін іс-шаралар көрсетілмейді;

I, II, III санаттағы объектілер үшін рұқсаттың жоспарының 3 бағанында жұмыстар мен 
қызметтердің жоспарланатын жəне орындалатын іс-шараларына байланысты сандық көрсеткіш 
(көлем, масса, бірлік, дана, километр жəне тағыда басқа) толтырылады. 

I, II, III санаттағы объектілер үшін рұқсаттың жоспарының 4 бағанында барлық жобалық 
кезең үшін жоспарланатын іс-шаралардың жалпы сомасы (объект, қондырғы, жабдықтардың 
немесе жоспарланатын жəне жасалған жұмыстар соммасын қосқанда) көрсетіледі. 

I, II, III санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттың жоспарының 
5 бағанында қаржыландыру көздері (қолданылатын қысқартылған сөздер: ж/қ – жеке 
қаражаттар, н/қ - несиелік қаражаттар, ш/и - шетелдік иенвестициялар, б/қ – бюджеттік 
қаражаттар) көрсетіледі.

I, II, III санаттағы объектілер үшін рұқ саттың жоспарының 6, 7 бағандарында іс-шара өткізудің 
басталуынан аяқталуына дейінгі кезеңнің ұзақтығы (өткізудің айы, жылы).

I, II, III санаттағы объектілер үшін рұқсаттың жоспарының 8,9,10 бағандарында табиғат 
пайдалану шараларының жалғасуын есептемегенде жоспарланатын жылдар бойынша бөлу 
сомасы көрсетіледі.

I, II, III санаттағы объектілер үшін рұқсаттың жоспарының 11 бағанында қол жеткізілген 
көрсеткіштердің жəне негізгі ластаушы заттар бойынша мүмкін болатын төмендетуді болжау-
 дан болатын жалпы көрсеткіштердің жəне келесідей мəліметтің болуы кезінде толтырылады: 
- күтілетін экологиялық нəтиже - қоршаған ортаға эмиссияны төмендету көрсеткіші.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 17 маусымдағы №252 
бұйрығына 2-қосымша

Нысан

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есеп

Есепті кезең 20__жыл

Көрсеткіш: есеп №1ШЖ
Кезеңділігі: тоқсан бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: I, II, III  санаттағы объектілері бар жеке жəне заңды тұлғалар
Қайда ұсынылады: қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның аумақтық 

бөлімшелері жəне облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары

Тапсыру мерзімі:есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейін
Рұқсат беру құжатының нөмірі жəне берілген күн жəне оның қолданылу кезеңі:

№
Іс-

шара-
лар 
атауы

Жоспарланған 
жұмыстар 
көлемі

Бекітілген 
жоспарға 
сəйкес іс-
шараларды 
орындау 
кезеңі 

Жоспар-
ланғаны 

(мың 
теңге)

Қара-
жатты 
игеру 
% **

Игер-
ілген 
жұмыс

%

Іс-шара-
лардың 
экология-

лық 
əсері*

Ескертпе 
(орын-
далмау 
себеп
тері)

1. Ауа алқабын қорғау
1

Бөлім бойынша жиыны:
2. Су ресурстарын қорғау жəне ұтымды пайдалану

1
Бөлім бойынша жиыны:
3. Жағалау маңына жəне су экожүйесіне ықпал етуден қорғау

1
Бөлім бойынша жиыны:
4. Жер ресурстарын қорғау

1
Бөлім бойынша жиыны:
5. Жер қойнауын қорғау жəне ұтымды пайдалану

1
Бөлім бойынша жиыны:
6. Флораны жəне фаунаны қорғау

1
Бөлім бойынша жиыны:
7. Өндіріс жəне тұтыныс қалдықтарымен жұмыс істеу

1
Бөлім бойынша жиыны:

8. Радиациялық, биологиялық жəне химиялық қауіпсіздік
1

Бөлім бойынша жиыны:
9. Басқару жүйелерін жəне ең жақсы қауіпсіз технологияларды енгізу

1
Бөлім бойынша жиыны:
10. Ғылыми-зерттеулік, ізденушілік жəне өзге əзірлемелер

1
Бөлім бойынша жиыны:
11. Экологиялық ағарту жəне насихат

1
Бөлім бойынша жиыны:
БАРЛЫҒЫ
* Іс-шараларды орындау есебінен эмиссия көлемі төмендеген жағдайда
 эмиссияның төмендеген көлемінің мөлшерін көрсету қажет (тонна/жыл). 
**Жоспарланған іс-шараларды орындау кезінде жұмсалған қаражаттың үнемделу себебін 

түсіндіру қажет
Ескертпе: Толтыру бойынша түсініктеме осы Нысанның қосымшасында көрсетілген.

Атауы ____________________________Мекен жайы _____________________

____________________________Телефон____________________
____________________________Электрондық мекен жайы__________

Орындаушының тегі____________________Телефон____________________

 Басшы_____________________________________________________
 (Тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)) ( қолы)
Бас бухгалтер___________________________________________
(Тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)) (қолы)
 Мөр орны (болған кезде)

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есебіне 
қосымша

«Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларжоспарын орындау туралы есеп» 
толтыру бойынша түсініктеме

1. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есеп Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 99- бабының 2- тармағына 
сəйкес əзірленді.

2. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есеп (бұдан 
əрі - Есеп), есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейін I санаттағы объектілер қоршаған ор-
таны қорғау саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне жəне II, III санаттағы 
объектілер облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдарына ұсынады.

3 Нысан келесідей түрде толтырылады:
есептің 2 бағанында қоршаған ортаға эмиссияларға I, II, III санаттағы объектілер үшін 

рұқсат алу кезінде қоршаған ортаны қорғау бойынша жоспардың (бұдан əрі - Жоспар) нақтылы 
іс-шаралары көрсетіледі.

есептің 3 бағанында жұмыстар мен қызметтердің жоспарланатын жəне орындалатын 
іс-шараларына байланысты сандық көрсеткіш (көлем, масса, бірлік, дана, километр жəне 
тағыда басқа) көрсетіледі. 

есептің 4 бағанында жоспарға сəйкес іс-шаралардың орындалу кезеңі көрсетіледі.
есептің 5 бағанында күнтізбелік жыл кезеңі үшін жоспарланатын іс-шаралардың жалпы 

сомасы көрсетіледі. 
есептің 6 бағанында жалпы игерілген сомманың күнтізбелік жыл кезеңіндегі іс-шаралардың 

жалпы соммасына пайыздық қатынасы көрсетіледі.
есептің 7 бағанында күнтізбелік жыл кезеңіне бекітілген іс-шаралардың жұмыс көлеміне 

қатынасы бойынша пайызы есептеледі. 
есептің 8 бағанында қоршаған ортаға эмиссияның төмендеуі бойынша көрсеткіштер жəне 

іс-шаралар есебінен орындалатын қол жеткізілген көрсеткіштері көрсетіледі.
есептің 9 бағанында іс-шаралар орындалмаған жағдайда қажетті түсініктемелер жəне 

орындалмау себептері көрсетіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 
шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13984 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 21 маусым         №260       Астана қаласы

«Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау 

министрінің 2007 жылғы 7 мамырдағы № 135-ө бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

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

1. «Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 7 мамырдағы № 135-ө бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4687 болып тіркелген, 2007 жылғы 15 
маусымдағы № 90 (1293) «Заң газетінде» жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

бұйрықтың тақырыбы м ынадай редакцияда жазылсын:
«Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларын бекіту туралы»; бұйрықтың 1-тармағы мы-

надай редакцияда жазылсын:
«1. Қоғамдық тыңдауларды өткізудің қоса берілген қағидалары бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесі осы бұйрыққа 

қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жасылсын.
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық мониторинг жəне 

ақпарат департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты 
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан  Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасы Энергетика министрі 
Қ.БОЗЫМБАЕВ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2016 жылғы 21 маусымдағы №260 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 жылғы 7 мамырдағы №135-ө бұйрығымен бекітілген

Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 2007 жылғы 9 

қаңтардағы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 17-бабының 
30) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне қоғамдық тыңдауларды өткізу тəртібін белгілейді.

2. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
1) жұртшылық - бір немесе бірден астам жеке немесе заңды тұлға, олардың ассоциация-

лары, ұйымдары немесе топтары, қоғамдық бірлестіктер; 
2) қоғамдық тыңдаулар – мүдделі жұртшылықтың пікірін есепке алу үшін ашық отыры-

старды, сауалдарды өткізу арқылы мемлекеттік жəне басқарушылық шешімдерді қабылдау 
процессінде қатысуға жұртшылықтың құқықтарын іске асыру нысандардың бірі;

3) мүдделi жұртшылық – қоршаған ортаға қатысты мəселелер жөніндегі шешімдер 
қабылдау процесімен қозғалатын немесе қозғалуы мүмкін, немесе осы процесске мүдделігі 
бар жұртшылық;

4) тапсырыс беруші - жоспарланған басқарушылық, шаруашылық, инвестициялық жəне 
өзге қызметтің бастамашысы;

Осы Қағидаларда қолданылатын өзге де терминдер мен анықтамалар Қазақстан 
Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамасына сəйкес қолданылады.

3. Кодекстің 20-бабының 4) тармақшасына сəйкес облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары (бұдан əрі – жергілікті атқарушы ор-
гандар) мемлекеттiк экологиялық сараптама жүргiзу кезiнде қоғамдық тыңдау ұйымдастырады.

4. Қоғамдық тыңдаулардың қатысушылары:
1) мүдделі жұртшылық;
2) жергілікті атқарушы орган;
3) I санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган;
4) талқыланатын шешімдерді қабылдау құзыретіне жататын мемлекеттік органдар;
5) бұқаралық ақпарат құралдары (бұдан əрі - БАҚ), олар мүдделі болған жағдайда;
6) тапсырыс беруші болып табылады. 
5. Осы қағидалардың 1-қосымшасының нысанына сəйкес жергілікті атқарушы органның 

интернет-ресурсында «Қоғамдық тыңдаулар» деген арнайы айдар құрылады. 
6. Қоғамдық тыңдау:
1) шаруашылық қызмет бойынша мүдделі жұртшылықпен ашық отырыс нысанында:
Кодекстің 57-2-бабының 1), 2), 3), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген жобалар бойынша;
Кодекстің 57-2-бабының 6) тармақшасында көрсетілген I, II санаттағы объектілер үшін;
2) Кодекстің 57-2-бабының 6) тармақшасында көрсетілген III, IV санаттағы объектілер үшін 

мүдделі жұртшылықтың пікірін ескеру үшін сауал нысанында өткізіледі; 
Бұл ретте, сауал парақтары осы Қағидалардың 2-қосымшасының нысанына сəйкес 

ресімделеді.
7. Кодекстің 41-бабының 1-тармағына сəйкес Кодекстің 41-бабының 1-тармағының 14) 

тармақшасын қоспағанда, тапсырыс берушімен қоғамдық тыңдауға қоршаған ортаға əсерді 
бағалау жөніндегі құжаттамасы ұсынылады. 

2-тарау. Қоғамдық тыңдауларды өткізу тəртібі
1 параграф. Ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдаулар

8. Тапсырыс беруші алдын ала жергілікті атқарушы органмен қоғамдық тыңдауды 
өткізудің уақыты мен орнын, мүдделі жұртшылықтың тізімін алдын ала келіседі жəне оны 
құлақтандырудың едəуір тиімді тəсілдерін (БАҚ-та хабарландырулар, ақпараттық парақтар, 
стендтер, жеке хабарламалар, жазбаша мəлімдемелер) негіздейді. 

9. Жергілікті атқарушы орган мүдделі жұртшылықтың тізімін, оны құлақтандыру тəсілін, 
қоғамдық тыңдауларды өткізудің уақыты мен орнын, қоғамдық тыңдауды өткізуге жауапты 
тұлғаны анықтайды. 

10. Тапсырыс беруші мемлекеттік жəне орыс тілдерінде қоғамдық тыңдауларды өткізгенге 
дейін күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей мүдделі жұртшылықты хабарландыруды жүзеге 
асырады.

11. Тапсырыс беруші қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабарландыруды, жоба бойынша 
құжаттаманы жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында жариялау үшін жолдайды. 

12. Жергілікті атқарушы органдар қоғамдық тыңдауларды өткізуге дейінгі жиырма күнге 
дейін белгiленiп отырған шаруашылық жəне өзге де қызметтің қоршаған ортаға əсерін бағалау 
жөніндегі рəсіміне жəне осы қызмет бойынша шешім қабылдау процесіне жататын экологиялық 
ақпаратқа ашық қолжетімділікті интернет-ресурсы арқылы, сонымен қатар құлақтандырудың 
өзге де əдістерін қолдана отыра қамтамасыз етеді. 

 13. Мүдделі жұртшылық тапсырыс берушіге жоба құжаттамасына өз ескертулері мен 
ұсыныстарын (болған жағдайда) қоғамдық тыңдаулар өтетін күніне дейін 3 жұмыс күнінен 
кешіктірмей ұсынады.

14. Қоғамдық тыңдаулар өтетін күні белгіленген орында жəне уақытта қоғамдық тыңдауды 
өткізуге жауапты жергілікті атқарушы органның тұлғасымен қатысушыларды тіркеу жүргізіледі. 

15. Қоғамдық тыңдауды жергілікті атқарушы органның өкілі ашады. Қатысушылардың 
көпшілік дауысымен күн тəртібі мен регламент бекітіледі, төраға мен хатшы сайланады.

16. Тапсырыс берушінің жоба туралы баяндамалары тыңдалады. Баяндамаларда 
Кодекстің 41-бабының 1-тармағында көрсетілген Кодекстің 41-бабы 1-тармағының 1, 2, 14) 
тармақшаларын қоспағанда ақпарат қамтылады.

17. Қоғамдық тыңдауларда белгіленген регламентке сəйкес барлық қалаушылар пікірін 
білдіреді жəне баяндамашыларға сұрақ қояды. 

18. Жергілікті атқарушы орган қоғамдық тыңдау отырысының электронды жазбасын 
қамтамасыз етеді.

19. Қоғамдық тыңдаулар нəтижелері осы Қағидалардың 3-қосымшасында көрсетілген 
нысан бойынша хаттамамен ресімделеді. Хаттама қоғамдық тыңдаулар өткеннен кейін жеті 
күннен кешіктірілмей, қоғамдық тыңдауларға қатысқан адамдардың пікірлері ескеріле отырып 
жасалады. Хаттамада мүдделі жұртшылықтың негізделген ескертулері мен ұсыныстары жəне 
Тапсырыс берушінің əрбір ескерту мен ұсыныстың есебі бойынша ұстанымы көрініс табады. 
Хаттамаға қоғамдық тыңдаулардың төрағасы мен хатшысы қол қойылады жəне қоғамдық 
тыңдауды өткізгеннен кейінгі жеті күннен кейін жеті жұмыс күн ішінде жергілікті атқарушы 
органның интернет-ресурсында жарияланады.

20. Қоғамдық тыңдауды өткізгеннен кейінгі жеті күннен кейін жеті жұмыс күн ішінде Тапсырыс 
беруші қоғамдық тыңдау хаттамасының бір данасын жариялау үшін жергілікті атқарушы 
органның интернет-ресурсына жариялауға ұсынады.

21. Қоғамдық тыңдаулар осы Қағиданың 5-тармағының 1), 2) тармақшасында көрсетілген 
өкілдердің міндетті түрде қатысуымен тапсырыс берушіні (құжаттаманы əзірлеушіні) қоспағанда 
өтті деп есептеледі.

2 параграф. Сауал нысанындағы қоғамдық тыңдаулар
 22. Тапсырыс беруші жергілікті атқарушы органды сауал нысанында қоғамдық тыңдауды 

өткізу жөнінде ескертеді.
23. Жергілікті атқарушы орган жұртшылықтың қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы 

ақпаратқа қол жетімділігін қамтамасыз етуге жауапты тұлғаны анықтайды.
24. Тапсырыс беруші мемлекеттік жəне орыс тілдерінде қоғамдық тыңдауларды сауал ны-

санында өткізу жөнінде хабарландыруды БАҚ-та келесі мəліметтерді көрсетумен жариялайды:
жергілікті атқарушы органның атауы жəне қоғамдық тыңдауларды өткізуге жəне жауапты 

тұлғаның байланыс деректерін;
мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік органның атауын; 
тапсырыс берушінің атауы жəне байланыс деректерін;
құжаттаманы əзірлеушінің атауын жəне байланыс деректерін; 
мүдделі жұртшылықтың пікірін ескере отыра сауалнама парағы жəне жоба бойынша 

құжаттама жарияланған мемлекеттік органның интернет-ресурсының мекенжайын;
ұсыныстармен ескертулер қабылданатын интернет-ресурстың мекен-жайы жəне Тапсырыс 

берушінің электрондық поштасы. 
25. Жергілікті атқарушы органның жауапты тұлғасы мүдделі жұртшылықтан ұсыныстар мен 

(немесе) ескертулер түскен жағдайда, оны тапсырыс берушіге жолдайды. 
26. Тапсырыс беруші жұртшылықтан түскен ұсыныстар мен (немесе) ескертулеріне тал-

дау жасайды.
27. Тапсырыс беруші жергілікті атқарушы органның жауапты тұлғасымен бірлесіп, осы 

Қағидалардың 4-қосымшасында көрсетілген нысан бойынша қоғамдық тыңдау өткеннен кейін 
жеті күннен кешіктірмей, сауал нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хаттама жасай-
ды. Хаттамада мүдделі жұртшылықтың негізді ұсыныстары мен ескертулері жəне Тапсырыс 
берушінің əр ұсыныстар мен ескертулерді ескеру бойынша көзқарасы баяндалады.

Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына 1-қосымша
Нысан 

Жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсындағы 
«Қоғамдық тыңдаулар» айдары

Орналастыру 
күні 

Хабарландыру

Қоғамдық тыңдауды өткізу туралы хабарландыру мəтіні, сонымен қатар 
жергілікті атқарушы органның атауы жəне қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға, 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдауға жауапты тұлғаның байланыс 
деректері;
мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік органның 
атауы;
тапсырыс берушінің атауы;
жоба бойынша құжаттама жарияланған жергілікті атқарушы органның 
интернет-ресурсының мекенжайы;
құжаттаманы əзірлеушінің атауы;
күні, уақыты, орны.
Жоба бойынша құжаттамаға мүдделі жұртшылықтың ескертулері, ұсыныстары

мүдделі жұртшылықтың ескертулеріне, ұсыныстарына тапсырыс берушінің 
жауаптары
қоғамдық пікір есебі бойынша сауалнама парағы

қоғамдық пікір есебі бойынша толтырылған сауалнама парақтары
қоғамдық тыңдаулар хаттамасы

сауалнама нысанындағы қоғамдық талқылау өткізу туралы хаттама

Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына 2- қосымша
Нысан

Мүдделі жұртшылықтың пікірін есепке алу жөніндегі 
САУАЛ ПАРАҒЫНЫҢ № _____

Күні _______________

1. А.Т.Ə, (заңды тұлғаның атауы), ЖСН (БИК)____________________________ 
____________________________________________________________________
2. Тұрғылықты жері немесе заңды мекенжайы_____________________________
(елді мекеннің атауы)
3. Айналысатын кəсібі _________________________________________________ 
4. Байланыс деректері_________________________________________________
(Мекенжайы, телефон, өзгесі жауап алу қажет болған жағдайда толтырылады)
____________________________________________________________________
5. Ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны  
(сауал қатысушы ұйым атынан шығып отырған жағдайда толтырылады)
____________________________________________________________________ 
6. Жоспарланатын қызмет туралы ұсынылған ақпарат толықтығының бағасы: _  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
7. Түсініктемелер, ұсыныстар:__________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына 3-қосымша
 Нысан

___________жоба бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдаулардың 
хаттамасы 

1. Өткізу күні ________________
2. Өткізу орны ______________________
3. Қоғамдық тыңдауларды___________________________ұйымдастырды (жергілікті 

атқарушы орган)
4. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат жұртшылыққа _________
______________________________________________арқылы жеткізілді.
(құлақтандыруға пайдаланылған құралдарды көрсету, мысалы, БАҚ атауы жəне жари-

ялау күндері)
5. Қатысқандар:_______________________________________________ 
(негізгі қатысушылар санаты немесе хаттамаға қосымша ретінде барлық қатысушылардың 

толық тізімін ұсыну)
6. Қоғамдық тыңдаулардың күн тəртібі:__________________________ (күн тəртібіндегі 

негізгі тармақтар жəне оларға қарастырылған уақыт шегі)
7. Сөз сөйлегендер:____________________________________________ (сөз 

сөйлегендердің тізімі, олардың сөйлеген сөздері мен баяндамаларының тақырыбы жəне 
негізгі мəні, сөйлеген сөзімен баяндамаларының мəтіні болған жағдайда, оларды хаттамаға 
қосымша ретінде қосу).

8. Жұртшылық өкілдерінің ұсыныстары мен ескертулері, 
сұрақтары:___________________________________________________________

 (сұрақты жəне жауапты, мақсатты топты немесе ұйымды көрсете отырып, ұсыныстар 
мен ескертулерді жазу; жазбаша көлемді ұсыныстар мен ескертулер болған кезде - оларды 

хаттамаға қосымша ретінде енгізу)
9. Тапсырыс берушінің сұрақтарға, ұсыныстар мен ескертулерге 
жауаптары__________________________________________________________
10. Талқылау қорытындысы бойынша негізгі 
тұжырымдар:_________________________________________________
Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:_________________________________
 (Тегі, аты əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)
Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы: ________________________________
(Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына 4-қосымша
Нысан

 
______________жоба бойынша сауал нысанындағы қоғамдық тыңдаулар 
өткізу туралы хаттама

Мекенжайы:___________
Есепті жасау күні ____________. 
Материалдармен танысу_____ күн ішінде _____ жылдың _____ бастап _______________

_______________________мекенжайлары бойынша жүргізілді. 
Құжаттаманың толық атауы: _______________________ 
Шаруашылық қызметті жүзеге асыру орны: ____________
Тапсырыс беруші: ____________________
Əзірлеуші______________________ 
Сауал нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізу тəртібі: 
ақпараттық хабарландыруларды мына бұқаралық ақпарат құралдарында жария-

лау:______________________________ 
Сауал нысанында қоғамдық тыңдаулар нəтижелерін өңдеу: 
сауал нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізу кезінде _____ сауалнама парағы келіп түсті. 
Сауал нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізгеннен кейін тапсырыс берушіге ұсынылды:
Сауал нысанындағы қоғамдық тыңдаулар барысында айтылған ескертулер мен 

ұсыныстарға талдау:

Жергілікті атқарушы органның жауапты тұлғасы __________________ 

Тапсырыс беруші __________________
Қосымша: сауал нысанындағы қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың толтырған са-

уал парақтары

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 21 
шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13957 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 27 маусым          №274           Астана қаласы

«Мұнай операцияларын жүргізген кезде ілеспе және 
(немесе) табиғи газды жағудың нормативтері мен 

көлемдерін есептеу әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 21 

қазандағы № 64 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мұнай операцияларын жүргізген кезде ілеспе жəне (немесе) табиғи газды жағудың 

нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2014 жылғы 21 қазандағы № 64 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9915 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2014 жылғы 12 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

тақырыбы жəне көрсетілген бұйрықтың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тілінде мəтіні өзгермейді: 

«Мұнай операцияларын жүргізу кезінде ілеспе жəне (немесе) табиғи газды жағу 
нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесін бекіту туралы»;

«1. Қоса беріліп отырған Мұнай операцияларын жүргізу кезінде ілеспе жəне (немесе) табиғи 
газды жағу нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесі бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мұнай операцияларын жүргізу кезінде ілеспе жəне 
(немесе) табиғи газды жағу нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесі осы бұйрыққа 
қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық 
реттеу, бақылау жəне мемлекеттік инспекция комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін электронды жəне қағаз түрінде күнтізбелік он күн ішінде мерзімді 
баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, 
сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолдан ысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
Қ.БОЗЫМБАЕВ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2016 жылғы 27 маусымдағы №274 бұйрығына қосымша

Қазақ стан Республикасы Энергетика министрінің 
2014 жылғы 21 қазандағы №64 бұйрығымен бекітілген

Мұнай операцияларын жүргізу кезінде ілеспе жəне (немесе) табиғи газды жағу 
нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мұнай операцияларын жүргізу кезінде ілеспе жəне (немесе) табиғи газды жағу 

нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Жер қойнауы жəне 
жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 24 маусымдағы 
Заңының (бұдан əрі – Заң) 18-бабының 14) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне мұнай опе-
рацияларын жүргізген кезде:

1) ұңғымалар объектілерін сынау кезінде;
2) кен орнын сынамалы пайдалану кезінде;
3) газды технологиялық еріксіз жағу кезінде ілеспе жəне (немесе) табиғи газды жағудың 

нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесін анықтайды.
2. Осы Əдістеменің мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) газ жағу нормативтері – өндірілетін газ көлемі мен газ факторын ескере отырып, осы 

Əдістемеде белгіленген формулалар негізінде есептеу жолымен анықталатын өлшем;
2) кен орнын сынамалы пайдалану – өнеркəсіптік игерудің технологиялық схемасы мен 

жобасын жасау үшін қабаттардың жəне кен шоғырларының геологиялық-кəсіпшілік сипат-
тамалары туралы қолда бар ақпаратты нақтылау мен қосымша ақпарат алу, ұңғымаларды 
кешенді геологиялық-геофизикалық жəне гидродинамикалық зерттеу мақсатында көмірсутек 
шикізатының кен орындарында жүргізілетін операциялар. Сынамалы пайдалану барлау 
ұңғымаларын уақытша пайдалануды көздейді.

3. Газ өндіру жəне жағу көлемдерін анықтауда жер қойнауын пайдаланушымен жобалау 
құжаттамасына жəне қолданылатын технологияға сəйкес бақылау-өлшеу аспаптары арқылы 
газ көлемін өлшеуді есептеу жүйесін қолданумен жүргізіледі:

1) мұнай жəне газ өндіру, тасымалдау, дайындау жəне қайта өңдеу үшін қондырғылардың 
(жүйелердің) кіріс жəне шығысында; 

2) газ турбиналы қондырғының, пештердің, қазандықтардың, газ поршенді қондырғының, 
суды қабатқа қайта айдау компрессорлары жəне газды пайдаланатын басқа да жабдықтардың 
кірісінде;

3) газ көлемін есепке алу тораптарында;
4) шырақ қондырғылар кіре берісінде.
4. Осы Əдістемеде анықталған жағылатын газдың есептелген нормативтері мен көлемдері 

газды есептеу аспаптарының деректерімен расталады.
5. Газ жағудың іс жүз індегі көлемдері осы Əдістемеге сəйкес есептелген көлемдерден 

аспау керек.
6. Өндірілген газдың жалпы көлемі (VI) мынадай формула бойынша есептеледі:

VI = Qм × Гф

мұндағы:
VI – өндірілген газ көлемі, м3;
Qм – мұнайдың жылдық, айлық немесе тəуліктік өндіруі тоннада;
Гф – газ факторы (алынған газ көлемінің шығарылған мұнайдың көлеміне қатынасы, м3/т-да).

7. Өндірілген газдың жалпы көлемі жағылатын газдың жəне (немесе) өзіндік өндірістік 
қажеттіліктерге пайдаланылған газдың шекті жол берілетін көлемдерін белгілеу мақсатында 
анықталады жəне:

1) жер қойнауын пайдаланушы кейіннен мəлімделген көлемдерді мұнай жəне газ 
саласындағы уəкілетті орган ведомствосының тексеруімен өздігімен бақылау-өлшеу аспаптары 
арқылы газ көлемдерін өлшеуге есеп жүргізу жүйесін пайдалана отырып, есептеу жолымен;

2) мұнай жəне газ саласындағы уəкілетті орган – есептеу жолымен жүзеге асырады.
8. Жағылатын газдың есептік көлемі (VII) өндірілген ілеспе газдың жалпы көлемі мен кəдеге 

жаратылатын, оның ішінде қайта өңделетін газ көлемі арасындағы айырма ретінде мынадай 
формула мен анықталады:

VII = VI - (V1 + V2 + V3 +  V4 + V5),

мұндағы:
VII – жағылатын газдың есептік көлемі;
VI – осы Əдістеменің 6-тармағына сəйкес есептелген өндірілген газ көлемі;
V1 – технологиялық өз қажеттіліктеріне пайдаланатын газ көлемі (сағалық жылытқыштарда, 

жылыту пештерінде, қазандық жəне өзге газды пайдаланатын қондырғыларда пайдаланылатын 
газ көлемі). Технологиялық өз қажеттіліктеріне пайдаланылатын есептелген газ көлемі 
қондырғының техникалық сипаттамасына жəне оны пайдалану ұзақтығына сүйене отырып 
анықталады;

V2 – технологиялық шығындағы (газ жинау, дайындау жəне тасымалдау технологиялық 
үдерістері кезіндегі шығын) газ көлемі қолданылатын қондырғының техникалық 
сипаттамаларымен жəне жобалық шешімдермен анықталады;

V3 – электр энергиясын шығару үшін пайдаланылатын газ көлемі қолданылатын 
қондырғының паспорттық деректеріне сəйкес электр энергия бірлігіне шығарылған электр 
энергия мөлшерінен жəне меншікті газ шығынына сүйене отырып анықталады;

V4 – қабатқа қайта айдау көлемі, қондырғының техникалық сипаттамаларын жəне 
қондырғының іске асырылуы жалғасуын ескере отырып анықталады;

V5 – тауарлық жəне сұйытылған газ өндіруге арналған газ өңдеу қондырғысында немесе 
зауыттағы өңдеу көлемі өткізілген тауарлық газ көлемін жəне өңдеу кезіндегі, магистральдық 
газ құбырына дейін тасымалдаудағы шығындарды негізге ала отырып анықталады.

2-тарау. Ұңғымалар объектілерін сынау кезінде газды жағу нормативтерін есептеу
9. Ұңғымаларды сынау кезінде жану нормативтерін (VIII) есептеу мына формула бойын-

ша анықталады:

VIII
= Q ұңғ.сын

мұндағы:
VIII – ұңғыма объектілерін сынау кезінде газ жағу көлемі, м3;
Q ұңғ.сын – ұңғымаларды сынау кезіндегі жағу көлемі, м3;

Q ұңғ.сын= Д × Гф × К,

мұндағы:
Д – ұңғымалардың орташа күтілетін дебиті, т/тəул. (ұңғыманың дебиті – бір тəулік ішінде 

өндірілген мұнай көлемі, т/тəул.);
Гф – газ факторы, м3/т (алынған газ көлемінің өндірілген мұнай мөлшеріне қатынасы, м3/т);
К – сынау күндерінің саны.
Жалпы ұңғыма объектілерін сынау кезінде газ жағу көлемі – VIII ұңғыма объектілерін сынау 

кезінде газды жағу есептік нормативтік көлемінен – Q ұңғ.сын аспау керек.

3-тарау. Кен орнын сынамалық пайдалану кезінде газды жағу нормативтерін есептеу
10. Кен орнын сынамалық пайдалану кезінде газ жағу нормативтерін (VIV) есептеу 

жағылатын газ көлемінің сомасынан əрбір қолданылатын ұңғыма үшін мынадай формула 
арқылы жүргізіледі:

VIV = Qсын.пайдалану

мұндағы:
VIV – сынамалық пайдалану кезінде газ жағу көлемі, м3;
Qсын.пайдалану – сынамалық пайдалану кезінде газ жағудың жалпы көлемі, м3.

Qсын.пайдалану = QI + Q2 + Q3 + ......Qn,

мұндағы:
Q 1,2,3...n – сынамалық пайдаланылатын ұңғымалар.
Əрбір ұңғыма бойынша жағу көлемі мына формула бойынша есептеледі:

Q 1,2,3...n= Д × Гф × Т,

мұндағы:
Q 1,2,3...n – бір ұңғыманы сынамалық пайдалану кезінде газды жағу көлемі, м3;
Д – ұңғымалардың орташа күтілетін дебиті, т/тəул. (ұңғыманың дебиті – бір тəулік ішінде 

өндірілген мұнай көлемі, т/тəул.);
Гф – газ факторы, м3/т (алынған газ көлемінің өндірілген мұнай мөлшеріне қатынасы, м3/т);
Т – сынамалық пайдалану кезеңі (күн саны).
Жалпы сынамалық пайдалану кезінде газ жағу көлемі – VIV сынамалық пайдалану кезінде 

газ жағудың есептік нормативтік көлемінен – Qсын.пайдалану аспау керек.

4-тарау. Газды технологиялық еріксіз жағу кезінде газды жағу 
нормативтерін есептеу 

11. Газды жинау, дайындау жəне тұтынушыға дейін тасымалдау жүйесі объектілеріндегі 
технологиялық жүйеде, топтасқан қондырғыларда, өндірісішілік жəне өндірісаралық газ жи-
нау желілерінде, орталық мұнай дайындау пунктінде, газ құбырлары мен жабдықтарының 
алаңаралық қосындыларының газды кешенді дайындау қондырғысында, магистральды газ 
құбырлары учаскелерінде жəне т.б. газды технологиялық еріксіз жағудың болуы жанатын газ 
көлемінің есептеу нормативтерін белгілеу үшін олардың санын бағалау қажеттілігін шарттайды.

12. Газды технологиялық еріксіз жағу көлемі əрбір кен орны үшін жеке болып табылады 
жəне газ құбырының əр түрлі бағыттағы (диаметрі, ұзындығы) нақты технологиялық жəне 
геометриялық параметріне, паспорттық, техникалық сипаттамалары негізінде жабдықтың жəне 
қондырғының технологиялық жұмыс режиміне, жер қойнауын пайдаланушылар газ шығынын 
есептеу аспабымен анықталатын технологиялық жабдықты пайдалану кезінде өндіру, тасымал-
дау, дайындау, өңдеу жəне газды жағу технологиялық үдерісінің барлық кезеңінде қолданатын 
жабдыққа байланысты болады.

13. Газды технологиялық тұрғыдан еріксіз жағу кезінде есептеулерді орындау үшін жер 
қойнауын пайдаланушыларда аспаптар болмаған жағдайда дайын өнімді жинау, дайын-
дау, тасымалдау жүйесіне талдау жүргізу, жер қойнауын пайдаланушылар технологиялық 
жабдықтарды пайдалануда газды технологиялық өндіру, тасымалдау, дайындау, өңдеу 
жəне жағу процестерінің барлық кезеңдерінде қолданатын жабдықтардың төлқұжаттағы 
жəне техникалық сипаттамалары негізінде нақты параметрлерді анықтап, түпнұсқаларын 
айқындау қажет.

14. Іске қосу, жөндеу жұмыстарын жүргізгенде жəне жабдыққа технологиялық қызмет 
көрсетуде газ жағудың нормативті есептеу саны мына формуламен есептеледі:

Qн.е.ж.= V г.к × К,

мұндағы:
Q н.е.ж. – газ жағудың нормативтік есептеу саны, газ құбырының жəне технологиялық 

жабдықтың жекелеген учаскесі үшін қолданылатын жабдықтың төлқұжаттағы деректері мен 
техникалық сипаттамаларын негізге ала отырып анықталынады жəне жағатын газдың көлемін 
анықтағанда технологиялық еріксіз жағудың əр түріне жеке есептеледі (V6, V7, V8, V9, м

3).
V г.к – газ құбыры учаскелерінің технологиялық жабдықтың жекелеген ыдыстарының 

геометриялық көлемі, м3;
К – газ көлемінің газ құбыры учаскесіндегі Р – қысымнан, Тор – орташа газ температура-

сынан, Z – газдың ағу түр інен жəне сығылғыштық коэффициентінен тəуелділігін ескеретін 
жинақтаушы коэффициент (бұл көрсеткіштер газдың химиялық-физикалық құрамын негізге ала 
отырып, мұнай-газ кен орындарын өңдеу, пайдалану туралы анықтама əдебиетінен алынған) 
жəне мынадай формула бойынша есептеледі:

К = Р/Тор × Z

15. Тұтас алғанда кен орны объектісінде технологиялық еріксіз газ жағу нормативтерін 
есептеудің жиынтық саны мынадай формула бойынша есептеледі:

Q т.е.ж. =  Q
н.е.ж.

мұндағы:
Q т.е.ж. – технологиялық еріксіз газ жағудың нормативтік саны, м3;
n – жабдықтар саны.
16. Жалпы технологиялық еріксіз жағу көлемі – Vv есептік нормативтік технологиялық еріксіз 

жағудың жалпы мөлшерінен – Q т.е.ж. аспау керек.

5-тарау. Ұңғымалар объектілерін сынау кезінде газды жағу көлемдерін есептеу
17. Ұңғыманың əрбір объектісін сынау кезінде газ жағу көлемдері (VIII) жер қойнауын пай-

даланушы бекіткен ұңғыманы сынау жоспарына сəйкес анықталады.
18. Ұңғымалардың объектілерін сынау кезіндегі жану көлемдері мынадай формула бой-

ынша анықталады:

VIII = Д × ГФ × К,

мұндағы:
VIII – ұңғымаларды сынау кезіндегі жағу көлемі, м3;
Д – ұңғымалардың орташа күтілетін дебиті (ұңғыманың дебиті – бір тəулік ішінде өндірілген  

мұнай көлемі, т/тəул.);
Гф – газ факторы, м3/т (алынған газ көлемінің өндірілген мұнай мөлшеріне қатынасы, м3/т.);
К – сынау күндерінің саны.

6-тарау. Кен орнын сынамалы пайдалану кезінде газды жағу көлемдерін есептеу
19. Мұнай-газ кен орындарын өңдеу жөніндегі орталық комиссия мақұлдаған жобалық 

деректер негізінде анықталған сынамалық пайдалану кезеңінде газды жағу көлемі (VIV) əрбір 
қолданылатын ұңғыма бойынша жағылатын газ көлемдерінің сомасын ескере отырып, мына-
дай формула бойынша есептеледі:

VІV=VІ+V2+V3+ ...Vn
мұндағы:
VІV – сынамалық пайдалану кезінде газ жағудың жалпы көлемі, м3;
VI,2,3...n – сынамалық пайдаланудағы ұңғымалар, м3.
20. Əрбір ұңғыма бойынша жағу көлемі мына формула бойынша есептеледі:

V1, 2, 3...n = Д × Гф × Т,

мұндағы: 
V1,2,3...n – бір ұңғыманың сынамалық пайдалану кезінде газды жағу көлемі, м3;
Д – ұңғымалардың орташа күтілетін дебиті, т/күн. (ұңғыма дебиті – бір тəулікте өндірілген 

мұнай көлемі, т/тəул.);
Гф – газ факторы, м3/т (алынған газ көлемінің өндірілген мұнай мөлшеріне қатынасы, м3/т.);
Т – сынамалық пайдалану кезеңі (күн саны).

7-тарау. Газды технологиялық еріксіз жағу кезінде газды жағу көлемдерін есептеу
21. Авария болып есептелмейтін, оның ішінде жабдықтың жəне басқару жүйесінің 

бұзылғандығы, шикізат жəне қамтамасыз ету құралдардың (судың, ауаның, отын газының, 
будың жəне электр энергиясының) жеткізуін тоқталуы, жұмыс параметрлерінің (қысым, 
деңгей, температура, шығын, тазару дəрежесі) асып кетуі (төмендеуі), кеміп қалуы, газ жəне 
өртсөндіргіш сигналдау, тасымалдау компаниясымен өнімді қабылдау кезіндегі тежеулер 
кезіндегі технологиялық жабдықтардың жұмыс кезіндегі технологиялық іркілістер, істен шығулар 
мен ауытқулар кезінде жағылатын газдың көлемі (V9, бұдан əрі – технологиялық іркіліс) мына 
формула бойынша есептеледі:

V9 = VI × (Х1 + Х2),

мұндағы: 
V9 – технологиял ық жабдықтардың жұмыс кезіндегі технологиялық іркілістер кезінде 

жағылатын газдың көлемі, м3;
VI – осы Əдістеменің 6-бабына сəйкес есептелген, өндірілген  газдың көлемі, м3;
X1 = 1 × 10-4 – жер үстіндегі өндіру объектілері үшін технологиялық жабдықтардың пайда-

лану қадамында технологиялық іркілістер коэффициенті, артық емес*;
X1 = 0,5 × 10-2 – теңіз өндіру объектілері үшін жəне теңіз өндіру объектілерімен байланысты 

(теңіз кен орындары) технологиялық жабдықтардың пайдалану қадамында технологиялық 
іркілістер коэффициенті, артық емес*;

X2 = 2 × 10-2 – іске қосу-баптау жұмыстарындағы технологиялық іркілістер коэффициенті, 
артық емес**.

*Ескертпе:
1) Жаңадан пайдалануға берілетін объектілерді қоспағанда, технологиялық іркілістер бой-

ынша статистикалық деректер болған жағдайда. Жер қойнауын пайдаланушы технологиялық 
іркілістер коэффициенттерінің мəнін өндірістік процестер сипаттамаларына сəйкес аз айта 
алады.

2) Технологиялық жабдықтардың іркіліс жұмысы нəтижесінде əрбір жанып тұрған алаудың 
газды үздіксіз жағуына рұқсат етіледі:

– жер үстіндегі өндіру объектілері үшін үздіксіз 24 сағаттан аспау керек;
– теңіз өндіру объектілері үшін жəне теңіз өндіру объектілерімен байланысты, үздіксіз 48 

сағаттан аспау керек.
**Ескертпе:
X2 – газды, мұнайды, конденсатты өндеуді жүргізетін комплекстердің іске қосу-баптау 

жұмыстары кезеңінде қолданылады. Жер қойнауын пайдаланушы технологиялық іркілістер 
коэффициенттерінің мə нін өндірістік процестер сипаттамаларына сəйкес азайта алады.

22. Технологиялық еріксіз газ жағу көлемі (Vv) мынадай формула бойынша анықталады:

Vv = V6 +  V7 + V8 + V9,

мұндағы:
Vv – технологиялық еріксіз газ жағу м3;
V6 – технологиялық жабдықты іске қосу-реттеу кезінде жағылатын газ көлемі (жабдықтың 

паспорттық, техникалық сипаттамаларымен жəне іске қосу-реттеу жұмыстарының жоспары-
мен анықталады), м3;

V7 – технологиялық жабдықты пайдалану кезінде жағылатын газ көлемі (пайдалану 
режимі бойынша техникалық регламенттермен, жабдықтың паспорттық сипаттамасымен 
анықталады), м3;

V8 – технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жұмыстары кезінде 
жағылатын газ көлемі (жабдықты пайдалану кезіндегі техникалық регламенттермен жəне 
ағымдағы, толық жөндеу кестесімен анықталады), м3;

V9 – технологиялық іркілістер кезінде жағылатын газдың көлемі, м3.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 
шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13982 
болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 маусым               №294           Астана қаласы

«Жеке тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 161 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы 

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

1. «Жеке тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 161 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10083 болып тіркелген, 
2015 жылғы 1 тамыздағы № 145 (28623) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған, 2015 
жылғы 26 қаңтарда «Əділет» ақпараттық - құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидаларын бекіту туралы»;
көрсетілген бұйрықтың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидалары 

бекітілсін.»;
 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жеке тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидалары 

осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
 2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жаңартылатын энергия көздері 

департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты 
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушы
 М.МЫРЗАҒАЛИЕВ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрi
______________ Б.Сұлтанов
2016 жылғы 6 шілде

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 30 маусымдағы № 294 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы 
№161 бұйрығымен бекітілген

Жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы Жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 

«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шiлдедегi 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне жеке-дара тұтынушыларға 
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қондырғыларын сатып алуға атаулы көмек беру 
тəртiбiн айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
 1) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қондырғысы (бұдан əрі – ЖЭК қондырғысы) 

– жаңартылатын энергия көздері пайдаланыла отырып, электр жəне жылу энергиясын өндіруге 
арналған технологиялық жəне қосалқы жабдық;

 2) жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек (бұдан əрі – атаулы көмек) – жеке-да-
ра тұтынушылардың Қазақстанда өндірілген жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 
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(Соңы. Басы 22-бетте) 

(Жалғасы 24-бетте) 

қондырғыларын сатып алуға жұмсалатын шығындарының бір бөлігін мемлекеттің өтеуі;
 3) Қазақстанда өндірілетін жаңартылатын энергия көздері – қазақстандық өндірушілер 

өндіретін жəне:
 Қазақстан Республикасында толық өндірілгендер ретінде Кеден одағының жəне (немесе) 

Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес айқындалатын;
 Кеден одағының жəне (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін 

жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына сəйкес Қазақстан Республикасында жеткілікті қайта 
өңдеуге ұшырағандар ретінде айқындалатын жаңартылатын энергия көздері;

 4) құрылымдық бөлімше – энергетика, құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
мəселелеріне жетекшілік ететін ауданның жергілікті атқарушы органының құрылымдық 
бөлімшесі;

 5) уəкілетті орган – жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы 
басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

 6) электр жəне (немесе) жылу энергиясын жеке-дара тұтынушы (бұдан əрі – жеке-дара 
тұтынушы) – электрлендірілмеген елді мекендерде жəне (немесе) орталықтандырылған элек-
трмен жабдықтау экономикалық жағынан орынсыз қоныстарда автономды режимде жұмыс 
істейтін жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектісінен электр жəне (немесе) жылу 
энергиясын тұтынатын жеке немесе заңды тұлға.

 3. Мемлекет жеке-дара тұтынушыларға осы Қағидаларда айқындалатын тəртіппен жиынтық 
қуаты бес киловаттан аспайтын жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қондырғылары 
құнының елу пайызы мөлшерінде атаулы көмек береді. Атаулы көмек жаңартылатын энергия 
көздерін пайдалану қондырғысы пайдалануға берілгеннен кейін төленеді.

 4. Атаулы көмек беру үшін тиісті аудан əкiмiнiң (бұдан əрі – ауданның ЖАО) шешiмiмен 
комиссия (бұдан əрi – комиссия) құрылады. Комиссия құрамына комиссия төрағасы, энергетика, 
құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мəселелеріне жетекшілік ететін облыстың 
немесе ауданның өкілі, аумағында ЖЭК қондырғылары орналасқан ауылдық округ немесе 
ауыл əкімінің өкілі, қоғамдық ұйымдардың өкiлдерi кіреді. Құрылымдық бөлімше комиссияның 
жұмыс органы болып табылады.

2-т арау. Жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек беру тəртiбi
 5. Атаулы көмек алу үшін жеке-дара тұтынушылар ЖЭК қондырғысы пайдалануға 

берілгеннен кейін он төрт күнтізбелік күннен кешіктірмей құрылымдық бөлімшеге мынадай 
құжаттар ұсынады:

 1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша атаулы көмек алуға өтініш;
 2) жеке басын куəландыратын құжаттың жəне дара кəсiпкердi мемлекеттiк тiркеу тура-

лы куəлiктiң көшiрмелерi;
 2-1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің* немесе анықтаманың 

көшірмесі; 
 3) сенімхат (жеке-дара тұтынушының құжаттарын басқа жеке тұлға ұсынған жағдайда) 

көшiрмесі; 
 4) жеке-дара тұтынушының өтініште көрсетілген Қазақстанда өндірілетін жаңартылатын 

энергия көздерін пайдалану қондырғыларының жеткізушісімен шарттың көшірмесі;
 5) еркін нысанда құрастырылатын өтініште көрсетілген ЖЭК қондырғыларын пайдалануға 

қабылдау туралы актi;
 6) нөмірін көрсете отырып, екiншi деңгейдегі банктерде немесе Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар ұйымда жеке шотының бар екені туралы екі данада анықтама.
 Ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 24 
желтоқсандағы Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиал, өкілдік) 
мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлік заңды тұлға қызметін тоқтатқанға 
дейін жарамды болып табылады.

 6. Құрылымдық бөлімше:
 1) үш жұмыс күнi iшiнде ұсынылған құжаттарды тексередi жəне комиссияның қарауына 

енгiзедi.
 2) ЖЭК қондырғыларының қондырғыларды пайдалануға қабылдау актілерінде көрсетілген 

қондырғылар параметрлеріне сəйкес келуін көзбен шолып тексеру мақсатында жеті жұмыс 
күнi iшiнде комиссия мүшелерiнiң елді мекендерге жəне (немесе) қоныстарға баруын 
ұйымдастырады.

 7. Комиссия тексеріп қарау қорытындылары бойынша үш жұмыс күнi iшiнде осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жиынтық қуаты 5 кВт аспайтын ЖЭК 
қондырғыларын тексеріп қарау актiсiн (бұдан əрi – тексеріп қарау актiсi) жасайды.

 Тексеріп қарау актiсі жеке-дара тұтынушыға жəне комиссияға бір данадан екі данада 
жасалады.

 8. Комиссия тексеріп қарау актiсiнiң жəне жеке-дара тұтынушы ұсынған құжаттар 
негiзiнде үш жұмыс күнi iшiнде осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ЖЭК 
қондырғыларын сатып алуға атаулы көмек беру туралы қорытындыны (бұдан əрі – қорытынды) 
жасайды жəне оны құрылымдық бөлімшеге ұсынады.

 9. Комиссияның қорытындысына ЖЭК қондырғыларын тексеріп қарауды жəне жеке-дара 
тұтынушыға тиесілі атаулы көмектің сомасын есептеуді жүргізген комиссия мүшелері қол қояды, 
аудан əкімі бекітеді, сондай-ақ ауданның ЖАО мөрімен куəландырады.

 Комиссияның қорытындысы үш данада жасалады:
 1-ші, 2-ші даналар – ауданның ЖАО үшін;
 3-ші дана – жеке-дара тұтынушы үшін.
 10. Егер Комиссияның қорытындылары бойынша жеке-дара тұтынушыларға берілетін 

төлемдер сомасы бөлінген бюджеттік қаражаттың көлемiнен асып түсетін жағдайда, 
комиссияның қарауына бұрын түскен жеке-дара тұтынушылардың өтiнiмдерi басым тəртіппен 
қанағаттандырылады.

 11. Құрылымдық бөлімше комиссия қорытындыларының негізінде үш жұмыс күнi iшiнде 
осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша атаулы көмек алатын жеке-дара 
тұтынушылардың тізімін қалыптастырады жəне аудан əкiмiне бекiтуге ұсынады.

 12. Ауданның ЖАО-сы жеке-дара тұтынушыға атаулы көмек беруді алушының таңдауы 
бойынша екiншi деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының тиiстi түрлерiне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар ұйымдағы жеке шотының деректемелерi 
көрсетілген өтiнiшiнің негiзiнде екiншi деңгейдегi банктер немесе банк операцияларының 
тиiстi түрлерiне Қазақста н Респу бликасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар ұйым арқылы он 
бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. 

13. ЖЭК қондырғыларын сатып алуға бөлінген атаулы көмек туралы ақпарат тиісті жылғы 
31 желтоқсаннан кешіктірмей, ауданның ЖАО интернет-ресурстарында жылына бір рет ор-
наластырылады.

Жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидаларына 1-қосымша
Нысан

Атаулы көмек алуға өтінім

 «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес менің

____________________________________________________________________ 
(өтінім берушінің ТАƏ жəне (немесе) заңды тұлғаның атауы, өтінім берушінің ЖСН жəне 

(немесе) БСН, өтінім берушінің жеке басын куəландыратын құжаттың деректері)
Қазақстанда өндірілетін төменде көрсетілген,_____________________________
 ________________________________________________________мекенжайында
   (мекенжайды көрсету)

орналасқан жиынтық қуаты 5 кВт-қа дейін жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 
қондырғыларын (бұдан əрі – ЖЭК қондырғысы) сатып алуыма байланысты, маған атаулы 
көмек беруіңізді сұраймын:

 

Р/с 
№

Қазақстанда 
өндірілетін ЖЭК 
қондырғысының 

атауы

ЖЭК қондырғы
сының қуаты, 

кВт

ЖЭК қондыр
ғысының құны, 

теңге

Өтелетін 
болжам-

ды 
сома,
 теңге

ЖЭК қондыр 
ғысының пайдалану

мерзімі 
(жыл)

1 2 3 4 5 6

Жиыны: 

 Барлық берілген құжаттар мен ақпараттың шынайылығына кепілдік беремін.
 Атаулы көмек сомасын мынадай деректемелер бойынша жүргізуді сұраймын:
 Жеке-дара тұтынушының ЖСН немесе БСН:__________________________
____________________________________________________________________;
 Банктік шоттың немесе банк операцияларының тиiстi түрлерiне 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар ұйымдағы жеке шотының №:
____________________________________________________________________;
 Банктің немесе банк операцияларының тиiстi түрлерiне Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар ұйымның атауы:
____________________________________________________________________;
 Банктің немесе банк операцияларының тиiстi түрлерiне Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар ұйымның ж еке коды:
____________________________________________________________________
 Осы өтінімге мынадай құжаттар қоса беріледі:
 (қоса берілетін құжаттардың тізімі)

 ТАƏ     Қолы  Күні

Жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидаларына 2-қосымша
 Нысан

Жеке-дара тұтынушыны электрмен жабдықтауды қамтамасыз ететін 
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қондырғыларын тексеріп қарау актісі

 20__жылғы «___»___________ №_______
__________________________________________________ мекенжайы бойынша 
(елді мекеннің жəне (немесе) қоныстың атауы)

Біз, төменде қол қоюшылар, комиссия төрағасы: 
____________________________________________________________________ 

(лауазымы, ТАƏ) 
комиссия мүшелері: 
____________________________________________________________________ 

(лауазымы, ТАƏ)
____________________________________________________________________ 

(лауазымы, ТАƏ)
____________________________________________________________________ 

(лауазымы, ТАƏ)
бір тараптан жəне жеке-дара тұтынушы ____________________________екінші 
  (ТАƏ жəне (немесе) заңды тұлғаның атауы)

 тараптан мынадай жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қондырғыларына (бұдан əрі 
– ЖЭК қондырғысы) көзбен шолып тексеру жүргізілгені туралы осы актіні жасадық:

 Қазақстанда өндірілетін ЖЭК қондырғыларын жеткізушінің атауы:_______
 ____________________________________________________________________ 
ЖЭК қазақстандық өндірушінің атауы________________________________
 ЖЭК қондырғысының атауы__________________  _______________________ 

ЖЭК қондырғысының сəйкестендіру нөмірі ___________қуаты ______ кВт. Көзбен шолып 
тексеру барысында жоғарыда көрсетілген ЖЭК қондырғыларының шын мəнінде орнатылғаны, 
пайдалануға берілгені жəне жұмыс істейтіні белгіленді.

 Комиссия төрағасы:
____________________________________________________________________ 

(лауазымы, ТАƏ)
 комиссия мүшелері:
____________________________________________________________________ 

(лауазымы, ТАƏ)
____________________________________________________________________ 

(лауазымы, ТАƏ)
 Жеке-дара тұтынушы:
____________________________________________________________________

 (ТАƏ, қолы, мөрі)

Жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидаларына 3-қосымша
Нысан

«Бекітемін» _________________________ 
(облыстың атауы) __________ауданының əкiмi 

_________________________ (ТАƏ, мөрі)

Жеке-дара тұтынушыға жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 
қондырғыларын сатып алуға атаулы көмек беру туралы қорытынды

 № _______ ________ күні
___________________________________________________________________

_ (жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қондырғыларының (бұдан əрі – ЖЭК 
қондырғылары) орналасқан жері, оның ішінде елді мекеннің жəне 

____________________________________________________________________ 
(немесе) қоныстың атауы)

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

 (кім құрған, ауданның ЖАО атауы, күні, комиссия құрамы туралы
___________________________________________________________ құрылған,
    шешімнің нөмірі)
құрамында төраға: ___________________________________________________
   (ТАƏ, атқаратын лауазымы жəне жұмыс орны)
жəне комиссия мүшелері:
_________________________________________________________________ бар
  (ТАƏ, атқаратын лауазымы жəне жұмыс орны)
комиссия қаралған құжаттардың нəтижелері бойынша: ___________________ 
   (құжаттар тізбесі келтіріледі)
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 жəне ЖЭК қондырғысын тексеріп қарау нəтижелері бойынша жасалған комиссия 

актісінің негізінде_________________________________________ 
  (қарап тексеру жүргізілген күн мен
____________________________________________________________________ 
қондырғыны тексеріп қарау актісінен алынған қорытынды келтіріледі)
мынадай қорытынды қабылдады:
____________________________________________________________________ 
(атаулы көмекті төлеудің ұсыным берілетін сомасын көрсете отырып,
____________________________________________________________________ 
комиссия қабылдаған қорытындының негіздемесі келтіріледі)

 Қорытындыға қосымша:
 1) қаралған құжаттардың тізбесі
 2) ЖЭК қондырғыларын тексеріп қарау актісі
 3) атаулы көмек төлемі сомасының есебі
____________________________________________________________________
 
 Комиссия төрағасы:
 ___________________________ ______________________ 
 (қолы)  (ТАƏ)
 комиссия мүшелері:
 ___________________________ ______________________
  (қолы)   (ТАƏ)
 ___________________________ ______________________ 
 (қолы)   (ТАƏ)

Жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидаларына 4-қосымша
 Нысан

 «Бекітемін» 
__________________________ 

 (облыстың атауы) 
___________ауданының əкiмi 

__________________________ 
(ТАƏ, мөрі)

Атаулы көмек алатын жеке-дара тұтынушылардың тізімі 
(жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қондырғылары құнының 50 %-ын өтеу үшін)

Жаңартылатын 
энергия көздерін 

пайдалану 
қондырғыларының 
атауы (бұдан əрі – 
ЖЭК қондырғыcы)

ЖЭК 
қондырғыcы 
орналасқан 

елді 
мекеннің 

жəне/ неме-
се қоныстың 

атауы

Жеке-дара 
тұтынушы-
ның ТАƏ 
жəне (не-
месе) 
заңды 

тұлғаның 
атауы

ЖЭК 
қондыр-
ғысының 
қуаты, 
кВт

ЖЭК 
қондыр-
ғысының 
құны, 
теңге

Бюджеттік 
қаражаттың 
тиесілі со-
масы, теңге

20__ж. 
«___» 
_____ 

төленуге 
тиіс, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7

Жиыны:

 Төленетін сома __________(цифрлармен) _______________(жазбаша) теңге.

 __________________ауданының құрылымдық бөлімшесінің 
басшысы ____________________ (ТАƏ, қолы)
 Бас бухгалтер _______________________ (ТАƏ, қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 10 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14099 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 19 наурыз            №222               Астана қаласы

Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту 

туралы

«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабының 28) 
тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасы департаменті 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 

өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруын;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
В.ШКОЛЬНИК

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму
министрінің міндетін атқарушы
____________ А.Жұмағалиев
2015 жылғы 19 наурыз

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы
____________ Т.Жақсылықов
2015 жылғы 30 наурыз

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 19 наурыздағы № 222 бұйрығымен бекітілген

Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі  қауіпсіздік 
техникасы қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік тех-

никасы қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 28) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
тəртібін белгілейді.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:
1) ІІ-IV топтарға жататын жұмыскер – персоналдың электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік 

дəрежесі;
2) ағымдағы пайдалану тəртібімен орындалатын жұмыстар – ұйымның басшысы (бас 

инженері) бекіткен тізбеге сəйкес, кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жедел, же-
дел жөндеу персоналы орындайтын жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету бойынша басқа 
да көлемі шағын (бір ауысымнан аспайтын) жұмыстар;

3) арнайы жұмыстар – қауіпсіздік бойынша жоғары талап қойылатын жұмыстар;
4) ашық тарату құрылғысы (бұдан əрі – АТҚ) – барлық немесе негізгі жабдықтары ашық 

ауада орналасқан тарату құрылғысы;
5) əкімшілік-техникалық персонал – электр қондырғыларында техникалық жəне жедел 

қызмет көрсету, жөндеу, монтаждау жəне реттеу жұмыстарын ұйымдастыру міндеті жүктелген 
басшылар мен мамандар;

6) əуе электр беру желісі (бұдан əрі – ƏЖ) – ашық ауада орналасқан инженерлік 
құрылыстардағы (көпірлерде, өтпе жолдарда жəне т.б.), тіректерге немесе кронштейндерге 
жəне бағаналарға оқшаулағыштар мен арматураның көмегімен бекітілген, сымдар арқылы 
электр энергиясын беруге арналған құрылғы. Əуе электр беру желісінің басына жəне соңғы 
ұштарына ТҚ-ның желілік порталдары мен желілік кірмелері, ал тармақтары үшін – ТҚ-ның 
тармақтаушы тірегі мен желілік порталы немесе желілік кірмесі қабылданады. 

7) əуе электр беру желілерін жəне əуе байланыс əуе желілерін қорғау аймағы – 100 метр 
(м) қашықтықтағы кеме жүретін су айдындары үшін олардың ауытқымаған жағдайында шеткі 
сымдар желісінің, екі жағынан тік жазықпен шектелген су айдынының сулы бетінің ауа кеңістігі 
түріндегі су алаңы (өзен, арналар, көл жəне т.б.) арқылы өтетін əуе желілерінің өту жолдарының 
бойындағы, ал кеме жүрмейтін су айдыны үшін – жермен өтетін немесе əуе желілері бойымен 
өтетін қорғау аймақтарын белгілеу үшін көзделген төменде көрсетілген қашықтықтағы олардың 
ауытқымаған жағдайында шеткі сымдар желісінің, екі жағынан тік жазықпен шектелген жер 
учаскесі мен ауа кеңістігі түріндегі аймақ:

кернеуі 1 киловольт (кВ) дейінгі əуе желілері жəне əуе байланыс желілері үшін – 2 м;
1-20 кВ əуе желілері үшін – 10 м;
35 кВ əуе желілері үшін – 15м;
110 кВ əуе желілері үшін – 20 м;
150, 220 кВ əуе желілері үшін – 25 м.;
8) биіктегі жұмыстар – 1,3 м жəне одан да көп биіктіктегі жəне биіктік бойынша құлама 

шекарасынан кемінде 2 м қашықтықтағы уақытша қоршаулармен қоршалған жұмыс орындары 
жəне оларға өтетін жолдар. Бұл қоршауларды орнату мүмкін болмаған жағдайда биіктегі 
жұмыстар сақтандырғыш белбеулерін пайдалану арқылы орындалады

9) бригада – жұмыс жүргізушіні (бақылаушыны) қоса алғанда, екі жəне одан да көп 
адамнан тұратын топ;

10) бұрмаланбаған электр өрісінің кернеуі – жұмыс барысында адам болатын аймақта 
айқындалатын, адамның жəне өлшеу аспабының болуымен бұрмаланбаған электр өрісінің 
кернеуі;

11) екінші рет жалғау (екінші рет тізбектер) – қысқыштар, электр сымдары мен кəбілдер, 
жалғаушы аспаптар мен басқару, электр автоматика, блоктау, өлшеу, қорғау жəне сигнал беру 
құрылғылары қатарларының жиынтығы;

12) жабық тарату құрылғысы (бұдан əрі – ЖТҚ) – жабдығы ғимарат ішінде орналасқан 
тарату құрылғысы; 

13) жалғаным – атауы жəне кернеуі бір мақсаттағы, электр станциясы, қосалқы станция 
шегінде орналасқан ТҚ, генератор, қалқан, жинақтаушы шиналарына жалғанған электр тізбегі 
(жабдық пен шиналар). Бір күштік трансформатордың (орама санына қарамастан) əртүрлі 
кернеуінің, бір екі жылдамдықты электр қозғалтқыштың электр тізбектері бір жалғаным 
болып саналады. Көпбұрыштардың схемаларында, бір жарымдық схемаларда желілердің, 
трансформатордың жалғанымына барлық коммутациялық аппараттар мен шиналар жатады, 
ал солар арқылы бұл желілер немесе трансформатор ТҚ жалғанған;

14) жедел жөндеу персоналы – өздеріне бекітілген электр қондырғылары үшін бекітілген 
көлемде жедел түрде қызмет көрсету үшін арнайы оқытылған жəне даярланған жөндеу 
персоналы;

15) жедел персонал – электр қондырғыларын жедел басқаруды жəне қызмет көрсетуді 
жүзеге асыратын персонал (тексеру, жедел қайта қосу, жұмыс орнын дайындау, жұмысшыларға 
рұқсат беру жəне оларға қадағалау, жұмыстарды ағымдағы пайдалану тəртібімен орыңдау);

16) жерге тұйықтау – жерге тұйықтау құрылғылары бар электр қондырғылар немесе 
жабдықтары, желілерінің қандай да бір нүктелерін əдейі электрлі жалғау;

17) жиынтық тарату құрылғысы (бұдан əрі – ЖинТҚ) – жинақталған немесе құрауға толық 
дайын күйінде жеткізілетін, орнатылған аппараттары, қорғаныс құрылғысы жəне автоматикасы 
бар, толықтай немесе ішінара жабық шкафтардан немесе блоктардан тұратын;

18) жоғары өрлеу жұмыстары – жердің, аралық жабынның немесе жұмыс төсемі бетінен 5 
метрден астам биіктікте орындалатын жұмыстар, тікелей конструкциялармен олардың бетінде 
монтаждау немесе жөндеу кезінде немесе жабдықтармен жұмыстар жүргізіледі. Бұл ретте 
жұмыс істеп жатқандарды құлап кетуден сақтандыратын негізгі құрал – сақтандырғыш белдік 
жəне оны бекіту тəсілі болып табылады;

19) жөндеу персоналы – электр жабдығына техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді, 
монтаждау, баптау жəне сынауды қамтамасыз етуші персонал;

20) жұмыс орнын дайындау – жұмыс орнында жұмыс істеушіге қауіпті өндірістік фактордың 
əсерін болдырмау үшін жұмыс басталғанға дейін техникалық шараларды орындау;

21) жұмыс санаты – наряд-рұқсат берудің тиісті бағанында көрсетілетін, кернеуді түсіру, 
кернеуді түсірмеу, ток өткізгіш бөлік əлеуеттерінде кернеуді түсірмеу деп бөлінетін жұмыстар;

22) жұмысқа алғаш рет рұқсат беру – өкім немесе наряд бойынша жұмыстың алғаш рет 
жүзеге асырылатын рұқсат беру;

23) жұмысқа қайтадан рұқсат беру – бұрын наряд бойынша, сондай-ақ жұмыста орын алған 
үзілістен кейін орындалған жұмыстарға рұқсат беру;

24) жүк көтергіш машина – жүк көтеруге жəне жылжытуға арналған циклдік əрекет ететін 
техникалық құрылғы;

25) кəбіл желісі (бұдан əрі – КЖ) – электр энергиясын немесе оның жекелеген импульстерін 
өткізу үшін жалғайтын, бітеуіш жəне шеткі муфталармен (бітеулер) жəне тіреу бөлшектері бар бір 
немесе бірнеше қосарлас кəбілдерден тұратын желіні, ал май толтырылған кəбілдік желілер үшін 
бұдан басқа, қоректендіретін аппараттары жəне май қысымының сигнализация жүйесі бар желі;

26) кəбілді электр беру желілерін жəне кəбілді байланыс желілерінің күзет аймағы – жерасты 
КЖ бойлай, екі жағындағы шеткі сымдардан КЖ үшін 1 м қашықтықта жəне кəбілді байланыс 
желісі үшін 2 м, ал қалаларда жаяу жүргінші жолдарының астында жатқан кернеуі 1000 В КЖ 
үшін 0,6 м жəне 1 м қашықтықта, тиісінше, көшенің көлік жолына жəне қарама қарсы жағына 
қарай алшақ жатқан тік жазықтармен шектелген жер учаскесі;

27) кернеуді алып орындайтын жұмыстар – жұмыс жүргізілетін электр қондырғысының ток 
өткізгіш бөліктерінен коммутациялық аппараттарды ажырату, шиналар мен кəбілдерді айы-
ру, сымдардан кернеуді алу, жұмыс орнындағы ток өткізгіш бөліктерге кернеу беруге кедергі 
келтіретін шаралар қабылданып атқарылатын жұмыс;

28) коммутациялық аппарат – электр энергиясын коммутациялауға жəне электр 
қондырғысының бір бөлігінен (ажыратқыш, жүктеме ажыратқыш, бөлектеуіш, айырғыш, авто мат, 
шаппа қосқыш, пакетті ажыратқыш, сақтандырғыш) кернеуді түсіруге арналған электр аппараты;

29) қарапайым көрнекі схемасы бар электр қондырғысы – салқын жүйелі шиналары жоқ, 
шиналардың дара секцияландырылған немесе секцияландырылмаған жүйесі бар, кернеуі 
1000 В жоғары электр қондырғысы, барлық ƏЖ жəне КЖ, кернеуі 1000 В дейінгі барлық 
электр қондырғылары;

30) қарау – электр жабдығын, ғимараттар мен құрылыстарды, электр қондырғыларын 
көзбен шолып тексеру;

31) қауіпсіздік белгісі (плакат) – ықтимал қауіп-қатер туралы адамға ескерту, тыйым салу 
немесе белгілі бір əрекеттерге нұсқама беру, сондай-ақ пайдалануы қауіпті жəне (немесе) зия-
ды өндірістік факторлар əсерінің зардаптарын болдырмауға немесе төмендетуге байланысты 
объектілердің тұрған жері туралы ақпаратқа арналған белгі;

32) қолданыстағы электр қондырғысы – кернеу беріліп тұрған немесе кернеу ком мутация 
аппараттарын қосу арқылы беріле алатын электр қондырғысы немесе оның бір бөлігі;

33) қорғаныстық жерге тұйықтау – электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында электр 
қондырғысының бөлшектерін жерге тұйықтау;

34) қосалқы электр станциясы – электр энергиясын түрлендіруге жəне таратуға арналған 
электр қондырғысы;

35) магнит өрісінің ықпал ету аймағы – магнит өрісінің кернеуі бір метрге 80 А/м асатын 
кеңістік;

36) мақсатты нұсқама – наряд немесе бригада мүшесіне немесе орындаушыға өкім 
беруші беретін, нарядпен немесе өкіммен белгіленген адамдар санатын қамтитын электр 
қондырғысында нақты бір жұмысты қауіпсіз орындау бойынша нұсқама;

37) механизмдер – гидравликалық көтергіштер, телескопиялық мұнаралар, экскаватор-
лар, тракторлар, автотиегіштер, бұрғылау кран машиналары, механикалық жетегі бар жыл-
жымалы сатылар;

38) механикалық құлып – тұтқасы кілтпен жабылатын алмалы-салмалы құлып;
39) наряд-рұқсаттама (бұдан əрі – наряд) – белгіленген үлгідегі арнайы бланкіде ресімделген 

жұмысты жүргізуге жəне жұмыстың мазмұнын, орнын, оның басталған жəне аяқталған уақытын, 
жұмысты қауіпсіз жүргізу жағдайын, бригада құрамын жəне жұмысты қауіпсіз орындауға жауапты 
тұлғаларды айқындайтын тапсырма;

40) өкім – жұмыстың мазмұнын, орнын, уақытын, қауіпсіздік шараларын (егер олар қажет 
болса) жəне оны орындау тапсырылған электр қауіпсіздігі бойын ша топтары көрсетілген 
адамдарды анықтайтын жұмыс жүргізуге берілетін тапсырма;

41) персонал – кəсіпорынның, ұйымның жеке құрамы немесе орындалатын жұмыстың 
сипатына қарай бөлінген осы құрамның бір бөлігі;

42) тарату құрылғысы (бұдан əрі – ТҚ) – электр энергиясын қабылдау жəне тарату үшін 
қызмет атқаратын, коммутациялық аппараттардың жиынтығынан, жиналмалы жəне жалғамалы 
шиналардан, релелік қорғанысы мен автоматиканың көмекші құрылғыларынан, есепке алу 
жəне өлшеу құралдарынан тұратын электр құрылғысы;

43) техникалық қызмет көрсету – бұйымды мақсаты бойынша пайдаланған, оны күтіп сақтау 
жəне тасымалдау кезінде, оның жұмысқа жарамдылығы мен дұрыстығын сақтауға қатысты 
орындалатын опе рация немесе операциялар кешені;

44) ток өткізбейтін бөлік – апатты жұмыс режимінде кернеуде болуы мүмкін электр 
қондырғысының бөлігі (мысалы, электр машинасының корпусы);

45) ток өткізгіш бөлік – электр қондырғысының қалыпты кернеудегі бөлігі;
46) ток өткізгіш бөліктер немесе оларға жақын маңдағы кернеуді алмай жұмыс істеу – 

кернеудегі (жұмыс істеп тұрған немесе жеткізілген) ток өткізгіш бөліктерге жанасып немесе осы 
ток өткізгіш бөліктерден рұқсат етілетін аз қашықтықта орындалатын жұмыс;

47) тума кернеудегі əуе желісі – қолданыстағы əуе желілерінің барлық ұзына бойы мен 
немесе жақын маңдағы жекелеген учаскелерімен немесе электрлендірілген темір жолдың 
түйіспе торабының маңында, оларды тұйықтаудың (сондай-ақ, тұйықтауыш болмаған жағдайда) 
əртүрлі схемалар кезінде ажыратылған сымдардағы ауыспалы тогының жəне қолданыстағы əуе 
желілерінің (түйіспе тораптың) аса көп жұмыс тогы кезінде кернеуі 25 вольттан (бұдан əрі – В) 
артық берілгенде жүріп жатқан желілері жəне əуе байланысының ауа желілері;

48) тұтынушы – шарт негізінде электр энергиясын тұтынатын жеке немесе заңды тұлға;
49) шұғыл жұмыстар – жарақатқа немесе басқа да кенеттен денсаулықтың күрт 

нашарлауына алып келетін қауіпті өндірістік фактордың адамдарға əсерін болдырмау үшін 
кідіріссіз орындалатын жұмыстар, сондай-ақ, жабдықтың, құрылыстың, жылу автоматикасы 
жəне басқару (бұдан əрі – ЖАБ) құрылғыларының, тұтынушыларды электр жəне жылумен 
жабдықтау жүйелерінің қалыпты жұмысын бұзатын ақаулар мен бұзылуларды жою жұмыстары;

50) электр желісі – электр энергиясын тұтынушылардың аумағында орналасқан қосалқы 
станциялар, тарату құрылғылары жəне оларды жалғайтын электр желілерінің жиынтығы; 

51) электр қондырғы – энергияны өндіруге, жинақтауға, өзгертуге, беруге, таратуға немесе 
тұтынуға арналған өзара байланысты электр жабдығының кешені;

52) электр қондырғыларында жұмыстарды орындау кезіндегі жұмыс орны – наряд, өкім 
бойынша немесе ағымдағы пайдалану тəртібінде жұмысты орындау үшін персонал жіберілетін 
электр қондырғысының учаскесі;

53) электр қондырғысына жауапты – əкімшілік-техникалық персонал арасынан 
қолданыстағы қағидалар мен нормативтік-техникалық құжаттарға сəйкес электр қондырғысында 
(-ларда) жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру міндеттері жүктелген қызметкер;

54) ІІ-IV топтарға жататын жұмыскер – персоналдың электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік 
дəрежесі;

55) электрден қорғану құралы – электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған қорғаныс 
құралы;

56) электр өрісінің ықпал ету аймағы – электр өрісінің кернеулігі бір метрге 5 киловольттан 
(кВ/м) асатын кеңістік;

57) электр саласына қатысы жоқ қызметкер – персоналдың «электр техникалық», «электр 
технологиялық» анықтамасына енбейтін өндірістік персонал;

58) электр техникалық персонал – электр қондырғыларының жұмыс режимімен 
монтаждауды, баптауды, техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді басқаруды жүзеге асыратын 
əкімшілік-техникалық, жедел, жедел-жөндеу жəне жөндеу персоналы;

59) электр технологиялық персонал – өз басқаруындағы технологиялық процестің негізгі 
құраушысы электр энергиясы (мысалы, электрмен дəнекерлеу, электр доғалық пештер, 
электролиз) болып табылатын, жұмысында қолмен басқарылатын электр машиналарын, 
тасымалды электр құралы мен шырақтарды пайдаланатын персонал жəне лауазымдық 
нұсқаулар арқылы осы Қағидаларды білу белгіленген басқа да жұмыскерлер. 

3. Жергілікті жағдайларға байланысты жұмыс беруші осы Қағидаларға қайшы келмейтін 
еңбек қауіпсіздігінің қосымша шараларын көздейді. Бұл қауіпсіздік шаралары персоналға өкім, 
нұсқау жəне нұсқамалар түрінде жеткізіледі.

4. Электр қондырғыларын қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ететін техникалық ақаусыз 
күйде ұстау қажет. 

2. Персоналдың еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету
1-параграф. Персоналға қойылатын талаптар

5. Жұмысты электр қондырғыларында орындайтын жұмыскерлерде жұмыс сипатына сəйкес 
келетін кəсіптік даярлығының болуы талап етіледі.

6. Персоналдың дайындығы мен білімін бақылау тəртібі Заңның 5-бабының 38) 
тармақшасына сəйкес бекітілетін Қазақстан Республикасының энергетикалық ұйымдардағы 
персоналмен жұмыс істеу қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

7. Зиянды жəне қауіпті еңбек жағдайында жұмыс істейтін жұмысшылар мен мамандар 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 қаңтардағы №166 қаулысымен бекітілген 
Міндетті медициналық тексеріп-қарау өткізілетін зиянды өндірістік факторлардың, кəсіптердің 
тізбесін, Міндетті тексеріп-қарауды өткізу қағидаларында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімдерде денсаулық жағдайын міндетті тексеруден өтеді.

Жұмыскердің біліктілік куəлігінде медициналық комиссияның оң қорытындысы болмаған 
жағдайда оны аталған жұмысқа жіберуге рұқсат етілмейді.

8. Өндірістік қызметі электр қондырғыларымен байланысты жұмыскерлер өз қызметін осы 
Қағидаларға 1-қосымшада келтірілген электртехникалық (электртехнологиялық) персоналдың 
электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттама топтарына жəне оларды беру жағдайларына сəйкес 
жүзеге асырады.

9. Арнайы жұмыстарды орындауға жіберілген тұлғалардың біліктілік куəлігінде ол тура-
лы жазба болады. 

10. Еңбек жағдайы зиянды жұмыстарға 18 жасқа толмаған адамдарды тартуға рұқсат 
етілмейді. Бұл жұмыстардың тізбесі Қазақстан Республикасының тиісті заңнамасында 
белгіленген. 

11. Жазатайым оқиға туындау қаупі пайда болған кезде, жақын жердегі жұмыскер 
қауіпсіздік қағидаларын сақтай отырып, оның алдын алу жөніндегі шараларды (механизмді 
тоқтатады, кернеуді алады) қолданады, ал жазатайым оқиға болған жағдайда, оқиға орнын-
да мүмкіндікке қарай жағдайды сақтап, зардап шеккенге дəрігердің көмегіне дейінгі көмекті 
көрсетеді. Болған жағдай туралы жұмыскер жұмыстардың басшысына (жүргізушіге), жедел 
персоналға хабарлайды. 

12. Жұмыскерлер қолданыстағы нормалар бойынша жұмыстардың сипатына сəйкес ар-
найы киіммен, арнайы аяқ киіммен жəне жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етіледі 
жəне оларды жұмыс уақытында пайдалануға міндетті.

13. Жұмыс істеп тұрған электр жабдығы (басқару қалқандарын, реле жəне сол сияқтыларды 
қоспағанда) бар үй-жайларда, ЖТҚ жəне АТҚ, құдықтарда, үңгір жолдарда (туннель) жəне ор-
ларда, сондай-ақ ƏЖ қызмет көрсету мен күрделі жөндеу жұмыстарына қатысушы жұмыскерлер 
қорғаныстық дулыға қолданады.

2-параграф. Жедел қызмет көрсету. Электр қондырғыларын тексеру
14. Электр қондырғыларының жедел қызмет көрсету түрін, сондай-ақ ауысымдағы жедел 

персоналдың арасынан жұмыскерлер санын кəсіпорын (ұйым) басшылығы белгілейді жəне 
тиісті өкіммен бекітеді.

15. 1000 В жоғары электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін электр қондырғысында 
жеке қызмет көрсететін жедел персонал арасынан немесе электр қауіпсіздігі бойынша IV 
топтың ауысымдағы үлкендері, III топтың ауысымдағы қалған жұмыскерлерге рұқсат етіледі.

16. 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін қызмет ететін жұмыскерлердің 
электр қауіпсіздігі бойынша III тобы бар электр қондырғысында қызмет көрсететін жедел 
қызметкерлерге рұқсат етіледі.

17. Электр қондырғыларында адамдардың, механизмдер мен жүк көтергіш машиналардың 
кернеу беріліп тұрған жəне қоршалмаған ток өткізуші бөліктерге осы Қағидалардың 
2-қосымшасының 1-кестесінде көрсетілген аралықтан кем қашықтықта жақындауына рұқсат 
берілмейді.

18. Электр қондырғыларында жедел ауыстырып қосуды жедел жəне жедел-жөндеу 
персоналы орындайды. Ауыстырып қосуға екінші тұлға ретінде тұтынушы ұйымдардың жөндеу 
жəне электр техникалық персоналын тартуға рұқсат етіледі. 

19. Электр қондырғыларын жеке тексеруді кезекшіліктегі жедел персонал, сондай-ақ электр 
қауіпсіздігі бойынша V топтағы əкімшілік-техникалық персонал орындайды.

Əкімшілік-техникалық персоналға электр қондырғыларын жеке қарау кəсіпорын бойынша 
өкіммен беріледі. 

20. Электр қондырғыларын жеке тексеруге рұқсаты жоқ жұмыскерлер электр қондырғысы 
орналасқан үй-жайға осы Қағидалардың 19-тармағында көрсетілген жұмыскерлердің ілесуімен 
жіберіледі.

Электр қондырғыларында жұмыс істеуге жіберілген жұмыскердің қауіпсіздігін бақылауды 
ілесіп жүретін жұмыскер жүзеге асырады. 

21. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларын тексеру кезінде осы Қағидалардың 
2-қосымшасының 1-кестесінде көрсетілген қашықтықтардан кем аралықта ток өткізгіш 
бөліктерге жақындауға кедергі болатын қоршаулармен жəне бөгеулермен жабдықталмаған 
үй-жайларға, камераларға кіруге рұқсат берілмейді. Қоршаулар мен тосқауылдардың арғы 
жағына өтуге рұқсат берілмейді. Кернеуі 1000 В дейінгі қалқандар мен құрастырмалардың, 
басқару пульті мен басқа да құрылғылардың есіктерін ашуға рұқсат етіледі.

22. Кернеуі 3-35 кВ электр қондырғыларында жермен тұйықталу орын алған жағдайда, 
ЖТҚ-да кемінде 4 метр жəне əуе желілері мен АТҚ-да кемінде 8 метр қашықтықта тұйықталуды 
жою жəне кернеуге түсіп қалған адамдарды босату мақсатында жедел ток ауыстыру үшін 
баруға ғана рұқсат етіледі. 

23. Қол жетегі бар кернеуі 1000 В жоғары айырғыштармен, бөлектегіштермен жəне 
ажыратқыштармен жасалатын операциялар диэлектрлі қолғаптармен орындалады.

24. Сақтандырғышты алу жəне орнату жұмыстары кернеу алынған кезде орындалады.
Схемасында кернеуді алуға мүмкіндік беретін коммутациялық аппараттары жоқ 

қосылымдардағы сақтандырғыштарды кернеу келіп тұрғанда, бірақ жүктемесіз алуға жəне 
орнатуға рұқсат етіледі.

Жүктелген кернеу беріліп тұрғанда, екінші тізбектердегі сақтандырғыштарды, кернеу 
трансформаторларының сақтандырғыштарын жəне тығын түріндегі сақтандырғыштарды 
ауыстыруға рұқсат етіледі.

25. Кернеу беріліп тұрған сақтандырғыштарды алу жəне орнату үшін қолданады:
1) кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында – диэлектр қолғаптарды жəне бет пен 

көзді қорғау құралдарын қолданумен оқшаулағыш тістеуіктермен (штангамен);
2) кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында – диэлектр қолғаптармен жəне бет пен 

көзді қорғау құралдарымен немесе оқшаулағыш тістеуіктермен. 
26. Электр қондырғылары орнатылған үй-жайлардың, камералардың, қалқандар мен 

құрастырмалардың есіктері бекітетін құрылғылармен жабдықталады. Камераларда, қалқандар 
мен құрастырмаларда жұмыс жүргізу кезінде соңғысы бекітілмейді.

27. Электр қондырғыларының кілттері жедел персоналдың есебінде болады. Жергілікті 
жедел персоналы жоқ электр қондырғыларында кілттер əкімшілік-техникалық персоналдың 
есебінде болады.

Кілттер нөмірленеді жəне бекітілетін жəшікте сақталады. Кілттердің бір жинағы қосалқы 
болады. Кілттер қолхатпен:

1) жеке тексеру құқығы бар жұмыскерлерге – барлық үй-жайлардың кілттері;
2) рұқсат етілген жағдайда: басшыға жəне жұмыс жүргізушіге (бақылаушыға) – жұмыс 

жүргізілуге тиісті үй-жайлардың кілттері беріледі.
Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларындағы камералардың кілттері жедел 

персоналдың арасынан рұқсат берілген жұмыскерге ғана беріледі.
Басшылар, жұмыс жүргізушілер (бақылаушылар) күн сайын жұмыс аяқталған соң, электр 

қондырғыларын тексеру кезінде – тексеру аяқталғаннан кейін кілттерді қайтаруы тиіс.
Жергілікті жедел персоналы жоқ электр қондырғыларында кілттер, тексеруден кейінгі жұмыс 

күнінен кешіктірілмей немесе жұмыс толық аяқталған соң қайтарылады.
Кілттерді беру жəне қайтару еркін түрде арнайы журналда немесе жедел жұмыс журна-

лында есепке алынады.
28. Жазатайым оқиғалар кезінде, электр тогы əсерінен зардап шеккен адамды босату үшін 

кернеу дереу алдын ала рұқсатсыз алынады.
3. Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік техни-

касын ұйымдастыру бойынша жалпы талаптар 
29. Қолданыстағы электр қондырғыларындағы жұмыстар электр қондырғыларын дағы 

жұмыс үшін наряд-рұқсаттар жəне осы Қағидалардың 3-қосымшасына сəйкес нысан бойын-
ша оны толтыру жөніндегі нұсқама бойынша жəне осы Қағидаларда көзделген жағдайларда 
өкім бойынша жүргізіледі. 

30. Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасын 
ұйымдастыру болып мыналар табылады:

1) жұмыс жүргізуге наряд немесе өкім беру;
2) олардың тізбесіне сəйкес ағымдағы пайдалану тəртібімен орындалатын жұмыстарды 

ұйымдастыру;
3) жұмыс орнына кіруге рұқсат беру;
4) жұмыс орнына жіберу;
5) жұмысты орындау кезіндегі бақылау;
6) басқа жұмыс орнына ауыстыру;
7) жұмыстағы үзілістерді, жұмыстың аяқталуын ресімдеу.
31. Мыналар жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне жауапты болып табылады:
1) ағымдағы пайдалану тəртібімен орындалатын жұмыстардың тізбесін бекітетін, наряд, 

өкім беретін тұлға;
2) жұмыстарға жауапты басшы;
3) жұмыс орнына жіберуге рұқсат беруші тұлға;
4) жұмыс орнына жіберуші;
5) жұмыс жүргізуші;
6) бақылаушы;
7) бригада мүшесі.
32. Наряд, өкім беруші жұмыс орындарын дайындау шараларын қабылдайды жəне 

нарядта көрсетілген қауіпсіздік шараларының жеткіліктілігіне, дұрыстығына, бригаданың 
сапалық жəне сандық құрамына жəне жауапты адамдарды тағайындауға, сондай-ақ нарядта 
көрсетілген қызметкерлердің электр қауіпсіздігі бойынша топтар орындайтын жұмыстарға 
сəйкестігіне жауап береді. 

33. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында наряд, өкім беру əкімшілік-техникалық 
персонал арасынан электр қауіпсіздігі бойынша V топқа, ал кернеуі 1000 В дейінгі электр 
қондырғыларында электр қауіпсіздігі бойынша IV топқа жататын жұмыскерлерге беріледі.

Наряд беру құқығы бар қызметкерлер болмаған жағдайда, апаттарды болдырмау немесе 
олардың зардаптарын жою жұмыстары кезінде аталған электр қондырғысының жедел 
персоналы арасынан IV топқа жататын жұмыскерлердің наряд пен өкім беруіне рұқсат етіледі. 
Жедел персоналға наряд беру ұйым басшысының жазбаша нұсқауымен ресімделеді. 

34. Жауапты басшы төмендегі жұмыстардың орындалуы кезінде тағайындалады:
1) механизмдер мен жүк көтергіш машиналар пайдаланылғанда;
2) осы Қағидалардың 67-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, электр жабдығын 

ажырату кезінде; 
3) электр жалғауларының схемасы күрделі электр қондырғыларында;
4) электр қозғалтқыштары жəне ТҚ-ның қосылымдарында;
5) тума кернеуде;
6) ƏЖ, КЖ, кəбілдік байланыс желісі (одан əрі – КБЖ), оның ішінде жұмыс кернеуіндегі ƏЖ;
7) адамды жерден оқшаулау арқылы ток өткізгіш бөліктерден кернеуді алмастан;
8) электр жабдықтарын сынау бойынша, оның ішінде электр қондырғыларынан тыс жерде 

(жұмыс істемейтін электр қондырғыларында, қоймаларда, кəсіпорын аумағында, далада);
9) жерасты коммуникациялары орналасқан аймақтарда, көліктің қарқынды жүру 

аймақтарында;
10) диспетчерлік жəне технологиялық басқару құралдары жабдығында (діңгектік өту 

құрылғысы, КБЖ сынау, қызмет көрсетпейтін күшейткіш пункт аппаратурасымен (бұдан əрі – 
ҚККП) жұмыс істеу кезінде, қосылым сүзгілерінде байланыс конденсаторының жерге тұйықтау 
пышағын қоспай жұмыс істеген кезде).

35. Басқа жұмыстар кезінде жауапты басшыны тағайындау қажеттілігін наряд беруші 
анықтайды.

Жұмыстардың жауапты басшысы кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларындағы 
жұмыс кезінде тағайындалады.

Жұмыстарға жауапты басшы нарядта көрсетілген барлық қауіпсіздік шараларының 
орындалуына жəне олардың жеткіліктілігіне, қабылданған қосымша қауіпсіздік шараларына, 
бригаданың мақсатты нұсқаулықтарының оның ішінде жұмысқа рұқсат берушімен жəне жұмыс 
жүргізушімен орындалатын нұсқаулардың толықтығы мен сапасына, электр қауіпсіздігі жəне 
басқа да өндірістік факторлардан жұмыс жасаушылардың қауіпсіздігіне жауап береді. Алғашқы 
рұқсаттама кезінде мақсатты нұсқаманы осы Қағидалардың 3-қосымшасының 5-кестесінде 
келтірілген нысан бойынша тіркеу. Жұмыстардың жауапты басшылары мынадай: 

1) кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында электр қауіпсіздігі бойынша V тобы бар; 
2) кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында электр қауіпсіздігі бойынша IV тобы 

бар мамандарды тағайындайды. 
36. Жұмыс орнына жіберуге рұқсат беруші кезекшіге жəне жедел жөндеу персоналына 

ажырату мен жерге тұйықтау көлемі бойынша тапсырманың дұрыс берілуіне, сол персоналға 
ажырату мен жерге тұйықтау бойынша алдын ала орындалған операциялардың көлемі ту-
ралы хабарланған мəліметтердің дұрыстығына, жұмысқа жіберілген бригадалардың жұмыс 
орны мен уақытын үйлестіруге, сонымен қатар, аталған электр қондырғысында жұмыс істеуге 
жіберілген барлық бригадалар жұмысты толық аяқтаған соң электр қондырғысының іске 
қосылуына жауап береді.

Жұмыс орнына жіберуге рұқсат беруді электр қондырғысын жедел басқарушы кезекші 
персонал жүзеге асырады.

37. Жұмысқа рұқсат беруші:
1) нарядта, өкімде көрсетілген жұмыс орнын əзірлеу бойынша техникалық іс-шаралардың 

дұрыс жəне дəл орындалуына, техникалық іс-шаралардың жұмыстың сипаты мен орнына 
сəйкестігіне;

2) жұмысқа дұрыс рұқсат берілуіне;
3) бригада мүшелеріне өткізілген нұсқаулықтың толықтығы мен сапасына жауап береді.
Жұмысқа рұқсат беруші жедел персонал арасынан тағайындалады. Кернеуі 1000 В жоғары 

электр қондырғыларында жұмысқа жіберуші электр қауіпсіздігі бойынша IV топқа, ал кернеуі 
1000 В дейінгі электр қондырғыларда - III топқа ие болуы керек.

38. Жұмыс жүргізуші:
1) жұмыс орнының наряд нұсқауларына сəйкестігіне, жұмыстардың орындалу шарттары 

бойынша қажетті қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуге;
2) бригада мүшелерімен өткізілген нұсқаулардың айқындығы мен толықтығына;
3) қорғаныс құралдарының, құрал-саймандардың, мүлік пен құрылғылардың болуына, 

жарамдылығына жəне дұрыс қолданылуына;
4) жұмыс орнында қоршаулардың, плакаттардың, жетектерді жабатын құрылғылардың 

сақталуына;
5) жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне, өзінің жəне бригада мүшелерінің осы Қағидаларды 

сақтауына;
6) бригада мүшелеріне тұрақты түрде бақылауды жүзеге асыруға жауап береді.
 Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында наряд бойынша орындалатын 

жұмыстарды жүргізуші электр қауіпсіздігі бойынша IV топқа, ал кернеуі 1000 В дейінгі электр 
қондырғыларында – ІІІ топты болуы тиіс. 

Зиянды газдар пайда болуы мүмкін жерасты құрылыстарындағы жұмыстар үшін, кернеулі 
жəне кернеуі 1000 В дейінгі ƏЖ сымдарды тарту, ауыстыру бойынша, тіректерге ілінген 
кернеуі 1000 В жоғары ƏЖ жұмыстар үшін жұмыс жүргізушінің электр қауіпсіздігі бойынша 
тобы IV болуы тиіс. 

Өкім бойынша орындалатын жұмыс жүргізушінің осы Қағидалардың 193-тармағында 
көрсетілген жұмыстардан басқа кернеуі 1000 В дейінгі жəне одан жоғары электр 
қондырғыларында жұмыстарды орындау үшін электр қауіпсіздігі бойынша III тобы болуы 
жеткілікті.

39. Бақылаушы электр қондырғыларында өз бетінше жұмыс істеуге рұқсаты жоқ 
жұмыскерлер бригадасын қадағалауды жүзеге асырады.

Бақылаушы:
1) əзірленген жұмыс орнының нарядта қарастырылған нұсқауларға сəйкестігіне;
2) жұмыс орнында орнатылған жерге тұйықтау құрылғыларының, қоршаулардың, қауіпсіздік 

плакаттары мен белгілерінің, жетектерді жабатын құрылғылардың болуына жəне сақталуына;
3) бригада мүшелерінің электр қондырғысының электр тогынан зақымдануына қатысты 

жəне басқа да өндірістік факторлардан қауіпсіз болуына жауап береді.
Құрамына кіретін бригаданы басқаратын жəне жұмыс орнында үнемі болатын жұмыскер 

жұмыс технологиясына байланысты қауіпсіздікке жауапты болып саналады. Оның аты-жөні 
нарядтың «Жекелеген нұсқаулар» деген жолында көрсетіледі.

40. Бригаданың əрбір мүшесі:

1) Осы Қағидалар талаптарының, жұмысқа рұқсат берілген кезде жəне жұмыс кезінде 
алынған нұсқама өкімдердің орындалуына;

2) тиісті ұйымдардың еңбекті қорғау жөніндегі нұсқауларды орындауына;
3) жеке қорғаныс құралдарының, құрал-саймандар мен арнайы киімнің болуына, олардың 

жарамдылығына жəне дұрыс қолданылуына жауап береді.
41. Жұмыскерлерге: 
1) наряд, өкім беруші;
2) рұқсат беруші;
3) жұмысқа жауапты басшы;
4) жұмыс жүргізушісі (бақылаушысы), сондай-ақ жеке тексеру құқығын беру ұйым 

басшысының жазбаша нұсқауымен ресімделеді. 
42. Жұмысты қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғалардың міндеттерін қоса атқару шектелмейді 

жəне жұмыс жүргізуші мен рұқсат берушінің міндеттерін қоса атқарудан басқа наряд берушімен 
анықталады, өйткені төмендегі жағдайлардан басқа рұқсат берілмейді: 

1) жедел жөндеу жұмыскерлері ішінен жұмыс жүргізуші – жұмысқа рұқсат беруші;
2) ƏЖ-дегі жөндеу персоналының ішінен жұмыс жүргізуші – жұмыс орнын əзірлеу үшін 

кернеудің жоқтығын тексеру жəне жұмыс орнында тасымалды жерге тұйықтау құрылғысын 
орнату талап етіледі.

43. Жұмыс жүргізуші мен жұмысқа рұқсат берушінің міндеттерін қатар орындаған кезде, 
оларға жұмысты қауіпсіз жүргізуге жауапты басқа адамдардың міндеттерін қоса орындауға 
рұқсат берілмейді.

44. Жұмысты өз бетінше орындауға, сондай-ақ нарядпен немесе өкіммен белгіленген жұмыс 
орындарын жəне тапсырыс көлемін кеңейтуге рұқсат берілмейді.

45. Басқа наряд жұмыс істеп жатқан аймақта кез келген жұмысты орындау жұмысқа 
бұрын жіберілген бригаданың жұмыс басшысымен немесе жұмыс жүргізушімен (егер басшы 
тағайындалмаса) келісіледі.

46. Келісім келесі бригадаларға рұқсат берерден бұрын нарядтардың жиегінде өзара 
ресімдей отырып, осы Қағидаларға 3-қосымшаның 2-кестесінің жанындағы «Келісілді» деген 
жазумен жəне келісуші адамның қолымен жүргізіледі.

4. Наряд бойынша жұмыстар
1-параграф. Наряд бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

47. Наряд екі данада жазылады, оның бірі жауапты жұмыс басшысына (жүргізушісіне) 
арналады, екіншісі – жұмысқа рұқсат берушіге немесе егер аталған учаскеде кезекші персонал 
болмаса наряд берген жергілікті кезекші персоналға арналады.

48. Жұмыс жүргізу нарядтарын телефон, радио арқылы беруге рұқсат етіледі. Бұл ретте 
наряд үш данада: наряд берушіге, жауапты жұмыс басшысына (жүргізушіге), рұқсат берушіге 
жазылады.

Бұл жағдайда наряд беруші бір данасын жазады, ал мəтінді телефон немесе радиограм-
ма түрінде қабылдаушы тұлға нарядтың екі данасын толтырады жəне кері тексеруден кейін 
наряд берушінің қолы қойылатын жерге оның тегін, аты-жөнін көрсетіп, жазудың дұрыстығын 
растап, өз қолын қояды.

Жұмыс басшысының (жүргізушінің) жəне жұмысқа рұқсат берушінің міндеттерін қатар 
атқарған жағдайда, наряд екі данада жазылады.

49. Қолданыстағы электр қондырғыларында наряд бойынша төмендегі санаттағы жұмыстар 
орындалады:

1) 1000 В жоғары электр қондырғыларындағы кернеуді (тума жəне тума кернеусіз); ТҚ-
ның жинақтаушы шиналарында жəне 1000 В дейінгі тарату қалқандарында, сонымен қатар, 
олардың жинақтаушы шиналарға кернеу берілетін қосылымдарындағы кернеуді алу арқылы;

2) 30-тарауға сəйкес электр өлшеуіш тістеуіктермен жəне штангалармен орындалатын 
жұмыстарды қоспағанда, электр қорғаныс құралдарын қолдана отырып кернеуді түсірмей, 
сонымен қатар, ағымдағы пайдалану тəртібімен кезекші жəне жедел жөндеу персоналы 
орындайтын жұмыстар. Электр қорғаныс құралдарын қолданып, кернеуді түсірмей, ағымдағы 
пайдалану тəртібімен кезекші жəне жедел жөндеу персоналы орындайтын жұмыстардың тізбесі 
жергілікті жағдайға негізделіп əзірленеді жəне кəсіпорынның техникалық басшысы бекітеді;

3) ток өткізуші бөліктер əлеуетінде кернеуді түсірмей орындайтын жұмыстар.
Сонымен қатар, наряд бойынша кернеуді түсіруді қажет етпейтін, осы Қағидалардың тиісті 

бөлімдерінде көрсетілген жекелеген жұмыстар орындалады.
50. Электр қондырғыларында орындалатын жұмыстарға берілген өтінімде жұмыс санаты 

көрсетіледі. Жұмыс орындарын əзірлеу бойынша нақты шаралар тізбесі өтінімде келтірілмейді.
51. Нарядты осы Қағидалардың 54-56-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, 

бір қосылымның бір немесе бірнеше жұмыс орнына беруге рұқсат етіледі.
Бір жауапты жұмыс басшысына, рұқсат берушіге, жұмыс өндірушіге (бақылаушыға) кезекті 

рұқсат беру жəне сол бойынша жұмыс істеуге берілетін нарядтар санын, нарядтың қолданылу 
мерзімін наряд беруші анықтайды. Нарядты ұзартуға рұқсат берілмейді.

52. Толық аяқталған жұмыстар бойынша нарядтар электр станциялары мен ҚС-да қызмет 
көрсетуші персоналмен жасалған жұмыстар кезінде наряд берушіде немесе ҚС-да қызмет 
көрсетуші персоналынсыз жəне ƏЖ-де жедел шығу бригадасының диспетчерінде 30 тəулік 
бойы сақталады.

Егер наряд бойынша жұмыстарды орындау кезінде авария немесе жазатайым оқиға 
орын алған болса, мұндай нарядтар тексеру материалдарымен бірге ұйымның мұрағатында 
сақталады.

53. Нарядтар жəне өкімдер бойынша жұмыстардың тəртібі мен есепке алу осы Қағидаларға 
4-қосымшада келтірілген. 

2-параграф. Бір наряд бойынша бірнеше жұмыс орындарында, қосылымдарда, 
қосалқы станцияларда жүргізілетін жұмыстар

54. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында барлық ток өткізуші бөліктерден, 
оның ішінде электр жеткізудің ƏЖ мен КЖ шықпаларынан кернеу алынды жəне көрші электр 
қондырғыларына (1000 В дейінгі құрастырмалар мен қалқандарда кернеуді қалдыруға болады) 
кіру мүмкін емес кезде, барлық қосылымдарда бір уақытта жұмыс істеу үшін бір наряд беруге 
рұқсат етіледі. Бұл ретте жұмыстың орындалуына жауапты адам тағайындау қажет емес.

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында барлық ток өткізуші бөліктерден кернеу 
толық алған кезде, ТҚ-ның жинақты шиналарында, тарату қалқандарында, құрастырмаларда, 
сонымен қатар бұл құрылғылардың барлық қосылымдарында бір мезгілде жұмыс орындауға 
бір-бірден наряд беруге рұқсат етіледі.

55. Шиналары дара жүйелі жəне секцияларының саны əрқилы 6-110 ТҚ секциясын түгелдей 
жөндеуге шығарған кезде, шиналарда жəне осы секцияның барлық қосылымдарында жұмыс 
істеу үшін бір наряд беруге рұқсат етіледі. Осы секция шегінде бригадаларды əртүрлі жұмыс 
орындарына бөліп орналастыруға рұқсат етіледі.

56. Агрегаттарды (илемдік орны, электр пеші) жəне жекелеген технологиялық құрылғыларды 
(ұсақтау жүйелері, тасымалдаушылар) жөндеуге шығарған кезде, осы агрегаттардың 
(құрылғылардың) электр қозғалтқыштарын қоректендіретін ТҚ-ның барлық қосылымдарында 
жұмыс орындауға бір наряд беруге рұқсат етіледі.

Бір наряд беруге бір кернеудің электр қозғалтқыштарындағы жəне бір ТҚ-ның 
қосылымдарындағы жұмыс үшін рұқсат беріледі.

57. Бір электр қондырғысы қосылымдарының əртүрлі жұмыс орындарында бір мезгілде 
немесе кезекпен жұмыс орындау үшін бір наряд беруге төмендегі жағдайларда рұқсат етіледі:

1) күштік жəне бақылау кəбілдерін салу жəне қайта салу, электр қондырғыларын сынақтан 
өткізу, қорғаныс, өлшеу, бұғаттау, автоматика, телемеханика, байланыс құрылғыларын тек-
серу кезінде;

2) бір қосылымның коммутация аппараттарын жөндеу кезінде, оның ішінде, олардың 
жетектері басқа үй-жайда орналасқан жағдайда;

3) үңгіжолда, коллекторда, құдықта, орда, қазаншұңқырда жеке кəбілді жөндеу кезінде;
4) екі қазаншұңқырда немесе ТҚ жəне жұмыс орындарының орналасуы жұмыс жүргізушіге 

бригаданы бақылауға мүмкіндік беретін қатар орналасқан қазаншұңқырда кəбілдерді (екіден 
артық емес) жөндеу кезінде. Бұл ретте бригада мүшелерін əртүрлі жұмыс орындарына бөлек-
бөлек орналастыруға рұқсат етіледі. Бір жұмыс орнынан басқа орынға ауыстыруды нарядта 
ресімдеу қажет емес.

58. Бір типті жұмыстарды бірнеше қосалқы станцияларда немесе бір қосалқы станцияның 
бірнеше қосылымдарында кезекпен жүргізу үшін бір наряд беруге рұқсат етіледі. Мұндай 
жұмыстарға:

1) оқшаулағыштарды тазарту; қысқыштарды қыса түсу;
2) сынамаларды алу жəне майды толтырып құю; 
3) трансформатор орамаларын ауыстырып қосу, реле қорғанысы, автоматика 

құрылғыларын, өлшеу құралдарын тексеру; 
4) өзге энергия көзінен жоғары кернеумен сынау; 
5) оқшаулағыштарды өлшегіш штангамен тексеру; КЖ-нің бүлінген жерлерін іздеп табу. 

Мұндай нарядтың қолданылу мерзімі – 1 тəулік.
Əр қосалқы станцияға жəне əр қосылымға рұқсат беру осы Қағидаларға 3-қосымшада 

көрсетілген нарядтың тиісті бағанында ресімделеді.
Əр қосалқы станцияны жұмысқа қосуға онда наряд бойынша жұмыс толық аяқталғаннан 

кейін рұқсат беріледі.
59. Осы Қағидалардың 54, 55, 57-тармақтары бойынша жұмыс жүргізу кезінде, барлық 

жұмыс орындары наряд бойынша жұмыс орындауға рұқсат беруге дайын болуға тиіс. Наряд 
бойынша орындалып жатқан жұмыс толық аяқталғанға дейін, электр қозғалтқыштарын сынап 
көруге рұқсат берілмейді.

60. Бригада мүшелерін əртүрлі жұмыс орындарына бөліп орналастырған жағдайда, электр 
қондырғыларын жіберуге III топты жұмыс жүргізушіден бөлек болуына рұқсат етіледі.

Жұмыс жүргізушіден бөлек болуға тура келетін бригада мүшелерін жұмысты жүргізуші 
жұмыс орындарына ертіп келуге жəне жұмысты орындау кезінде сақталуы қажет еңбек 
қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқау береді.

3-параграф. ƏЖ, КЖ мен диспетчерлік жəне технологиялық басқару  құралдары 
учаскелеріндегі тарату құрылғыларында наряд бойынша орындалатын жұмыстар

61. ТҚ аумағында орналасқан ƏЖ учаскелеріндегі жұмыс ƏЖ-де қызмет көрсететін жедел 
жұмыс персоналы беретін нарядтар бойынша жүргізіледі. Шеткі тіректе жұмыс істеу кезінде 
жергілікті персонал жедел бригадаға нұсқау береді, оны сол тірекке алып келеді. Жергілікті 
жедел персоналы жоқ электр қондырғыларында желі бригадасының жұмыс жүргізушісіне ТҚ-
ның кілтін алуға жəне тірекке өз бетінше баруға рұқсат беріледі.

АТҚ порталдарында, ЖТҚ ғимаратында, сыртта орналасқан жиынтық тарату құрылғысының 
(бұдан əрі - СоЖТҚ) шатырындағы жұмыс кезінде, нарядтағы тиісті ресімдерді орындай 
отырып, желі бригадасына рұқсат беруді жедел персонал арасынан ТҚ-да қызмет ететін 
адам орындайды.

Желі бригадасымен жұмыс жүргізуші ТҚ-нан өз бетімен шығуға, ал бригаданың жекелеген 
мүшелері осы Қағидалардың 111-тармағында көзделген тəртіппен шығуға рұқсат етіледі.

62. ТҚ орналасқан КЖ шеткі муфталары мен бітеулеріндегі жұмыстар ТҚ қызмет ететін 
персонал беретін нарядтар бойынша орындалады. ТҚ мен КЖ əртүрлі ұйымдарға тиісті болған 
жағдайда, онда мұндай жұмыстар осы Қағидаларда жазылған талаптарға сəйкес жүргізіледі.

Барлық жағдайларда КЖ жұмыстарға рұқсаттаманы ТҚ қызмет ететін персонал жүзеге 
асырады.

ТҚ аумағынан жəне кəбіл құрылыстарында өтетін КЖ жұмыстар КЖ қызмет ететін жұмыскер 
беретін нарядтар бойынша орындалады. Рұқсаттаманы КЖ-де қызмет ететін персонал ТҚ 
қызмет ететін жедел персоналдың рұқсатын алғаннан кейін жүзеге асырады.

63. ТҚ орналасқан байланыс құрылғыларындағы жұмыстар диспетчерлік жəне 
технологиялық басқару құралдары персоналы беретін нарядтар бойынша жүргізіледі. 
Мұндай нарядтарды ТҚ қызмет ететін персоналдың беруіне рұқсат етіледі. Байланыс 
конденсаторындағы жəне жоғары жиілікті бөгегіштердегі жұмыстар мұндай нарядтарға кірмейді, 
ондай жұмыстар ТҚ қызмет ететін персонал рəсімдеген нарядтар бойынша ғана жүргізіледі.

Жұмыс орындарын əзірлеуді жəне диспетчерлік жəне технологиялық басқару құралдары 
құрылғыларындағы жұмыстарға рұқсат беруді ТҚ қызмет ететін персонал орындайды.

4-параграф. Көп тізбекті, қиылыстардағы, ƏЖ-нің əртүрлі учаскелерінде наряд 
бойынша орындалатын жұмыстар

64. Əрбір ƏЖ, көп тізбекті ƏЖ жəне əрбір тізбекке жеке наряд беріледі. Бірнеше ƏЖ 
(тізбектерге) бір наряд беруге төмендегідей жағдайларда рұқсат етіледі:

1) барлық тізбектерден кернеу түсірілген жұмыстарды немесе кернеудегі көп тізбекті əуе 
желісінің бір тізбегінен де кернеу түсірілмей жұмыстарды орындау кезінде;

2) ƏЖ олардың қиылысқан желілеріндегі жұмыстар кезінде;
3) кернеуі 1000 В дейінгі əуе желілеріндегі кезекпен орындалатын жұмыстар кезінде, егер 

олардан қоректенетін трансформатор пункті немесе жиынтықты трансформатор пункттері 
ажыратылған болса;

4) бірнеше əуе желілерінің ток өткізбейтін бөліктеріндегі ажыратуды қажет етпейтін бір 
типті жұмыстар кезінде.

65. Нарядта жөнделуші ƏЖ тума кернеуде тұрған-тұрмағаны, жөнделіп жатқан желіні қиып 
өтетін қандай ƏЖ ажырату жəне жерге тұйықтау талап етілетіні көрсетіледі. Осындай жөнделіп 
жатқан немесе жақын жерден өтетін ƏЖ қатысты, жұмысқа рұқсат бергенге дейін орындалатын 
осындай нұсқау нарядқа енгізіледі. Жұмыс толық аяқталғанға дейін, олардан жерге тұйықтау 
құрылғысын алуға рұқсат берілмейді.

66. ƏЖ басқа ұйымдарға тиісті болған жағдайда, оларды ажыратуды ƏЖ иесінің жауапты 
өкілі растайды.

67. Фазалық жөндеу кезінде алмастырудың (транспозиция) бір адым учаскесіне жұмыстар 
үшін наряд беруге рұқсат етіледі.

Ажыратылған ƏЖ, ұзындығы 2 км аспайтын учаскеде (ұзындығы үлкен қарнақты (анкерлі) 
аралық шегіндегі сымдарды (арқансымдарды) монтаждау жəне бөлшектеу жұмыстарын 
қоспағанда), бригаданы бөлек-бөлек орналастыруға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда бір 
бригаданың жұмыс учаскесінің ұзындығын наряд беруші анықтайды.

Кернеудегі берілген ток өткізуші бөліктерде орындалатын жұмыстар кезінде, бригада бір 
тіректе (бір аралық өтпелі жерде) немесе екі жалғас тіректе болуға тиіс.

68. Бір наряд бойынша əр түрлі учаскелерде, ƏЖ тіректерде бригаданы бір жұмыс орнынан 
басқа жерге ауыстыру нарядта ресімделмейді.

5. Жұмысты өкім бойынша ұйымдастыру
69. Өкім бойынша жұмыстар 1000 В кернеу астындағы ток өткізуші бөліктерден 

алыста орындалады. Жұмыстар, сондай-ақ, 1000 В дейінгі электр қондырғыларында (осы 
Қағидалардың 50-тармағында көрсетілген жұмыстардан басқа) немесе жұмыс істемей тұрған 
электр қондырғыларында орындалады.

Өкім бір реттік болады, оны қолдану мерзімі жұмысты орындаушылардың жұмыс күнінің 
ұзақтығымен анықталады. Жұмысты жалғастыру қажет болған жағдайда, жұмыс жағдайы не-
месе бригада құрамы өзгерген кезде жаңа өкім қайтадан беріледі.

Жұмыс күні ішінде жұмыста үзілістер болса, жұмысқа қайтадан баруға рұқсатты жұмыс 
жүргізуші жүзеге асырады.

70. Жергілікті жедел персоналы жоқ электр қондырғыларында, жұмыс орнына баруға рұқсат 
беру талап етілмейтін жағдайларда, өкім тікелей жұмысты орындаушыға беріледі.

71. Жұмыстар өкім беруші қызметкердің ұйғаруымен, наряд бойынша орындалуы өкімде 
көзделген жұмысты жүргізуге рұқсат етіледі.

72. Жұмысқа өкім бойынша рұқсат беру осы Қағидалардың 4-қосымшасына сəйкес нарядтар 
мен өкімдер бойынша жұмыстардың тəртібі мен есебіне сəйкес ресімделеді.

73. Өкім бойынша жұмыс істеу кезінде, олардың кернеуде болуына немесе болмауына 
қарамастан жетектердегі жəне коммутациялық аппараттардың агрегаттық шкафтарындағы 
жұмыстарды қоса алғанда, электр қауіпсіздігі бойынша IV топтағы жұмыс жүргізушіге жеке өзі 
екінші реттік тізбектерді, өлшеу құралдарын, релелік, қорғаныс, автоматика, телемеханика жəне 
байланыс құрылғыларын монтаждау, жөндеу жəне пайдалану жұмыстарын орындауға, егер бұл 
тізбектер мен құрылғылар 1000 В жоғары ток өткізгіш бөліктері жоқ немесе толық қоршалған 
үй-жайда немесе қоршау талап етілмейтін биіктікте орналасқан жағдайда рұқсат етіледі.

74. Жедел персонал арасынан жұмысты орындаушы аға жұмыскер немесе кернеуі 1000 
В жоғары электр қондырғыларында жұмыс істеушілерге бақылауды жүзеге асырушының 
электр қауіпсіздігі бойынша IV топта болуы, ал кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында 
жұмыс істейтіндер III топта болулары керек. Кернеуі 1000 В дейінгі жəне одан жоғары электр 
қондырғыларында жұмыс істейтін бригада мүшелерінің III тобы бар.

Жұмыстың алдында өкім беруші айқындаған жұмыс орнын дайындау бойынша барлық 
техникалық іс-шаралар орындалады.

75. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында өкім бойынша төмендегі жұмыстарды: 
1) кəбілі ажыратылған жəне ұштары қысқа тұйықталған жəне жерге қосылған электр 

қозғалтқышта; 
2) шықпаларынан шиналар мен кəбілдер ажыратылған генераторда; 
3) ЖТҚ-ның тартып шығару арбаларының бөліктерінің перделі құлыппен жабылған итермелі 

арбаларды ТҚ-да орындауға рұқсат етіледі.
76. Өкім бойынша кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында, ТҚ-ның жинақтаушы 

шиналарындағы жəне жинақтаушы шиналарға кернеу берілуі мүмкін қосылымдардағы 
жұмыстардан басқа, ƏЖ жүк көтергіш механизмдерді пайдаланып, оның ішінде, осы 
Қағидалардың 433, 434-тармақтарында көзделген шарттар бойынша, сыртқы жарық 
жүйелерінде қызмет көрсету жұмыстарын орындауға рұқсат етіледі.

77. Үй-жайда орналасқан, кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында, электр тогының 
адамды жарақаттауы мүмкін аса қауіпті жағдайлардан басқа электр қауіпсіздігі бойынша III 
тобы жəне жұмыс жүргізуші болу құқығы бар жұмыскерге жеке жұмыс істеуге рұқсат етіледі.

78. Оларға кернеу келіп тұрғанына немесе келіп тұрмағанына қарамастан жетектегі жəне комму-
тация аппараттарының агрегатты шкафтарындағы жұмыстарды қоса алғанда екінші реттік тізбектерді, 
релелік қорғаныс, электроавтоматика, телемеханика, байланыс құрылғыларын құрастырып жинау, 
жөндеу жəне пайдалану кезінде, жұмыс жүргізушіге жедел персоналдың рұқсатымен жоғарыда 
көрсетілген құрылғыларды ажыратуға жəне қосуға, сондай-ақ, қорғаныс жəне электр автоматика 
құрылғыларының ажыратқыштарын ажыратып жəне қосып сынап көруге рұқсат етіледі.

79. Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында электр қауіпсіздігі III топтағы бір 
жұмыскерге өкім бойынша:

1) АТҚ аумағын абаттандыру, шөбін шабу, жолдар мен өтпе жолдарды қардан тазалау;
2) ТҚ камераларынан тыс 2,5 м аспайтын биіктікте орналасқан сымды радио жəне телефон 

байланысы жарық беру өткізгіш құрылғылары мен арматураларын жөндеу жəне қызмет көрсету;
3) жабдықтардың қаптамаларындағы жəне ТҚ камераларынан тыс қоршаулардағы жа-

зуларды жаңарту;
4) ауа тазартатын сүзгілерді тексеру жəне олардағы сорбенттерді ауыстыру;
5) трансформаторлардың, генераторлардың жəне істен шыққан басқа жабдықтардың 

кебуін бақылау;
6) май тазартқыш жəне басқа да көмекші аппаратураларда майды тазарту жəне кептіру 

кезінде қызмет көрсету;
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Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарындағы кадр 
саясатын іске асырудың кейбір мәселелері туралы

(Соңы. Басы 95-нөмірде)

(бұдан əрі – Əдістеме) ішкі істер органдары қызметінің міндеттері мен мақсаттарына жəне стратегиялық 
даму басымдылықтарына сəйкес кадрлық əлеуетті сақтау жəне арттыру мақсатында орта мерзімді 
перспективаға кадрлардағы сандық жəне сапалық қажеттілікті айқындауды жəне осы қажеттілікті 
қамтамасыз етуді реттейді. 

2. Ішкі істер органдарында кадрлық болжам кадрлық жағдайды талдау негізінде жүзеге асырылады 
жəне кадрлардағы сандық жəне сапалық қажеттілікті үш жылға айқындаудан тұрады. 

3. Кадрлық жағдайды талдау кадрларды жасақтау бойынша кадр жұмысының статистикалық 
деректерін зерделеу жəне салыстыру, ішкі істер органдарының қызметіндегі үрдістерді жəне 
заңдылықтарды зерделеу арқылы жүзеге асырылады.

4. Түзетілген экстраполяция əдісі кадрлық болжамның негізін қалаушы əдіс болып табылады, ол 
ішкі істер органдарының қызметінде болып жатқан жəне болжанатын өзгерістерді түзете отырып, кадр 
жұмысының қазіргі көрсеткіштерін келесі кезеңге ауыстыруды қамтиды. 

 5. Кадрлық болжам үш жылда бір рет жүзеге асырылады. Кадрлық болжамның кезеңі болжам 
жылының төртінші тоқсаны болып табылады.

Кадрлық болжамды ішкі істер органдарының аумақтық бөліністері жыл сайын ұсынатын кадр 
жұмысы бойынша статистикалық деректерді талдау негізінде Ішкі істер министрлігінің Кадр қызметі 
(бұдан əрі – Кадр қызметі) жүзеге асырады.

Ішкі істер органдарының аумақтық бөліністері жоспарлау жылдың 1 қарашасына дейінгі мерзімде 
Кадр қызметіне кадрлық жағдайды талдау есептілігін, кадрлық болжамға кадрларға қажеттілікті 
қамтамасыз ету жөніндегі нақты іс-шаралар түрінде ұсыныстар жолдайды.

6. Кадрлық жағдайды талдау: 
1) кадр əлеуетін жəне оның соңғы үш жылда өзгеруін бағалау;
2) соңғы үш жылдың ұқсас көрсеткіштерімен салыстыра отырып, кадрларды жасақтау жəне олардың 

тапшылығының жай-күйін анықтау;
3) ведомстводан тыс жоғары білім беру ұйымдарынан (тиімділік жəне бəсекеге қабілеттілік 

көрсеткіштері бойынша) жас мамандардың кəсіби даярлық деңгейін анықтау; 
4) кадрларға қажеттілікке əсер ететін ішкі істер органдарының қызметіндегі тенденциялар мен 

заңдылықты зерделеу арқылы жүзеге асырылады. 
7. Кадрлық əлеуетті бағалау жасы мен құқық қорғау, арнайы мемлекеттік органдардағы жəне əскери 

қызметтегі қызмет өтілі осы Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша, жасы жəне қызмет өтілі 
бойынша ішкі істер органының қызметкерлері туралы статистикалық мəліметтердің негізінде білімі мен 
мамандығының деңгейі осы Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша білім деңгейі бойынша 
ішкі істер органының қызметкерлер туралы статистикалық мəліметтерді градациялай отырып, ішкі істер 
органдарының жүйесіндегі жұмыс істейтін кадрлардың санын анықтау арқылы жүзеге асырылады. 

8. Кадрларды жасақтау жəне олардың тапшылығының жай-күйін анықтау:
1) осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ішкі істер органының сандық жасақталмауы 

туралы статистикалық мəліметтердің негізінде бос лауазымдардың жалпы санын;
 2) осы Əдістемеге 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ішкі істер органының кеткен қызметкерлері 

туралы статистикалық мəліметтердің, осы Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша білім деңгейі 
бойынша ішкі істер органының кеткен қызметкерлері туралы статистикалық негізінде жасы, қызмет өтілі, 
білімі мен мамандығының деңгейі бойынша градациялай отырып, кадрлардан шыққандардың санын; 

3) осы Əдістемеге 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ішкі істер органдарына қабылданған 
қызметкерлер туралы статистикалық мəліметтердің негізінде қызметке тұру негіздері бойынша гра-
дациялай отырып, қызметке қабылданған кадрлардың санын; 

4) кадрлар тапшылығы мынадай: 

Д = а – в

Д – кадрлар тапшылығының көрсеткіші;
а – кадрлардан шыққандардың саны; 
в – қызметке қабылданған кадрлар саны; 
формула бойынша есептеледі.
Алынған деректер алдыңғы екі жылдың осыған ұқсас көрсеткіштерімен салыстырылады.
9. Ведомстводан тыс жоғары білім беру ұйымдарынан жас мамандардың кəсіби даярлық 

деңгейі осы Əдістемеге 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ведомстводан тыс жоғары білім беру 
ұйымдарынан (тиімділік жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткіштері бойынша) ішкі істер органдарына 
қызметке қабылданған жас мамандардың рейтингі негізінде айқындалады.

10. Кадрларға қажеттілікке əсер ететін соңғы 3 жылда ішкі істер органдарының қызметіндегі тенден-
циялар мен заңдылықты зерделеуді ішкі істер органдарының бөліністерімен өзара іс-қимыл жасаса оты-
рып, Кадр қызметі жүзеге асырады. Зерделеу нəтижелері бойынша аналитикалық анықтама жасалады.

11. Кадрлық болжам мынадай бағыттар: 
1) келесі үш жылға кадрларға сандық қажеттілікті анықтау;
2) келесі үш жылға кадрларға сапалық қажеттілікті анықтау;
3) кадрларды іріктеудің оңтайлы көздерін (кадрлық толықтыруды іздеу ортасы) анықтау бойын-

ша жүзеге асырылады.
Көрсетілген əрбір бағыттар бойынша кадрлық болжам соңғы үш жылдағы кадрлық жай-күйді тал-

дау нəтижелерінің негізінде жүзеге асырылады.
12. Кадрларға сандық қажеттілікті болжау мынадай формула арқылы есептеледі:

П = а + в
П – сандық қажеттіліктің орта көрсеткіші;
а – соңғы үш жылда қызметке қабылданған кадрлар санының орта көрсеткіші;
в – соңғы үш жылдағы кадр тапшылығының орта көрсеткіші.
Кадрлардың тапшылығы болмаған жағдайда, кадрларға сандық қажеттілік тиісті жылы қызметке 

қабылданған кадрлардың тек санын ескере отырып анықталады. 
Жоспарлаудың əрбір жылына кадрларға сандық қажеттілік кеткен кадрлар орташа көрсеткішінің 

жəне соңғы 3 жылдағы ішкі істер органдарының жасақталмауының орташа көрсеткішінің сомасынан 
аспауы тиіс. 

Кадрларға сандық қажеттілікті болжауды анықтау кезінде, сондай-ақ кадрларға сандық қажеттілікке 
əсер ететін ішкі істер органдарының қызметіндегі тендециялар мен заңдылық та ескеріледі. 

13. Кадрларға сапалық қажеттілікті болжау бос лауазымдарды жəне оларға орналасуға ниет 
білдірген адамдарға (білімі мен мамандықтарының деңгейі бойынша) қойылатын біліктілік талаптарын 
талдау негізінде жүзеге асырылады.

Кадрларға сапалық қажеттілікті болжауды анықтау кезінде кадрларға сапалық қажеттілікке əсер 
ететін ішкі істер органдарының қызметіндегі тенденциялар мен заңдылық та ескеріледі.

14. Кадрлық болжам осы Əдістемеге 8, 9 жəне 10-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша 
ішкі істер органының кадрларға қажеттілікті болжам-жоспарын (бұдан əрі – болжам-жоспар) жасай 
отырып аяқталады.

Болжам-жоспар келесі үш жылға ішкі істер органадарының кадрларын жасақтау бөлігінде кадр 
саясатын жүргізу негізі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру 
əдістемесіне 1-қосымша

  нысан

Жасы жəне қызмет өтілі бойынша 20___ « » _________ жағдай бойынша ішкі істер 
органының қызметкерлері туралы статистикалық мəліметтер 

Кезең: _______________
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Барлығы:
% қатынаста

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру 
əдістемесіне 2-қосымша

нысан

Білім деңгейі бойынша 20___ « » _________ жағдай бойынша 
ішкі істер органының қызметкерлері туралы статистикалық мəліметтер 

Кезең: _______________

№/ 
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органының 
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Штат-
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Барлығы:
% қатынаста

2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 998 бұйрығына 
3-қосымша

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің мансаптық өсу 
жүйесі мен өлшемшарты 

1. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің мансаптық өсу жүйесі 

мен өлшемшарты (бұдан əрі – Мансаптық өсу жүйесі мен өлшемшарты) Қазақстан Республикасы 
ішкі істер органдарының (бұдан əрі – ІІО) қызметкерлерін кəсіби дамытудың жағдайларын, қызмет 
бойынша жоғарылатудың жағдайлары мен өлшемшартын анықтайды.

2. Мансаптық өсу жүйесі мен өлшемшартында пайдаланылатын түсініктер:
1) кəсіби даму – бəсекеге қабілеттілігінің жəне қызметте тиімділігінің деңгейін арттыру 

мақсатында қызметкердің кəсіби құзыреттерін дамыту процесі. Кəсіби даму ІІО-ның əрбір 
қызметкерінің міндеті болып табылады; 

2) қызмет бойынша жоғарылату – кəсіби даму нəтижесінде жүзеге асырылатын қызметкердің 
төмен тұрған лауазымнан жоғары тұрған лауазымға ауысуы.

3. Мансаптық өсу жүйесін қызметкерлердің кəсіби даму тəртібі мен құралдары, қызмет бой-
ынша жоғарылату тəртібі құрайды. 

Мансаптық өсу өлшемшарты қызмет бойынша жоғарылатуға үміткер қызметкер белгіленген 
талаптарға сəйкес келуі тиіс: лауазымның біліктілік талаптары, кəсіби даму деңгейіне (кəсіби 
құзыреттер деңгейіне), тиімділік жəне бəсекеге қабілеттілік деңгейіне қойылатын талаптар, кадр 
резервінде болу болып табылады.

4. Мансаптық өсу жүйесі мен өлшемшарты мынадай принциптерге негізделген: 
1) əрбір қызметкердің тізбектелген, жоспарлы жəне үздіксіз дамуы;
2) кəсіби дамудағы жəне қызмет бойынша жоғарылатудағы мүмкіндіктер теңдігі;
3) меритократия (барынша дайындалған кəсіби кадрларды басымдық жоғарылату) негізінде 

қызмет бойынша жоғарылату. 
2. ІІО қызметкерлерінің кəсіби дамуы 

5. Кəсіби даму жоспарлы негізде жүзеге асырылады. Кəсіби даму жоспарын (бұдан əрі – 
Жоспар) осы Мансаптық өсу жүйесі мен өлшемшартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша тікелей 
басшының басқаруымен қызметкер жасайды. 

Жоспар жасау негізі лауазымға тағайындау жəне тиімділік пен бəсекеге қабілеттілікке жыл 
сайынғы бағалаудан өту болып табылады.

Қызметкерді лауазымға тағайындағаннан кейін тағайындау күнінен бастап бір ай ішінде Жоспар 
жасалады. Қызметкер тиімділік пен бəсекеге қабілеттілікке бағалаудан өткеннен кейін бағалау 
парағын бекіту күнінен бастап бір ай ішінде Жоспар жасалады. 

Жоспар тиімділік пен бəсекеге қабілеттілікке келесі бағалаудан өтуге дейінгі кезеңге жасалады.
Жоспар екі данада жасалады: бірінші дана жеке істің материалдарына қоса тігіледі, екінші 

дана – қызметкерге беріледі.
Кəсіби дамуды жоспарлауды жалпы бақылауды ІІО кадр қызметі жүзеге асырады. 
6. Қызметкерді тиімділік пен бəсекеге қабілеттілікке жыл сайынғы бағалау нəтижелері келесі 

кезеңге Жоспар жасау үшін негіз болып табылады.
7. Кəсіби даму құралдарына: кəсіби қызметтік жəне дене шынықтыру даярлығы бойынша 

сабақтар, біліктілікті арттырудың арнайы курстары (кəсіби тренингтер), кəсіби қайта даярлау кур-
стары, жұмыс орнында өз бетінше біліктілігін арттыру жатады. 

3. ІІО қызметкерлерінің мансаптық өсуі 
8. Қызметкердің мансаптық өсуі (қызмет бойынша жоғарылату) мынадай мансаптық өсу 

өлшемшартына сəйкес келген жағдайда жүзеге асырылады:
1) жоғары тұрған лауазымның біліктілік талаптарына сəйкес келуі; 
2) атқарып отырған лауазымында кəсіби даму жоспарын орындау;
3) соңғы жыл сайынғы тексеріс нəтижелері бойынша тиімділіктің жоғары деңгейі; 
4) жоғары тұрған лауазымға орналасу үшін қажетті бəсекеге қабілеттілік деңгейі;
5) қызметкердің жоғары тұрған лауазым үшін көзделген кəсіби құзыреттердің моделіне 

сəйкес келуі;
6) жоғары тұрған басшылық лауазымға жоғарылату кезінде қызметкердің кадр резервінде тұруы.
9. Егер нақты жоғары тұрған лауазымға орналасуға мансаптық өсудің тиісті өлшемшартына 

сəйкес келетін бірнеше қызметкер үміттенген жағдайда кəсіби құзыреттердің моделіне сəйкес 
келудің, тиімділік пен бəсекеге қабілеттілік деңгейдің ең жоғары көрсеткіші бар қызметкер 
тағайындалады. 

 Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің мансаптық өсу 
жүйесі мен өлшемшартына қосымша 

  нысан 

 Бекітемін
____________________________________

(ішкі істер органының бөлінісі тікелей басшысының атағы,
Т.А.Ə. (ол болған жағдайда), лауазымы) 

____________________________________________

20___жылғы______________ 

«____»____________
 (қолы) (күні)

Кəсіби даму жоспары 
__________________________________________________________________________

(қызметкердің лауазымы, атағы, Т.А.Ə.)

Жоспарлау кезеңі: 20___ жылғы _________ бастап 20___ жылғы _________ аралығында

N Іс-шараның атауы Өткізу 
мерзімдері

Аяқтау 
(есептіліктің) 

нысаны 

Күтілетін 
нəтижелер

Бастапқы іс-шаралар
1 Лауазымға кіру жөніндегі іс-шаралар 
2 Практикалық қызметтегі кəсіби құзыреттерді 

бекіту жөніндегі іс-шаралар 
Негізгі іс-шаралар

3 Кəсіби қызметтік жəне дене шынықтыру 
даярлығы бойынша сабақтар 

4 Біліктілікті арттырудан өту 
5 Тиімділік деңгейін арттыруға бағытталған іс-

шаралар 
6 Бəсекеге қабілеттілік деңгейін арттыруға 

бағытталған іс-шаралар 
7 Жұмыс орнында өз бетінше біліктілікті арттыру 

жөніндегі іс-шаралар 
Жоғары тұрған лауазымға кіру жөніндегі даярлық іс-шаралары 

8 Жоғары тұрған лауазымның кəсіби құзыреттері-
нің моделін игеру жөніндегі іс-шаралар 

Кəсіби дамуға жататын ІІО қызметкері  __________  ___________________
        (қолы)  (қойылған қолды ашып көрсету)
 
Келісілді:
Ішкі істер органы кадр   __________  ___________________
қызметінің басшысы   (қолы)  (қойылған қолды ашып көрсету)

 20___жылғы «____ »______________

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 998 
бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру 
əдістемесі

1. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру əдістемесі 

 Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру əдістемесіне 3-қосымша
нысан

20___ « » _________ жағдай бойынша
ішкі істер органының сандық жасақталмауы туралы статистикалық мəліметтер 

Кезең: _______________

№/ 
№

І ш к і  і с т е р 
органы-ның 
атауы

Штаттық 
саны
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Барлығы:
Пайыздық қаты-
наста 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру əдістемесіне 4-қосымша
нысан

Ішкі істер органының кеткен қызметкерлері туралы статистикалық мəліметтер 
Кезең: _______________

№/ 
№

Ішкі істер 
органының 

атауы

Штат-
тық 
саны

КЕТКЕН
бар-
лығы

Қызметтен босатылғандар Басқа ішкі 
істер ор-
ган-дары-
на кеткен-

дер

Басқа құқық 
қорғау орган-
дарына, əскери 
құрылым-дарға 

кеткендер

кеткен қызметкерлердің құрамы
бар-
лығы

зей-
нетке

басқа се-
бептер бо-
йынша

жасы бойынша қызмет өтілі бойынша
30 

жасқа 
дейін

30-дан 
40 жасқа 
дейін

40-тан 
48 жасқа 
дейін

48-лен 
55 жасқа 
дейін

55 жа-
стан 

жоғары

бір 
жылға 
дейін

1-ден 3 
жылға 
дейін

3-тен 5 
жылға 
дейін

5-тен 10 
жылға 
дейін

10 жыл-
дан 
астам

Барлығы:
Пайыздық 
қатынаста

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру əдістемесіне 5-қосымша
нысан

Білім деңгейі бойынша ішкі істер органының кеткен қызметкерлер туралы статистикалық мəліметтер 
Кезең: _______________

№/ 
№

Ішкі істер 
органының 

атауы 

Штаттық 
саны

КЕТКЕН
бар-
лығы

кеткен қызметкерлердің құрамы
білім деңгейі бойынша мамандығы бойынша

орта орта 
кəсіптік

жоғары жоғары оқу ор-
нынан кейінгі 

заңгер кеден өрт қауіп-
сіздігі

инже-
нерлік

халықаралық 
қатынастар 

ақпараттық 
технологиялар

педаго-
гикалық

гумани-
тарлық

экономи-
калық

медици-
налық

басқа-
лары

Барлығы:
% қатынаста

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру əдістемесіне 6-қосымша
нысан

Ішкі істер органына қызметке қабылданған қызметкерлер туралы статистикалық мəліметтер 
Кезең: _______________

№/
№

Ішкі істер 
органының 

атауы 

Штаттық саны ҚАБЫЛДАНҒАНДАР 
БАРЛЫҒЫ  Ведомство-

лық білім беру 
ұйымдарынан 

Ведомстводан тыс 
жоғары оқу орын-

дарынан 

Басқа да көздер Басқа құқық 
қорғау орган-да-
рынан, əскери 
құрылымдардан 

келгендер 

Барлығы құқық қорғау 
органдарының, əскери 
құрылымдарының 

бұрынғы қызметкерлері 

Сот шешімі бойын-
ша қызметке қайта 
қабылданғандар 

жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы
Барлығы:
% қатынаста

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру əдістемесіне 7-қосымша
нысан

Ведомстводан тыс жоғары оқу ұйымдарынан ішкі істер органдарына қызметке қабылданған жас мамандардың (тиімділік жəне бəсекеге қабілеттік көрсеткіштері бойынша)  рейтингі 

№/№ Ішкі істер органының атауы Жас маманның атағы, Т.А.Ə., лауазымы ЖОО-ның атауы Тиімділіктің көрсеткіші Бəскеге қабілеттік көрсеткіші

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру əдістемесіне 8-қосымша
нысан

Ішкі істер органының кадрларға қажеттілігінің болжау-жоспары 
1. Кадрларға қажеттілікті болжау 

 Кезең: _______________ бастап _______________ дейін 
 (күні)                      (күні)

№/№ Ішкі істер 
органының атауы

ҚАЖЕТТІЛІК
Жалпы 

қажеттілік
Ведомстволық оқу 
ұйымдарынан 

Ведомстводан 
тыс ЖЖО-дан

Басқа да көздер білім деңгейі бойынша
орта Арнайы, техникалық жəне кəсіптік орта жоғары ЖОО-дан кейінгі
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Барлығы:
% қатынаста

 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру əдістемесіне 9-қосымша

нысан
2. Мамандықтар бойынша кадрларға қажеттілікті болжау 

№/№ Ішкі істер 
органының атауы

ҚАЖЕТТІЛІК
мамандығы бойынша

Жалпы 
қажеттілік

заңгерлік өрт 
қауіпсіздігі

инженерлік халықаралық құқық, 
қатынастар

ақпараттық 
технологиялар

педаго-
гикалық

гумани-
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Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарында кадрлық болжамды жүзеге асыру əдістемесіне 10-қосымша
нысан

3. Кадрларға қажеттілікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспары 

№ Іс-шараның атауы Орындаушы (бірлесіп орындаушылар) Орындау мерзімі Аяқтау нысаны

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 30 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №12679 болып енгізілді.

7) электр қозғалтқыштарда жəне желдеткіштер мен трансформаторлар мен компрессорлардың 
май сорғыларының механикалық бөлшектеріндегі жұмыстарды жүргізуге рұқсат етіледі.

80. Кернеуі 1000 В дейінгі жəне одан жоғары ток өткізгіш бөліктері қоршалған ЖТҚ-ның жəне 
электр жабдығы бар үй-жайлардың дəліздерін жеке жинастыру жұмыстарын өкім бойынша 
электр қауіпсіздігі бойынша II топтағы жұмыскердің орындауына болады. АТҚ-дағы жинастыру 
жұмыстарын электр қауіпсіздігі бойынша IІI топтағы бір жұмыскердің орындауына рұқсат етіледі.

Кернеуі 1000 В дейінгі тарату қалқандары бөлек орнатылған үй-жайларда жинастыру 
жұмысын электр қауіпсіздігі бойынша I топтағы жұмыскердің орындауына рұқсат етіледі.

81. Өкім бойынша ƏЖ кернеу түсіруді қажет етпейтін ток өткізбейтін бөліктерде жұмыстарды 
орындауға болады, оның ішінде: 

1) жер деңгейінен жұмыс істеушінің аяғына дейін есептеумен 3 м дейін биіктікте; 
2) тіректің конструкциялық бөлшектерін бөлшектемей; 
3) тіректің тіреуіштерін 0,5 м дейінгі тереңдіктен қазып алуға; 
4) кесіліп жатқан ағаштардың сымдарға құлауын болдырмайтын шаралар қолдануды та-

лап етпейтін немесе бұтақтар мен қураған ағаштарды шабу адамдардың, құрылғылар мен 
механизмдердің сымдарға дейін қауіпті жақындыққа келуіне, бұтақтар мен қураған ағаштардың 
құлап кету мүмкіндігіне байланысы жоқ ƏЖ тазалау жұмыстарын орындауға болады.

82. Электр қауіпсіздігі бойынша II топтағы жұмыскерге өкім бойынша төмендегі жұмыстарды 
орындауға рұқсат етіледі:

1) тəуліктің жарық мезгілінде, қолайлы ауа райы жағдайында ƏЖ тексеру, оның ішінде, тіректердің 
жай-күйіне баға беру, тіректердің ағаштан істелген бөліктерінің шіріген-шірімегенін тексеру;

2) тіректердегі тұрақты белгілерді қалпына келтіру;
3) габариттерді бұрыш өлшегіш құралдармен өлшеу;
4) тіректердің айналасындағы алаңды өртке қарсы мақсатпен тазарту;
5) тіректердегі құрсауларды сырлау;
6) шамдарды ауыстыру мен 2,5 м аспайтын биіктікте ТҚ-дан тыс орналасқан 

шамшырақтарды тазарту;
7) ток өткізгіш бөліктері қоршалған, кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларындағы, 

сондай-ақ үй-жайларды, басқару жəне релелік қалқандарды үй-жайларын жинастыру.
83. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында өкім бойынша жедел жəне жедел-

жөндеу персоналы өзі немесе оның бақылауымен жөндеу жұмыскері, жұмыс орнын əзірлеу 
уақытын есепке алмай, ұзақтығы 1 сағаттан аспайтын шұғыл жұмыстарды жүргізеді.

Орындалуына 1 сағаттан артық уақыт немесе бақылауды жүзеге асырушы жұмыскерді қоса 
алғанда, үштен артық жұмыскер қажет ететін шұғыл жұмыстар наряд бойынша жүргізіледі.

Шұғыл жұмыстарға мыналар жатады: 
1) кəбілді, сымдарды, шиналарды электр қозғалтқышынан немесе басқа жабдықтан ажырату 

немесе қосу; ТҚ реле қорғанысы, автоматика, телемеханика жəне байланыс құрылғылары мен 
тізбектеріндегі, оның ішінде жоғары жиілікті қорғаныс пен байланыс сүзгілеріндегі жұмыстар;

2) 0,4 кВ ƏЖ, сонымен қатар, барлық кернеудегі КЖ ажырату немесе қосу; КЖ тізбектерін 
фазалау, тексеру, трансформатор тармақтарын ауыстырып қосу, жеке-дара оқшаулатқыштар 
мен май өлшегіш шыныларды сүртіп тазалау, сынақтарды таңдау, майды толтырып құю, майды 
тазарту жəне кептіру үшін аппаратураны қосу жəне ажырату, ашық ауадағы ажыратқыштардың 
манометрлерін ауыстыру, ток өткізгіш бөліктердің қыздырылуы мен дірілдеуін тексеру, электр 
өлшегіш қысқыштармен өлшеу, ƏЖ сымдарынан, шиналарынан бөгде заттарды алып тастау, 
электр сымдарынан құлаған ағаштар мен қураған бұтақтарды түсіру;

3) электр қондырғыларының, диспетчерлік жəне БАЖ бен технологиялық басқару 
құралдарының каналдар мен құрылғылардың, тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың 
бұзу қаупін тудыратын немесе осындай бұзушылықтарға əкеліп соқтыратын қалыпты жұмыс 
бұзылу қаупі бар ақауларды жою бойынша шұғыл жұмыстар. 

84. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларын, сонымен қатар, кернеуіне қатыссыз 
ƏЖ күрделі жөндеуден өткізу жұмыстары технологиялық карталар немесе жұмыс өндірісінің 
жобасы (бұдан əрі – ЖӨЖ) бойынша орындалады.

ЖӨЖ сондай-ақ сымдарда (арқансымдарда), кернеу беріліп тұрған сымдар мен 
арқансымдардан жоғары орналасқан жəне соларға жататын оқшаулатқыштар мен 
арматуралардағы жұмыстарды жүргізу үшін орындалады.

Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларындағы ток өткізгіш бөліктердегі жұмыстар да 
кернеуі түсірілместен ЖӨЖ немесе технологиялық карталар бойынша орындалады.

6. Ағымдағы пайдалану тəртібінде орындалатын жұмыстарды ұйымдастыру
85. Бір жұмыс ауысымында орындалатын жəне күнделікті пайдалану ретінде орындауға 

рұқсат етілген жұмыстар алдын ала техникалық жетекші немесе электр шаруашылығына 
жауапты адам жете əзірлеген жəне қол қойған, ұйым басшысы бекіткен жұмыстар тізбесіне 
енгізілуге тиіс. Бұл ретте, төмендегі талаптар сақталуы керек:

1) күнделікті пайдалану ретіндегі жұмыстар (жұмыстар тізбесі) тек қана кернеуі 1000 В 
дейінгі электр қондырғыларына қолданылады.

2) жұмыс жедел немесе жедел-жөндеу персоналының күшімен осы персоналға бекітіліп 
берілген жабдықта, учаскеде орындалады.

86. Тізбеге енгізілген тұрақты пайдалану тəртібіндегі жұмыс əлдебір қосымша нұсқауларды, 
өкімдерді, нысаналы нұсқаулықтарды талап етпейтін, тұрақты рұқсат етілген болып саналады.

87. Ағымдағы пайдалану тəртібіндегі жұмыстар тізбесін ресімдеу кезінде қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету шарттары жəне нақты жұмыстардың жеке-дара орындалу мүмкіндігі, 
персоналдың біліктілігі, электр қондырғыларының тұтастай немесе оның жекелеген 
элементтерінің техникалық үрдісте маңыздылық дəрежесі ескеріледі.

88. Жұмыстар тізбесі бригаданың орындауына рұқсат етілген жұмыстар түрін айқындайтын 
нұсқауды қамтиды.

89. Тізбеде ағымдағы пайдалану тəртібінде орындалатын жұмыстарды (жоғары тұрған 
жедел персоналға жұмыстың орны мен сипаты, оның басталуы мен аяқталуы; жұмыс туралы 
жедел жұмыс журналында жазу жəне т.б. хабарлау) тіркеу тəртібі көрсетіледі.

90. Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында ағымдағы пайдалану тəртібінде орын-
далатын жұмыстарға төменде көрсетілген жұмыстарды жатқызуға болады:

1) біржақты қоректенетін электр қондырғыларындағы жұмыстар;
2) электр қозғалтқыштың, басқа жабдықтың кəбілін, сымдарын ажырату жəне жалғау;
3) магнитті іске қосқыштарды, айырғыларды, түйістіргіштерді, іске қосу нүктелерін, басқа 

да сондай іске қосу жəне коммутация аппаратурасын қалқандар мен құрастырмалардан аулақ 
орнатқан жағдайда жөндеу;

4) жекелеген электр қабылдағыштарды (электр қозғалтқыштары мен электр калорифер-
лер жəне т.б.) жөндеу;

5) бөлек орналасқан магнитті станциялар мен басқару блоктарын жөндеу, электр 
машиналарының щеткалы аппараттарына күтім жасау;

6) электр есептегіш жəне басқа аспаптар мен өлшеу құралдарын түсіру жəне орнату;
7) сақтандырғыштарды ауыстыру, жарық беретін электр сымдарын жəне арматураны 

жөндеу, 2,5 м артық емес биіктіктегі шамдарды ауыстыру жəне тазалау;
8) ұйым аумағындағы, қызметтік жəне тұрғын үй-жайларындағы, қоймалардағы, 

шеберханалардағы басқа да жұмыстар.
Келтірілген жұмыстар тізбесі осымен аяқталған болып саналмайды жəне ұйым басшысының 

шешімімен толықтырылуы мүмкін. Тізбеде қандай жұмыстардың жеке-дара орындалуы мүмкін 
екені көрсетіледі.

7. Бригада құрамы
91. Бригаданың саны мен құрамы жұмысты орындау шарттарына сүйене отырып, 

бригада мүшелерінің электр қауіпсіздігі бойынша біліктілігін, сондай-ақ жұмыс өндірушінің 
(бақылаушының) бригада мүшелерін қадағалау мүмкіндігін ескере отырып, айқындалуға тиіс.

Жұмыс өндіруші басқаратын бригада мүшесінің ƏЖ IV топтағы бригада мүшесі орындауға 
тиіс, жұмыстардан басқа осы Қағидалардың 373-тармағында көзделген жұмыстарды орындау 
үшін III тобы болуы керек.

Бригаданың электр қауіпсіздігі бойынша əрбір III топтағы мүшесіне II топтағы бір жұмыскерді 
қосуға рұқсат етіледі, бірақ бригаданың II топтағы мүшелерінің жалпы саны үштен аспауы керек.

Наряд бойынша жұмыс кезінде бригаданың ең аз саны, жұмыс жүргізушіні (бақылаушыны) 
қосқанда екі адам.

92. Кезекшілікте тұрған жедел персонал жұмыскер жоғары тұрған жедел персонал 
арасындағы рұқсатымен бригададағы жұмысқа тартылуы мүмкін, бұл туралы жедел жұмыс 
журналында жəне нарядта жазылуы керек.

8. Жұмыс орнын дайындауға жəне жұмысқа жіберуге рұқсаттама беру
93. Жұмыс орнын дайындау жəне бригадаға жұмыс орнына баруға рұқсаттама беру жедел 

персоналдан немесе оған уəкілетті қызметкерден рұқсат алынғаннан кейін жүргізіледі. Жылу 
автоматикасы жəне қондырғыларындағы жұмысты орындауға рұқсаттама беру тəртібі осы 
Қағидалардың 32-тарауында келтірілген. 

94. Жұмыс орнын дайындауды орындайтын рұқсат беру жəне бригадаға жұмыс орны-
на баруға рұқсаттама беру жеке түрде, телефон, радио, қолма-қол немесе аралық қосалқы 
станцияның персоналы арқылы берілуі мүмкін.

Мұндай жағдайда, рұқсат беру нарядтың осы Қағидалардың 3-қосымшасының көрсетілген 
нарядтың 2-кестесінде белгіленеді. Рұқсатты алдын ала беруге рұқсат етілмейді.

95. Бригаданың жұмысқа баруына бір наряд бойынша рұқсат етіледі.
9. Жұмыс орнын дайындау жəне бригадаға алғаш рет наряд жəне өкім бойынша 

жұмысқа баруға рұқсаттама беру
96. Жұмыс орындарын дайындау бойынша нарядта көзделген шараларды өзгертуге 

рұқсат берілмейді.
Жұмыс орнын дайындау бойынша шаралардың жеткіліктілігі мен дұрыстығына жəне 

жұмысты қауіпсіз орындау мүмкіндігіне күмəн туған жағдайда, дайындық токтатылуға тиіс, ал 
орындалуға тиісті жұмыс қауіпсіздік бойынша туындаған күмəнді жоюдың техникалық шара-
ларын қарастырған жаңа наряд берілгенше, кейінге қалдырылуға тиіс.

97. Жұмыс жүргізуші жұмысқа рұқсат берушінің міндеттерін қатар орындайтын жағдайларда, 
жұмыс орнын дайындауды ол бригаданың III тобы бар бір жұмыскерімен бірге орындауы керек.

98. Рұқсат беруші жұмысқа рұқсаттама беру алдында жұмыс орнының дайындығы бойынша 
техникалық шаралардың орындалғанына жеке тексеру жолымен, жедел жұмыс журналындағы 
жазу, жедел схема жəне жедел жұмыс атқаратын персоналының, жедел-жөндеу жұмыскерінің 
хабарламалары бойынша көз жеткізеді.

99. Жауапты басшы жəне жұмыс жүргізуші (бақылаушы) жұмысқа рұқсаттама беру алдында, 
рұқсат берушіден жұмыс орнын дайындау кезінде қандай шаралар алынғанын сұрап білуі керек 
жəне рұқсат берушімен бірге сол дайындықты жұмыс орны шегінде жеке тексеріп шығуға тиіс.

Жедел персонал болмаған кезде, бірақ оның рұқсатымен, жұмыс орнының дайындығын 
жұмысқа жауапты басшы жұмыс жүргізушімен бірлесіп, өз бетінше тексере алады.

100. Наряд жəне өкім бойынша жұмысқа рұқсаттама беру тікелей жұмыс орнында 
жүргізіледі.

101. Жұмысқа рұқсаттама жұмыс орнын тексергеннен кейін беріледі. Бұл кезде рұқсат 
беруші бригада құрамының нарядта немесе өкімде көрсетілген құрамға сəйкестігін бригада 
мүшелерінің жеке куəліктері бойынша тексереді, бригадаға кернеудің жоқтығын орнатылған 
жерге тұйықтау құралдарын көрсету арқылы немесе жерге тұйықтау құралдары жұмыс 
орнынан көрінбесе, кернеу жоқтығын тексеру арқылы, ал кернеу 35 кВ жəне одан төмен электр 
қондырғыларында (конструктивтік орындау мүмкін болса) – ток өткізгіш бөліктерге қол тигізіп 
көру арқылы дəлелдеуге тиіс.

102. Наряд немесе өкім бойынша жұмыс басталмас бұрын, наряд (өкім) берушіден бригада 
мүшесіне (орындаушыға) дейінгі реттілік тізбегінде, нақты жұмысты қауіпсіз орындау жөніндегі 
нұсқауларды қарастыратын мақсатты нұсқама өткізілуге тиіс.

Мақсатты нұсқама өткізілмесе, жұмысқа баруға рұқсаттама берілмейді.
Наряд бойынша жұмыстар жүргізу кезінде мақсатты нұсқаулықты төмендегілер:
1) наряд беруші – жұмысқа жауапты басшыға немесе жұмыс жүргізушіге (бақылаушыға), 

егер жауапты басшы тағайындалмаса;
2) рұқсат беруші – жұмысқа жауапты басшыға, жұмыс жүргізушіге (бақылаушыға) жəне 

бригада мүшелеріне;
3) жұмысқа жауапты басшы – жұмыс жүргізушіге (бақылаушыға) жəне бригада мүшелеріне;
4) жұмыс жүргізуші (бақылаушы) – бригада мүшелеріне жүргізеді.
103. Өкім бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде мақсатты нұсқаманы төмендегілер:
1) өкім беруші – жұмыс жүргізушіге (бақылаушыға) немесе тікелей жұмыс орындаушыға, 

рұқсат берушіге;
2) рұқсат беруші – жұмыс жүргізушіге (бақылаушыға) жəне бригада мүшелеріне 

(орындаушыларға) жүргізеді.
Бригада құрамына бригаданың жаңа мүшесін енгізген кезде, нұсқаманы жұмыс жүргізушіге 

(бақылаушы) өткізуге тиіс.
104. Наряд ұсынушы, өкім беруші, жұмысқа жауапты басшы, жұмыс жүргізуші (бақылаушы) 

олар өткізетін мақсатты нұсқаулықта электр қауіпсіздігі мəселелерімен қатар жұмысты қауіпсіз 
жүргізу технологиясы, жүк көтергіш машиналар мен механизмдерді, құрал-саймаңдар мен 
жабдықтарды пайдалану жөнінде нақты нұсқаулар беруге тиіс.

Жұмыс жүргізушіге (бақылаушы) мақсатты нұсқамада бригада мүшелеріне электр тоғынан 
жарақаттанып қалу мүмкіндігін болдырмау мақсатында мейлінше жеткілікті нұсқау береді.

105. Рұқсат беруші мақсатты нұсқаулықта бригада мүшелерін нарядтың, өкімнің 
мазмұнымен таныстырады, жұмыс орнының шекарасын, жөнделетін құрал-жабдық пен 
көршілес қосылымдардың жұмыс орнына жақын, кернеудің берілген немесе берілмегеніне 
қарамастан, оларға жақындауға рұқсат етілмейтін ток өткізуші бөліктерін көрсетеді.

106. Наряд бойынша жұмыс істеу кезінде мақсатты нұсқаулық наряд жəне өкім бойынша 
жұмыстарды есепке алу журналының тиісті бағанында, нұсқаулықтың мəнісін қысқаша баяндай 
отырып жəне нұсқаулық өткізген жəне алған жұмыскерлердің қол қоюымен осы Қағидалардың 
4-қосымшасына сəйкес ресімделеді.

107. Өкім бойынша жұмыс істеу кезінде мақсатты нұсқаулық осы Қағидалардың 
4-қосымшасына сəйкес наряд жəне өкім бойынша жұмыс тəртібі мен есебіне сəйкес ресімделеді.

108. Жұмысқа рұқсаттама нарядтың екі данасында жасалады, бір данасы – жұмыс 
өндірушіде (бақылаушыда) қалады, ал екіншісі – жедел жұмыс атқаратын жұмыскерлер ішінен 
рұқсат берушінің қолында болады.

Жұмыс істеуші рұқсат берушінің міндеттерін қатар атқарған кезде, рұқсаттама нарядтың 
бір данасында жасалады.

10. Жұмыс жүргізу кезіндегі бақылау, бригада құрамындағы өзгерістер
109. Жұмысқа рұқсаттама берілгеннен кейін бригаданың қауіпсіздік талаптарын орындауын 

бақылау жұмыс жүргізушіге (бақылаушыға) жүктеледі. 
110. Жұмыс орнынан уақытша кету қажет болғанда, жұмыс жүргізуші (бақылаушы) өзін 

жұмысқа жауапты басшы, рұқсат беруші немесе наряд беру құқығы бар жұмыскер ауыстыра 
алмайтын болса, бригаданы жұмыс орнынан шеттетуге (ТҚ шығаруға, есіктерді құлыппен 
жабуға, адамдарды ƏЖ тіректерінен түсіруге) міндетті:

Ауыстыру жағдайларында, жұмыс жүргізуші (бақылаушы) өзі жұмыста болмайтын уақытта, 
нарядты өзін ауыстырған жұмыскерге беруге тиіс.

Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында жұмыс жүргізушінің (бақылаушының) бір 
өзінің немесе бригада мүшелерінің жұмыс жүргізушісіз (бақылаушысыз) қалуына (мынадай 
жағдайларды қоспағанда) рұқсат берілмейді.

1) басқа үй-жайларға шығарылған ажыратқыштарды, айырғыштарды, жетектерді реттеу;
2) қосалқы тізбектерді, қорғаныс, электр автоматикасы, сигнал беру, өлшеу, байланыс 

құрылғыларын құрастырып-жинау, тексеру;
3) ток беретін жəне бақылау кəбілдерін төсеу;
4) сынақтан өткізіліп жатқан жабдықты жүзеге асыру қажет болғанда, электр құрал-

жабдығын жоғарылатылған кернеу беру арқылы сынақтан өткізу жəне оған бөгде адамның 
жақындауы қауіпті екені жөнінде ескерту жасау.

Көрсетілген жұмыстар осы Қағидалардың 57, 59-тармақтарында көзделген негізде жəне 
шарттарда жүргізіледі.

111. Жұмыс өндірушінің (бақылаушының) рұқсатымен бір немесе бірнеше бригада 
мүшелерінің уақытша жұмыс орнынан кетулеріне болады. Ондай кезде оларды бригада 
құрамынан шығару талап етілмейді. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында жұмыс 
орнында қалған бригада мүшелерінің саны жұмыс жүргізушіні (бақылаушыны) қосқанда, 
екіден кем болмауға тиіс.

Электр қауіпсіздігі жөніндегі III топқа ие бригада мүшелеріне өз бетінше ТҚ-дан шығуға жəне 
жұмыс орнына қайтып келуге, II топқа ие бригада мүшесімен III топқа ие бригада мүшесінің 
немесе электр қондырғыларын жеке өзі тексеру құқығына ие жұмыскермен еріп жүруге рұқсат 
етіледі. ТҚ-дан шыққан кезде есіктерді құлыптамай, ашық қалдыруға рұқсат етілмейді.

Қайтып келген бригада мүшелері жұмыс өндірушінің (бақылаушының) рұқсатымен жұмысқа 
кірісе алады.

112. Осы Қағидаларды бұзушылық белгілі болған жəне жұмыс істеушілердің қауіпсіздігіне 
қауіп тудыратын басқа жағдайлар анықталған кезде бригада жұмыс орнынан шеттетіледі 
жəне жұмыс жүргізушіден (бақылаушыдан) наряд алынады. Анықталған бұзушылықтар 
жойылғаннан кейін бригаданың алғашқы рұқсаттама талаптарын сақтай отырып, қайтадан 
жұмысқа кірісуіне жол беріледі.

113. Наряд берген жұмысшыға немесе электр қондырғыларында жұмыс орындауға 
наряд беру кұқығы бар басқа жұмыскерге бригада құрамына өзгеріс енгізуге рұқсат етіледі. 
Бригада құрамын өзгерту туралы нұсқау рұқсат берушіге, жұмысқа жауапты басшыға немесе 
өзгерту туралы нұсқауды берген жұмыскердің аты-жөнін нарядқа жазып, өзі қол қоятын жұмыс 
өндірушіге (бақылаушыға) телефон, радио арқылы немесе қолма-қол беруге рұқсат етіледі. 
Бригада құрамы өзгерген жағдайда осы Қағидаларға 3-қосымшасының 4-кестесі бойынша 
нысан толтырылады.

Бригада құрамын өзгерткен кезде осы Қағидалардың 92-тармағын сақтау талап етіледі. 
Жұмыс өндіруші (бақылаушы) бригада құрамына енгізілген жұмыскерлерді нұсқаулықпен 
таныстыруға міндетті.

114. Жауапты басшыны немесе жұмыс жүргізушіні (бақылаушыны) ауыстыру кезінде, 
бригада құрамының жартысынан көбін жұмыс шарттарын өзгерткен кезде наряд қайта беріледі.

11. Бригаданы басқа жұмыс орнына ауыстыру
115. Кернеуі 1000 В жоғары ТҚ бригаданы басқа жұмыс орнына ауыстыруды рұқсат 

беруші жүзеге асырады. Мұндай ауыстыруды жауапты жетекшіге немесе жұмыс өндірушіге 
(бақылаушыға) орындауға, егер наряд беруші оларға сондай тапсырма берген болса, 
нарядтың «Жеке нұсқаулар» деген жолында осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес жазба-
мен рұқсат беріледі.

116. Басқа жұмыс орнына ауыстыру нарядта ресімделеді. Жедел персонал санынан рұқсат 
беруші жүзеге асыратын ауыстыру нарядтың екі данасында ресімделеді.

117. Кернеуі 1000 В дейінгі ТҚ-да, сондай-ақ бір ƏЖ, ƏБЖ, КЖ-да басқа жұмыс орнына 
ауыстыру нарядта ресімдеусіз жұмыс өндіруші (бақылаушы) жүргізеді.

118. Жабдықтарды ажыратусыз жұмыстарды орындау кезінде бригада бір ТҚ-дан екіншісіне 
ауыстырылғанда нарядқа ресімдеу талап етіледі.

12. Жұмыстағы үзілістерді жəне жұмысқа қайтадан рұқсаттама беруді ресімдеу
119. Жұмыс күні ішіндегі үзілістер (түскі ас, жұмыс шарттары бойынша) кезінде бригада 

жұмыс орнынан шығарылады, ал ТҚ-ның есіктері құлыппен жабылады.
Наряд жұмыс жүргізушіде (бақылаушыда) қалады. Бригада мүшелерінің үзілістен кейін 

жұмыс жүргізушісіз (бақылаушысыз) жұмыс орнына келулеріне рұқсат етілмейді. Үзілістен 
кейін жұмысқа рұқсаттаманы жұмыс өндіруші (бақылаушы) наряд ресімдемей жүзеге асырады.

120. Жұмыс күнінің аяқталуына байланысты жұмыстағы үзіліс кезінде бригада жұмыс 
орнынан шығарылады.

Қауіпсіздік плакаттары, қоршаулар, жалаушалар, жерге тұйықтау құралдары алынбайды.
Жұмыс өндіруші (бақылаушы) нарядты рұқсат берушіге тапсырады. Жергілікті жедел пер-

сонал жоқ электр қондырғыларында, жұмыс өндірушіге (бақылаушыға) жұмыс аяқталған соң 
нарядты өзінде қалдыруға рұқсат етіледі.

Жұмыстың аяқталуын жұмыс өндіруші (бақылаушы) нарядтың өзіндегі данасында қол 
қойып, ресімдейді.

121. Келесі күндері əзірленген жұмыс орындарына баруға қайта рұқсаттаманы рұқсат беруші 
немесе оның рұқсатымен жұмысқа жауапты жетекші жүзеге асырады. Бұл ретте рұқсаттама 
беруге жоғары тұрған жедел персоналдың рұқсаты талап етілмейді.

Жұмыс өндіруші (бақылаушы) рұқсат берушінің рұқсатымен бригаданы əзірленген жұмыс 
орнына, егер оған тапсырма берілсе, осы Қағидаларға 3-қосымшада келтірілген нарядтың 
«Жеке нұсқаулар» деген жолында жазумен жібереді.

Келесі күні жұмыстар қалпына келтірілген кезде жұмыс өндіруші (бақылаушы) қалдырылған 
плакаттардың, қоршаулардың, жалаушалардың бүтіндігіне жəне сақталғандығына, сондай-ақ 
жерге тұйықтау құралдарының сенімділігіне көз жеткізеді жəне бригаданы жұмысты орын-
дауын жібереді.

Жедел персонал санынан рұқсат беруші беретін жұмысқа рұқсаттама нарядтың екі дана-
сында да ресімделеді. Жауапты басшы немесе жұмыс өндіруші (бақылаушы) жүзеге асырған 
рұқсаттама жұмыс өндірушіде (бақылаушыда) бар нарядтың бір данасын ресімдейді.

13. Жұмыстың аяқталуы, жұмыс орнын тапсыру-қабылдау 
1-параграф. Нарядты, нұсқаманы жабу

122. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс өндіруші (бақылаушы) бригаданы жұмыс орнынан 
шығаруға, бригада орнатқан уақытша қоршаулар мен тасымалданатын қауіпсіздік плакаттарын, 
жалаушаларды жəне жерге тұйықтау құралдарын алады, электр қондырғыларының есіктерін 
құлыптап жабады жəне нарядқа жұмыстардың толық аяқталғанын қол қойып ресімдейді. 
Жұмысқа жауапты жетекші жұмыс орнын тексергеннен кейін жұмыстардың толық аяқталғанын 
нарядта ресімдейді.

123. Жұмыс өндіруші (бақылаушы) кезекші жедел персоналға немесе наряд берген 
жұмыскерге жұмыстардың толық аяқталғандығы жəне оның осы Қағидалардың 119-тармағының 
талаптарын орындалғандығы туралы хабарлайды.

124. Жұмыстардың толық аяқталғанын жазғаннан кейін жұмыс өндіруші (бақылаушы) на-
рядты рұқсат берушіге тапсырады, ол жоқ болғанда - сол үшін бөлінген орында қалдырады. 
Егер жұмыстар толық аяқталғаннан кейін нарядты беруде қиыншылықтар туса, онда рұқсат 
берушінің рұқсатымен немесе жедел персонал ішінен жұмыс өндіруші (бақылаушы) наряд-
ты өзінде қалдыра алады. Мұндай жағдайда, сондай-ақ жұмыс жүргізуші рұқсат берушінің 
міндеттерін қатар орындайтын болса, ол келесі күннен кешіктірмей, жедел персоналға неме-
се наряд берген жұмысқа нарядты беруі тиіс, ал шалғай учаскелерде – учаскенің əкімшілік-
техникалық персоналына тапсырады.

125. Рұқсат беруші жұмыстардың толық аяқталғаны көрсетілген нарядты алғаннан кейін, 
жұмыс орындарын тексереді жəне жоғары тұрған жедел жұмыс персонал ішінен жұмысшыға 
жұмыстардың толық аяқталғаны жəне электр қондырғысын іске қосуға болатыны туралы 
хабарлайды.

126. Наряд немесе өкім бойынша жұмыстардың аяқталғаны жұмыс орнын қарағаннан кейін 
осы Қағидаларға 4-қосымшада келтірілген нарядтар мен өкімдер бойынша жұмыстарды есепке 
алу журналының тиісті бағанында жəне жедел журналында ресімделеді.

14. Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін электр қондырғыларда іске қосу
127. Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін жедел персонал арасынан электр қондырғысын 

іске қосуға рұқсаттама (нұсқама) алған жұмыскердің электр қондырғысын іске қоспастан бұрын 
оның іске қосуға дайындығына көз жеткізеді (жұмыс орнының тазалығын, құрал-саймаңдардың 
жоқтығын тексереді), жұмыс орнын əзірлеу кезінде жедел персонал орнатқан уақытша 
қоршауларды, тасымалды қауіпсіздік плакаттарын жəне жерге тұйықтау құралдарын алып 
тастайды, тұрақты қоршауларды қалпына келтіреді.

 128. Жедел жөндеу персоналының ішінен рұқсат берушіге электр қондырғысындағы жұмыс 
аяқталғаннан кейін қосымша рұқсат немесе өкім алмастан, оны іске қосу құқығы беріледі.

Іске қосуға беру осы Қағидалардың 3-қосымшасының 1-кестесінде нарядтың «Жеке 
нұсқаулар» деген жолында жазылады.

Іске қосу электр қондырғыларындағы немесе оның учаскелеріндегі жұмыстарға басқа бри-
гадалар жіберілмеген жағдайда беріледі.

129. Апатты жағдайларда жедел персонал немесе рұқсат беруші бригада жоқ кезде жұмыс 
толық аяқталғанға дейін жөндеуге шығарылған электр жабдығын немесе электр қондырғысын 
жұмысқа қосады, ондай жағдайда жұмыс орындарына жұмыс жүргізуші келгенге жəне нарядты 
қайтарғанға дейін жұмыс жүргізушіге жəне бригаданың барлық мүшелеріне электр қондырғысы 
қосылғаны жəне жұмыстарды қайта жалғастыруға рұқсат етілмейтіні туралы ескерту жасай-
тын жұмыскерлер болуы тиіс.

15. Электр қондырғыдағы кернеуді түсіре отырып, 
жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық іс-шаралар

1-параграф. Электр қондырғыны ажырату
130. Жұмыс орнын кернеуді алуды талап ететін жұмысқа дайындау үшін мынадай 

техникалық іс-шаралар орындалады:
1)  қажетті ажырату жүргізіледі жəне ажыратылған коммутациялық аппаратураның қате 

немесе өз бетінше қосылып кетуін болдырмайтын шаралар қабылданады;
2)  жұмыс орнына кернеу беріліп кетуін болдырмайтын тыйым салушы плакаттар ілінеді;
3) ток өткізгіш бөліктерде кернеудің жоқтығы тексеріледі;
4) жерге тұйықтау реттеледі;
5) жұмыс орнын қоршау бойынша жұмыстар жүргізіледі;
6) осы қағидалардың 5-қосымшасына сəйкес нысан бойынша «ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛҒАН» 

деген көрсеткіш белгілер (плакаттар) ілінеді.
 131. Жұмыс орнын дайындау кезінде мыналар ажыратылады:
1) жұмыс жүргізілетін ток өткізгіш бөліктер;
2) осы Қағидаларға 2-қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген қашықтықтан кем аралықта 

адамдардың, механизмдер мен жүк көтергіш машиналардың кездейсоқ жақындауы мүмкін 
қоршалмаған ток өткізгіш бөліктер;

3) токтан ажыратылған ƏЖ осы Қағидаларға 2-қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген 
қашықтықтан кем қашықтықта осы ƏЖ элементтерінің, басқа ƏЖ кернеуде тұрған ток өткізгіш 
бөлшектеріне жақындауы мүмкін жағдайда, соңғылар токтан ажыратылады.

132. Əрбір жағынан жұмыс орнына коммутация аппараты арқылы кернеу беріледі, кернеуі 
1000 В жоғары электр қоңдырғыларында көзге көрінетін үзік болады. Көзге көрінетін үзік 
айырғыштардың токтан ажыратылуынан, сақтандырғыштарды алып тастаудан, жүктеменің 
бөлектегіштері мен ажыратқыштарын ажыратудан, шиналар мен сымдарды токтан ажыратудан 
пайда болады, олардың қатарына аппараттардың өздерінде қалдырылған, автоматты ажырату 
серіппелерімен іске қосылатын жүктеменің ажыратқыштары жатпайды.

Құрама ажыратқышты тізбектерінде, ажыратқыштардың блокты немесе түйіспелердің 
ажыратылған қалпына кепілдік беретін сенімді механикалық көрсеткіш болған кезде элегазбен 
толтырылған ЖТҚ-да көзге көрінетін үзіктің болмауына рұқсат етіледі. 

Күштік трансформаторлар мен электр қондырғыларының жұмыс жүргізуге бөлінген 
учаскесіне қатысты кернеу трансформаторлары токтан ажыратылады жəне басқа орамалары 
тарапынан ток күшінің қайта трансформациялар мүмкіндігін болдырмау үшін схемалары 
бөлшектенеді.

133. Ажыратқыштарды, айырғыштарды (бөлектегіштерді) жəне жүктеменің қолмен 
басқарылатын ажыратқыштарын токтан ажыратқаннан кейін сырттай байқап тексеріп, олардың 
ажыратылғанына жəне шунттаушы бөгеттің жоқтығына көз жеткізу қажет.

134. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында жұмыс орнына кернеу берілетін 
мүмкін коммутациялық аппараттардың қателікпен немесе өздігінше іске қосылуын болдырмау 
үшін мынадай шаралар қабылданады:

1) жүктеменің айырғыштарының, бөлектегіштерінің, ажыратқыштарының қол жетектері 
токтан ажыратылған күйінде механикалық құлыппен жабылады (бір полюсті айырғышы 
бар, кернеуі 6-10 кВ электр қондырғыларында механикалық құлыптың орнына пышақтарға 
диэлектрлік қақпақ кигізуге рұқсат етіледі);

2) жедел штанга жүргізілетін айырғыштардың орнықты қоршаулары механикалық құлыппен 
жабылады;

3) құрама ажыратқыштарының ажыратылған күйдегі жетектері механикалық құлыпқа 
жабылады;

4) қашықтан басқарылатын коммутациялы аппараттар жетектерінің ток беретін тізбектері 
мен басқару тізбектері токтан ажыратылады, ал пневматикалық жетектердің қысылған ауа 
өткізгіш құбырларында, ысырма жабылады жəне механикалық құлыппен бекітіледі , тығыз ауа 
шығарылады, бұл ретте төмен түсірілген клапандар ашық қалпында қалдырылады;

5) жүк жеткізуші жəне серіппелі жетектердің іске қосушы жүгі немесе іске қосушы серіппелері 
жұмыс істемейтін күйге келтіріледі;

6) тиісті тыйым салушы плакаттар ілінеді.
Итеріп жылжытатын арбалары бар ЖТҚ-ның коммутациялық аппараттарының қателікпен 

іске қосылуын болдырмау бойынша шаралар осы Қағидалардың 239, 240-тармақтарына 
сəйкес қабылданады.

135. Кернеуі 1000 В дейінгі барлық жағынан ток өткізгіш бөліктерінде жұмыс жүргізілетін 
электр қондырғыларындағы кернеу қол жетегімен іске қосылатын коммутациялы аппараттарды 
токтан ажырату арқылы түсіріледі, ал схемаларда сақтандырғыштар болған кезде - соңғысы 
алынып тасталады. Схемада сақтандырғыштар болмаса, коммутациялық аппараттардың 
қателікпен іске қосылуын болдырмау тұтқаларды немесе шкаф есіктерін, бастырмаларды 
жабу, коммутациялық аппараттар түйіспелерінің арасына оқшаулауыш жапсырма орнату 
жəне басқа шаралар арқылы қамтамасыз етіледі. Кернеуді қашықтан басқарылатын 
коммутациялық аппаратпен түсірген кезде орауышты іске қосатын екінші реттік тізбектерді 
ажыратып жіберу қажет.

Жоғарыда келтірілген шаралар кəбілді коммутациялық аппараттың немесе жұмыс 
жүргізілетін жабдықтың сымдарын шиналау немесе ажырату жұмыстарымен ауыстыруға 
жол беріледі.

Тиісті тыйым салу плакаттары ілінеді.
136. Тексеру үшін маңына жақындауға болмайтын, кернеуі 1000 В дейінгі коммутация 

аппараттарының токтан ажыратылған күйі сол қысқыштарда немесе тарамдалатын шина-
ларда, сымдарда немесе осы коммутация аппараттарымен іске қосылатын құрал-жабдықтың 
қысқыштарында кернеудің жоқтығын тексеру жолымен анықталады.

2-параграф. Тыйым салатын плакаттарды ілу
137. Жұмыс орнына кернеу берілуін болдырмау үшін қолмен басқарылатын коммутациялық 

аппараттардың (ажыратқыштардың, құрама ажыратқыштардың, бөлектегіштердің, 
айырғыштардың, рубильниктердің, автоматтардың) жетектерінде (жетектерінің тұтқаларында) 
осы Қағидалардың 6-қосымшасына сəйкес нысан бойынша «ҚОСПА адамдар жұмыс істеп 
жатыр» деген белгілер (плакаттар) ілінеді.

Плакаттар бір полюсті айырғыштарда əр полюстің жетектеріне, ал жедел штангамен 
басқарылатын айырғыштарда - қоршауларға ілінеді. Айырғыштардың пневматикалық 
жетектеріне ауа кіргізбейтін ысырмаларда осы Қағидалардың 7-қосымшасына сəйкес нысан 
бойынша «АШПА адамдар жұмыс істеп жатыр» деген белгілер (плакаттар) ілінеді.

Коммутациялық аппараттары жоқ, кернеуі 1000 В дейінгі қосылымдарда осы қағидалардың 
6-қосымшасына сəйкес нысан бойынша плакат түсірілген сақтандырғыштарда ілінеді. ЖТҚ-да 
осы Қағидалардың 240-тармағына сəйкес ілінеді.

Плакаттар қашықтан жəне жергілікті басқару кілттері мен батырмаларда, сондай-
ақ автоматтарда немесе басқару тізбектері жəне коммутациялық аппарат жетектерін 
қоректендіретін ток беру тізбектерінің алынған сақтандырғыштарының орнына ілінеді.

138. ƏЖ немесе КЖ жұмыстар үшін токтан ажыратылған айырғыштар мен құрама 
ажыратқыштардың жетектерінде, жұмыс істеп жатқан бригадалардың санына қарамастан 
осы қағидалардың 8-қосымшасына сəйкес нысан бойынша плакат ілінеді. Бұл плакат желіде 
жұмыс істеп жатқан бригадалардың есебін жүргізетін жедел персоналдың көрсетуі бойынша 
ілінеді жəне алынып тасталады.

3-параграф. Электр қондырғыда кернеудің жоқ екенін тексеру
139. Кернеудің жоқтығын кернеу көрсеткіш арқылы тексеру қажет, қолдану алдында оның 

жарамдығын осы мақсатқа арналған арнайы аспаптардың көмегімен немесе оны əдейі кернеу 
берілген ток өткізгіш бөліктерге жақындату арқылы тексеріп алу қажет.

Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында кернеу көрсеткішті диэлектрлік 
қолғаптарды киіп пайдалану қажет.

Кернеуі 35 кВ жəне одан жоғары электр қондырғыларында кернеудің жоқтығын тексеру үшін 
оқшаулағьш штанганы ток өткізгіш бөліктерге бірнеше рет жанастыру пайдалануға болады. 
Ұшқынның шашырамауы жəне шытырламауы кернеудің жоқтығын білдіреді.

140. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларындағы ТҚ-да кернеу жоқтығын тексеру 
үшін жедел персонал ішінен электр қауіпсіздігі бойынша IV топтағы жұмыскерге, кернеуі 1000 
В дейінгі электр қондырғыларында – III топтағы жұмыскерге рұқсат етіледі.

ƏЖ-де кернеу тексеруді екі жұмысшы: кернеуі 1000 В жоғары ƏЖ электр қауіпсіздігі бойынша 
IV жəне III топтағы жұмыскер, кернеуі 1000 В дейінгі ЭЖ-де III топтағы жұмыскер орындайды.

141. Кернеудің арнайы көрсеткіші болмаған кезде схеманы салыстыра дəлдеу арқылы 
тексеруді жұмысын АТҚ, ЖТҚ жəне сыртқа орнатылған жинақты трансформатордың қосалқы 
станциясында (бұдан əрі - ТҚС), сондай-ақ ƏЖ-де тұманды, жаңбырлы, қарлы ауа райы 
кезінде рұқсат етіледі.

Схеманы салыстырып дəлелдеу арқылы тексеру кезінде ƏЖ мен КЖ кірмелерінде кернеудің 
жоқтығын желіні жедел басқарып отырған кезекші растайды.

ƏЖ салыстырып дəлелдеу арқылы тексеру желілердің бағыты мен сыртқы белгілерін, 
сондай-ақ желілердің диспетчерлік атауларына сəйкес келетін тіректердегі белгілерді 
тексеруді білдіреді

142. Кернеуі 6-20 кВ ƏЖ-де ағаш немесе темірбетон тіректерінде, сондай-ақ, телескопиялық 
мұнараларда жүргізілетін сыйымдылық тоғының ағып өту қағидатында жұмыс істейтін 
көрсеткішпен импульстік токты есептемегенде кезінде кернеудің жоқтығын тексеру, көрсеткіштің 
талап етілетін сезгіштігін қамтамасыз етіледі. Ол үшін көрсеткіштің жұмыс істеп тұрған бөлігі 
жерге тұйықталады.

143. ƏЖ-де сымдар əртүрлі деңгейде тартылған кезде, кернеудің жоқтығын көрсеткішпен 
немесе штангамен тексеру қажет жəне жерге тұйықтау құралын орнату төменнен жоғары қарай, 
төменгі сымнан бастап жүргізіледі. Сымдар көлденең тартылса, кернеудің болмауын тексеру 
жақын орналасқан сымнан басталады.

144. Кернеуі 1000 В дейінгі жерге қосылған бейтарапты электр қондырғыларында екі 
полюсті көрсеткіш қолданылған кезде фазалардың аралығында да, əрбір фаза мен жабдықтың 
жерге тұйықталған корпусы немесе корғаушы өткізгіш аралығында кернеудің жоқтығын тек-
серу қажет. Ол үшін алдын ала тексерілген вольтметр қолданылады. Бақылау шамдарын 
пайдалануға рұқсат етілмейді.

145. Аппараттың ажыратылғандығы туралы сигнал беретін бұғаттауыш құрылғылар, 
тұрақты түрде іске қосылған вольтметрлер жəне т.б. кернеу жоқтығын растайтын қосымша 
құралдар ғана болып табылады жəне олардың көрсетулері негізінде кернеу жоқтығы туралы 
қорытынды жасауға рұқсат етілмейді.

4-параграф. Жерге тұйықтауды орнату
 146. Ток өткізгіш бөліктерге жерге тұйықтау кернеуі жоқтығын толық тексергеннен кейін 

орнату қажет.
 147. Тасымалды жерге тұйықтау құралы алдымен жерге тұйықтау құрылғысына жалғанады, 

одан кейін кернеу жоқтығына тексеріліп, ток өткізгіш бөліктерге орнатылады.
ƏЖ сымдар əртүрлі деңгейде тартылған кезде, жерге тұйықтау төменгі сымнан бастап 

орнатылады.
Тасымалды жерге тұйықтау конструкцияның жерге тұйықтау шинасына жəне ток өткізгіш 

бөліктерге бояудан тазартылған орындарға жалғанады.
Тасымалды жерге тұйықтау құралы кері (кезекпен) алынады: алдымен оны ток өткізгіш 

бөліктерден алып, одан кейін жерге тұйықтау құрылғыдан ажырату қажет.
 148. Тасымалды жерге тұйықтау құралын орнату жəне алу кернеуі 1000 В жоғары электр 

қондырғыларында диэлектрлік қолғаптарды киіп, оқшаулағыш штанганы пайдалану арқылы 
жүргізіледі. Тасымалды жерге тұйықтау құралдарының қысқыштары оқшаулағыш штангамен 
немесе тікелей диэлектрлік қолғаптармен жерге тұйықталады.

 149. Осы Қағидалардың 201-тармағында көрсетілген жағдайлардан басқа, жерге тұйықтау 
үшін сол мақсаттарға арналмаған сымдарды пайдалануға рұқсат етілмейді.

5-параграф. Тарату құрылғыларында жерге тұйықтау құралдарын орнату
150. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында жұмыс жүргізу үшін токтан 

ажыратылған учаскенің кернеу берілетін барлық фазаларының (полюстердің) ток өткізгіш 
бөліктері жұмыс үшін токтан ажыратылған жинақты шиналарда бір жерге тұйықтау құралын 
орнату жеткілікті жинақты шиналарды қоспағанда, жерге тұйықталады.

Ажыратылған желілі айырғышта жұмыс жүргізу кезінде айырғышта жерге тұйықтаушы 
пышақтардың бар екендігіне қарамастан, ƏЖ жағынан төмен түсіретін сымдарда айырғыш 
арқылы əртүрлі əрекеттер жасау кезінде бұзылмайтын қосымша жерге тұйықтау құралы 
орнатылады.

151. Жерге тұйықталған ток өткізуші бөліктер кернеудегі ток өткізуші бөліктерден көзге 
көрінетін үзік арқылы бөлектенеді.

Осы Қағидалардың 130-тармағында көзделген жағдайларда көзге көрінетін үзіктің 
болмауына рұқсат етіледі. 

Орнатылған жерге тұйықтау құралы тікелей жұмыс жүргізіліп жатқан ток өткізгіш бөліктерден, 
токтан ажыратылған ажыратқыш, айырғыш, бөліктегіш немесе жүктемені ажыратқыш, алынған 
сақтандырғыш, бөлшектелген шиналар немесе сымдар арқылы бөлектеуге рұқсат етіледі.

Тікелей жұмыс орнында ток өткізгіш бөліктерге, осы бөліктер жеткізілген кернеуде (əлеуетте) 
тұрған жағдайда, жерге тұйықтау құралы қосымша орнатылады.

152. Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында ТҚ-ның, қалқандардың, 
құрастырмалардың құрама шиналарында жұмыс жүргізу кезінде шиналардан кернеу түсіріледі 
жəне шиналар (оқшауланған сымнан жасалған шиналардан басқа) жерге тұйықталады. Осы 
ТҚ-ның қосылымдарын, қалқандарды, құрастырмаларды жəне оларға жалғанған жабдықтың 
жерге тұйықтау қажеттілігін жəне мүмкіндігін наряд, нұсқау беруші айқындайды.

(Жалғасы. Басы 23-бете) 


