
Теңiздегi ғылыми зерттеулердi жүргiзу 

қағидасын бекiту туралы 
Қазақстан Республикасы Энергетика министрiнiң 2015 

жылғы 23 ақпандағы № 129 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2015 жылы 24 

сәуiрде № 10798 тiркелдi. Күшi жойылды - Қазақстан 

Республикасы Энергетика министрiнiң 2018 жылғы 28 

сәуiрдегi № 152 бұйрығымен 

 

"Әдiлет" ақпараттық-құқықтық жүйесi 05.05.2015 ж.; 

"Егемен Қазақстан" 7.04.2016 ж. № 65 (28793); 

"Казахстанская правда" от 7.04.2016 г. № 65 (28191) 

 
 

      Ескерту. Күшi жойылды – ҚР Энергетика министрiнiң 

28.04.2018 № 152 (29.06.2018 бастап қолданысқа 

енгiзiледi) бұйрығымен. 

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 

2010 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы 

18-бабының 12) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

      1. Қоса берiлiп отырған Теңiздегi ғылыми 

зерттеулердi жүргiзу қағидасы бекiтiлсiн. 

      2. Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрлiгiнiң Мұнай-газ кешенiндегi экологиялық 

реттеу, бақылау және мемлекеттiк инспекция комитетi 

заңнамада белгiленген тәртiппен: 

      1) Қазақстан Республикасының Әдiлет 

министрлiгiнде осы бұйрықтың мемлекеттiк тiркеуден 

өтуiн; 

      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет 

министрлiгiнде оның мемлекеттiк тiркелгенiнен кейiн 

күнтiзбелiк он күн iшiнде осы бұйрықты ресми жариялауға 

"Әдiлет" ақпараттық құқықтық жүйесiне, сонымен бiрге 

мерзiмдi баспа басылымдарына жолдануын; 

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрлiгiнiң ресми интернет-ресурсында және 

мемлекеттiк органдардың 

      интранет-порталында орналастыруын; 

      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет 

министрлiгiнде мемлекеттiк тiркегеннен кейiн он жұмыс 

күнi iшiнде Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрлiгiнiң Заң қызметi департаментiне осы тармақтың 

2) және 3) тармақшаларымен көзделген iс-шаралардың 

орындалуы туралы мәлiметтердi ұсынуды қамтамасыз етсiн. 

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшiлiк 



ететiн Қазақстан Республикасы Энергетика вице-

министрiне жүктелсiн. 

      4. Осы бұйрық оның алғаш ресми жарияланған 

күнiнен кейiн күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң 

қолданысқа енгiзiледi. 

Қазақстан Республикасы   

Энергетика министрi В. Школьник 

      "КЕЛIСIЛГЕН"  

      Қазақстан Республикасы  

      Ауыл шаруашылығы министрi  

      ______________ А. Мамытбеков  

      2015 жылғы 18 наурыз 

      "КЕЛIСIЛГЕН"  

      Қазақстан Республикасы  

      Бiлiм және ғылым министрi  

      ____________ А. Сәрiнжiпов  

      2015 жылғы 5 наурыз 

      "КЕЛIСIЛГЕН"  

      Қазақстан Республикасы  

      Инвестициялар және даму  

      министрiнiң м.а.  

      ________________ Ж. Қасымбек  

      2015 жылғы 3 наурыз 

      "КЕЛIСIЛГЕН"  

      Қазақстан Республикасы  

      Ұлттық қауiпсiздiк  

      комитетiнiң төрағасы  

      ________________ Н. Әбiқаев  

      2015 жылғы 11 наурыз 

       

       

  

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрiнiң 

2015 жылғы 23 

ақпандағы 

№ 129 

бұйрығымен 

бекiтiлген 

Теңiздегi ғылыми зерттеулердi жүргiзу қағидасы 

1. Жалпы ережелер 



      1. Осы Теңiздегi ғылыми зерттеулердi жүргiзу 

қағидасы (бұдан әрi - Қағида) "Жер қойнауы және жер 

қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 

2010 жылғы 24 маусымдағы Заңының 16-бабы 49) 

тармақшасына сәйкес әзiрлендi және Каспий мен Арал 

теңiздерiнiң қазақстандық бөлiгiнде теңiздегi ғылыми 

зерттеулердi жүргiзу тәртiбiн айқындайды. 

      2. Теңiздегi ғылыми зерттеулер жер қойнауын 

пайдалану жөнiндегi операциялардың теңiзге әсерiн және 

олардың қоршаған ортаға салдары мен биологиялық 

әртүрлiлiгiн зерттеу мақсатында жүргiзiледi. 

      3. Теңiздегi ғылыми зерттеулер қазақстандық, 

сондай-ақ шетелдiк жеке және заңды тұлғалар, 

халықаралық ұйымдармен жүзеге асырылуы мүмкiн. 

      4. Қазақстан Республикасының Энергетика 

министрлiгi теңiздегi ғылыми зерттеулер саласындағы 

құзыреттi орган (бұдан әрi - құзыреттi орган) болып 

табылады. 

      5. Теңiзде жер қойнауын пайдалану жөнiндегi 

операцияларды жүргiзу кезiнде мынадай теңiздегi ғылыми 

зерттеулер жүзеге асырылуы мүмкiн: 

      1) экологиялық зерттеулер (мұнайдың төгiлуiн 

зерттеу, қоршаған ортаны ластаушылармен күрес жөнiндегi 

әдiстер мен технологияларды әзiрлеуге байланысты 

зерттеулер, авариялық жағдайларды зерттеу және 

басқалар); 

      2) сулы ортаның және мұзды жағдайдың 

гидродинамикасын зерттеу; 

      3) Каспий теңiзi деңгейiнiң тербелiстерiн және 

оның теңiздегi мұнай-газ кәсiпшiлiгi гидротехникалық 

құрылыстарына және жағадағы мұнай-газ инфрақұрылымына 

тигiзетiн әсерiн зерттеу және болжамдау; 

      4) ғылыми-зерттеу мақсатында мұнай операциялары 

мен бұрғылауды жүргiзудiң су асты әдiстерiн әзiрлеуге 

бағытталған зерттеулер; 

      5) теңiз аясында түрлi құрылыс материалдарының 

жай-күйiн зерттеуге бағытталған зерттеулер; 

      6) су асты кәбiлдерi мен құбырларын төсеу жобасын 

(жобаларын) әзiрлеудiң ғылыми қамтамасыз етiлуiне 

бағытталған зерттеулер; 

      7) Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторында 

жасанды аралдар, құрылыстар мен қондырғылар жасау 

жобасын (жобаларды) әзiрлеудiң ғылыми қамтамасыз 

етiлуiне бағытталған зерттеулер; 

      8) гидрографикалық, геофизикалық, 



гидробиологиялық, ихтиологиялық және геотехникалық 

зерттеулер; 

      9) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларға 

байланысты өзге де ғылыми зерттеулер. 

2. Теңiздегi ғылыми зерттеулердi жүргiзу тәртiбi 

      6. Теңiздегi ғылыми зерттеулердi жүргiзуге 

мүдделi тұлғалар жұмыстарды жүргiзудiң басталуы жөнiнде 

құзыреттi органға мыналарды: 

      1) теңiзде ғылыми зерттеулер жүргiзудiң сипаты 

мен мақсаты туралы ақпаратты; 

      2) теңiздегi ғылыми зерттеулердi жүргiзу 

жоспарланатын ауданның географиялық координаттарын, 

көрсетiлген аудандарға баратын және керi қайтатын 

маршруттарды; 

      3) зерттеу жүргiзетiн кемелердiң алғашқы келетiн 

және түпкiлiктi кететiн болжамды күндерi, 

қатыстырылатын кемелер мен жүзiп жүретiн құралдардың 

түрлерi, ғылыми жабдықтарды орналастыру және шығару 

мерзiмдерiн қамтитын хабарлама жiбередi. 

      7. Теңiздегi ғылыми зерттеулердi жүргiзуге 

мынадай жағдайларда рұқсат берiлмейдi: 

      1) Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауiпсiздiгiне қауiп төндiрсе немесе төндiруi мүмкiн 

болса; 

      2) қоршаған теңiз аясын қорғау, табиғи 

ресурстарды сақтау, сондай-ақ теңiздердiң су 

ресурстарын кешендi пайдалану талаптарымен үйлеспейтiн 

болса; 

      3) Қазақстан Республикасының аумағында тыйым 

салынған жабдықты, қондырғыларды немесе iс-қимылдарды 

қамтитын болса; 

      4) Қазақстан Республикасының теңiз акваториясының 

қазақстандық бөлiгiнде өзiнiң егемендi және айрықша 

құқықтарын жүзеге асыруда жүргiзетiн қызметiне кедергi 

келтiретiн болса; 

      5) жасанды аралдарды, қондырғыларды және 

құрылыстарды салуды, қолдануды немесе пайдалануды 

қамтитын болса. 

      8. Хабарламаны алғаннан кейiн құзыреттi орган бес 

жұмыс күнi iшiнде оны жер қойнауын зерттеу және 

пайдалану, мемлекеттiк шекараны қорғауды қамтамасыз 

ету, су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, 

су бұру және жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту 

және пайдалану саласындағы уәкiлеттi органдарға 



жiбередi. 

      9. Теңiздегi ғылыми зерттеулердi жүргiзу 

нәтижелерi туралы есеп өтiнiш берушiмен құзыреттi 

органға жiберiледi, ол оны бес жұмыс күнi iшiнде жер 

қойнауын зерттеу және пайдалану, ғылым, су қорын 

пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру және 

жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және 

пайдалану саласындағы уәкiлеттi органдарға жолдайды. 


