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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 24 қазан     №799     Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтыру бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 

өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 24 қазандағы №799 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасының кейбір шешімдеріне
 енгізілетін өзгерістер мен толықтыру

1. «Əуе көлігімен тасымалданатын, оларға қатысты қарап тексеру 
жүргізілмейтін Қазақстан Республикасының лауазымды адамдарының ар-
найы тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 
31 желтоқсандағы №1509 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген əуе көлігімен тасымалданатын, оларға 
қатысты қарап тексеру жүргізілмейтін Қазақстан Республикасының лауазымды 
адамдарының арнайы тізбесінде:

14-тармақ алып тасталсын.
2. «Қазақстан Республикасының əуежайларындағы арнайы бөлінген зал-

дарда қызмет көрсетілетін адамдардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 маусымдағы №625 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., №41, 524-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының əуежай-
ла рындағы арнайы бөлінген залдарда қызмет көрсетілетін адамдардың тіз-
бесінде:

27-тармақ алып тасталсын.
3. «Арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерiнiң немесе əскери қызмет-

шiсiнiң денсаулығына жəне мүлкiне келтiрiлген залалды, сондай-ақ арнаулы 
мемлекеттік органдар қызметкерiнiң немесе əскери қызметшiсiнiң қызметтiк 
мiндеттерiн орындауына байланысты олардың отбасы мүшелерiнiң жəне 
жақын туыстарының денсаулығына жəне мүлкiне келтiрiлген залалды өтеу 
қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 
18 қыркүйектегі №1213 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2012 ж., №71, 1038-құжат):

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы» 1995 жылғы 

3 қазандағы Қазақстан Республикасы Заңының  19-бабына жəне «Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 21 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Арнаулы мемлекеттік органдар қызмет-
керiнiң немесе əскери қызметшiсiнiң денсаулығына жəне мүлкiне келтiрiлген 
залалды, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерiнiң немесе 
əскери қызметшiсiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындауына байланысты олардың 
отбасы мүшелерiнiң жəне жақын туыстарының денсаулығына жəне мүлкiне 
келтiрiлген залалды өтеу қағидаларында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерiнiң немесе əскери 

қызметшiсiнiң денсаулығына жəне мүлкiне келтiрiлген залалды, сондай-ақ 
арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерiнiң немесе əскери қызметшiсiнiң 
қызметтiк мiндеттерiн орындауына байланысты олардың отбасы мүшелерiнiң 
жəне жақын туыстарының денсаулығына жəне мүлкiне келтiрiлген залалды өтеу 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
күзет қызметі туралы» 1995 жылғы 3 қазандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 19-бабына, «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік ор-
гандары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 18-бабына сəйкес əзірленді жəне арнаулы мемлекеттік органдар 
қызметкерiнiң немесе əскери қызметшiсiнiң (бұдан əрі – қызметкерінің) денсау-
лығына жəне мүлкiне келтiрiлген залалды, сондай-ақ қызметкердiң қызметтiк 
мiндеттерiн орындауына байланысты олардың отбасы мүшелерiнiң жəне 
жақын туыстарының денсаулығына жəне мүлкiне келтiрiлген залалды өтеу 
тəртібі мен шарттарын айқындайды.».

4. «Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының мүлік-
терін беру, өткізу, кəдеге жарату жəне есептен шығару, сондай-ақ жылжы-
майтын мүлкін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 қаңтардағы №16 
қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы арнаулы мемле-
кеттік органдарының мүліктерін беру, өткізу, кəдеге жарату жəне есептен 
шығару, сондай-ақ жылжымайтын мүлкін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру 
қағида ларында:

9, 10 жəне 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі (бұдан əрі 

– МКҚ) есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей пайда-
ланылмайтын мүлік туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетіне (бұдан əрі – ҰҚК) жібереді.

10. Алынған мəліметтердің негізінде ҰҚК арнаулы мемлекеттік органдардың 
пайдаланылмайтын мүлкінің жалпы тізбесін жасайды жəне оны мүлікке 
қажеттілікті айқындау үшін Қарулы Күштерге, басқа əскерлер мен əскери 
құралымдарға жəне МКҚ-ға жібереді.

11. Қарулы Күштер, басқа əскерлер мен əскери құралымдар жəне МКҚ 
пайдаланылмайтын мүліктің жалпы тізбесін алғаннан кейін бір ай мерзімде 
ҰҚК-ге мүлікке қажеттілік туралы немесе мұндай қажеттіліктің жоқтығы туралы 
бірінші басшының орынбасарының қолы қойылған жазбаша өтінім жібереді.

 Қарулы Күштердің, басқа əскерлер мен əскери құралымдардың жəне 
МКҚ-дан өтінімдер алынғаннан кейін арнаулы мемлекеттік органдардың 
пайдаланылмайтын мүлкінің түпкілікті тізбесі Қазақстан Республикасының 
мүдделі мемлекеттік органдарымен келісу бойынша арнаулы мемлекеттік 
органдардың бірінші басшыларының бірлескен бұйрығымен (бұдан əрі – 
бекітілген тізбе) бекітіледі.». 

5. «Əскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау 
органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлеріне, сондай-
ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу жəне нысанды киім киіп жүру 
құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға зейнетақы 
төлемдерін тағайындау жəне жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы №1500 
қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., №78, 1023-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Əскери қызметшілерге, арнаулы мемле-
кеттік жəне құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет 
қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу жəне 
нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойыл-
ған адамдарға зейнетақы төлемдерін тағайындау жəне жүзеге асыру 
қағидаларында:

2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi – ұлттық 

қауiпсiздiк органдарында жəне Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы 
барлау қызметiнде қызмет өткерген əскери қызметшiлер мен қызметкерлерге;»; 

2-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын.
6. «Тексеріп қарау жүргізілетін көлік инфрақұрылымы объектілерінің, оларға 

қатысты тексеріп қарау жүргізілмейтін адамдардың, көлік инфрақұрылымы 
объектілеріне əкелуге тыйым салынған заттар мен құралдардың тізбелерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 шілдедегі 
№817 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №48, 
476-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген оларға қатысты тексеріп қарау жүргізіл-
мейтін адамдардың тізбесінде: 

14-тармақ алып тасталсын.

7. «Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін 
қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы №646қбп 
қаулысында: («Қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгімен). 

8. «Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының қызмет-
керлері мен олардың отбасы мүшелерінің шығындарын өтеудің кейбір мəсе-
лелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 11 ақпандағы 
№49 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағы 
бойынша көлікте жүргені үшін арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің 
(курсанттардан, тыңдаушылардан басқа) шығындарын өтеу қағидаларында:

3-тармақтың үшінші бөлігінің төртінші абзацы алып тасталсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген Қызмет бойынша ауысқан кезде жəне 

қызметтен шығарылғанда арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің 
(курсанттардан, тыңдаушылардан басқа) жеке мүліктерінің 10 тоннаға дейінгі 
көлемін тасымалдауға кеткен шығындарын өтеу қағидаларында:

3-тармақтың екінші бөлігінің төртінші абзацы алып тасталсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген Арнаулы мемлекеттік органның қызметкері 

орын ауыстырған кезде, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органның қызметкері 
қызметтен шығарылған кезде Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 
көлiкте жүргені үшін арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің (кур-
санттардан, тыңдаушылардан басқа), олармен үнемі бірге тұратын отбасы 
мүшелерінің шығындарын өтеу қағидаларында:

3-тармақтың үшінші бөлігінің төртінші абзацы алып тасталсын.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 28 қазан     №802     Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық 
және фитосанитарлық шаралар жөніндегі ақпарат 
орталығын құру және оның жұмыс істеу ережесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2005 жылғы 11 шілдедегі

№718 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. «Саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық жəне фитосанитарлық 

шаралар жөніндегі ақпарат орталығын құру жəне оның жұмыс істеу ережесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 11 шілдедегі 
№718 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., №29, 
365-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Саудадағы техникалық кедергілер, санитариялық жəне фитосанитариялық 

шаралар жөніндегі ақпарат орталығын құрудың жəне оның жұмыс істеуінің 
қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Саудадағы техникалық кедергілер, санитариялық 

жəне фитосанитариялық шаралар жөніндегі ақпарат орталығын құрудың жəне 
оның жұмыс істеуінің қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Саудадағы техникалық кедергілер, 
санитарлық жəне фитосанитарлық шаралар жөніндегі ақпарат орталығын 
құру жəне оның жұмыс істеу ережесі осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 28 қазандағы №802 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2005 жылғы 11 шілдедегі №718 қаулысымен бекітілген

Саудадағы техникалық кедергілер, санитариялық жəне
фитосанитариялық шаралар жөніндегі ақпарат орталығын құрудың

жəне оның жұмыс істеуінің қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Саудадағы техникалық кедергілер, санитариялық жəне фитосани-

тариялық шаралар жөніндегі ақпарат орталығын құрудың жəне оның жұмыс 
істеуінің қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Техникалық реттеу туралы» 
2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
əзірленді жəне Саудадағы техникалық кедергілер, санитариялық жəне 
фитосанитариялық шаралар жөніндегі ақпарат орталығын (бұдан əрі - Ақпарат 
орталығы) құру жəне оның жұмыс істеу тəртібін айқындайды.

2. Ақпарат орталығы Қазақстан Республикасы Сауда жəне интеграция 
министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің «Қазақстан 
стандарттау жəне сертификаттау институты (ҚазСтИн)» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнының (бұдан əрі - кəсіпорын) 
құрылымдық бөлімшесі болып табылады жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен құрылады.

3. Ақпарат орталығы өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конститу-
циясын, «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 
жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Кодексін, Қазақстан 
Республикасының «Өсімдіктер карантині туралы» 1999 жылғы 11 ақпандағы, 
«Өсімдіктерді қорғау туралы» 2002 жылғы 3 шілдедегі, «Ветеринария тура-
лы» 2002 жылғы 10 шілдедегі, «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы  9 
қарашадағы, «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы  21 шілдедегі, 
«Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау туралы» 
2014 жылғы 14 қазандағы заңдарын, өзге де нормативтік құқықтық актілерді 
жəне осы Қағидаларды басшылыққа алады.

4. Ақпарат орталығы мүдделі тараптар мен шет мемлекеттерге олардың 
сұрау салуы бойынша:

1) қолданыстағы немесе əзірленіп жатқан техникалық регламенттер, 
ветеринариялық-санитариялық, санитариялық жəне фитосанитариялық 
шаралар (бұдан əрі – СФС шаралар), стандарттар, оларға енгізілетін өзгерістер 
жəне өнімнің, көрсетілетін қызметтің сəйкестігін растау рəсімдері;

2) Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға жəне стандарттау, 
сəйкестiктi растау, аккредиттеу, ветеринария, санитария жəне фитосанитария 
саласындағы халықаралық екiжақты жəне көпжақты сипаттағы шарттарға 
мүшелiгi немесе қатысуы;

3) əзірленіп жатқан жəне қабылданған техникалық регламенттердің, 
стандарттардың жобаларын, ветеринариялық-санитариялық, санитариялық 
жəне фитосанитариялық шараларды жəне өнімнің, көрсетілетін қызметтің 
сəйкестігін растау рəсімдерін немесе олар туралы ақпаратты жариялау көздері 
туралы консультация беру, құжаттардың көшірмелерін жəне ақпарат беру 
мақсатында Дүниежүзілік сауда ұйымының (бұдан əрі – ДСҰ) хатшылығымен, 
ДСҰ-ға мүшелермен стандарттау жөніндегі халықаралық жəне шетелдік 
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау үшін құрылады. 

5. ДСҰ хатшылығымен жəне ДСҰ-ға мүшелермен Қазақстан Республика-
сының ДСҰ-дағы міндеттемелеріне байланысты мəселелер бойынша өзара 
іс-қимыл жасау ДСҰ мəселелері жөніндегі Ақпарат орталығы арқылы жүзеге 
асырылады.

6. Ақпарат орталығының негізгі міндеттері:
1) саудадағы техникалық кедергілер (бұдан əрі – СТК) жəне СФС шара-

ларды қолдану бойынша заңды жəне жеке тұлғалармен ақпарат алмасудың 
жедел жүйесін құру;

2) СТК саласында жəне СФС шараларын қолдану бойынша ақпараттық 
қамтамасыз ету болып табылады.

7. Ақпарат орталығы қызметінің негізгі түрлері:
1) ДСҰ Хатшылығын, ДСҰ-ға мүше елдерді, Еуразиялық экономикалық 

одаққа (бұдан əрі – ЕАЭО) мүше мемлекеттерді, халықаралық ұйымдарды 
жəне басқа мүдделі тараптарды:

əзірлеу процестерімен байланысты хабарламалар, қабылданған 

(бекі  тілген) жəне қолданысқа енгізілген техникалық регламенттер, ветерина-
риялық-санитариялық, санитариялық жəне фитосанитариялық шаралар, стан-
дарттар, оларға енгізілетін өзгерістер жəне өнімнің, көрсетілетін қызметтің 
сəйкестігін растау рəсімдері;

техникалық регламенттердің талаптарын, сондай-ақ ветеринариялық-
санитариялық, санитариялық жəне фитосанитариялық талаптарды, оның 
ішінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру нəтижесінде бұзу фактілері;

міндетті талаптарды, оның ішінде техникалық регламенттердің талаптарын 
бұзу салдарынан адамның өмірі мен денсаулығына, мүлікке, қоршаған ортаға, 
өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігі мен саулығына зиян мен нұқсан келтіру 
(осы нұқсанның ауырлығын ескере отырып) фактілері;

техникалық регламенттердің талаптарын, сондай-ақ ветеринариялық-
санитариялық, санитариялық жəне фитосанитариялық талаптарды бұзуды 
жою үшін қабылданған шаралар;

халықаралық ұйымдардан жəне үшінші елдерден алынған, адамның өмірі 
мен денсаулығына, мүлікке, қоршаған ортаға, жануарлар мен өсімдіктердің 
тіршілігі мен саулығына қауіп төндіретін өнім;

қолданыстағы бақылау жəне инспекциялау рəсімдері, өндіріс пен карантин 
қағидалары, пестицидтер мен тағамдық қоспалардың рұқсат етілетін деңгейін 
мақұлдау рəсімдері;

қауіпті, бұл ретте ескерілетін факторларды бағалау, сондай-ақ ветерина-
рия лық, санитариялық немесе фитосанитариялық қорғаудың тиісті деңгейін 
айқындау рəсімдері;

карантиндік, фитосанитариялық, санитариялық жəне эпидемиологиялық 
жəне эпизоотиялық ахуалдың жəне уақытша енгізілетін шаралардың нашар лауы;

анықталған жəне таралған карантиндік объектілер (карантиндік зиянды 
ағзалар);

халық арасында инфекциялық жəне жаппай инфекциялық емес аурулардың 
(улануларды) анықталуы;

адамның өміріне, денсаулығына жəне оның тіршілік ету ортасына қауіптілігі 
анықталған өнім;

бірыңғай санитариялық талаптарға сəйкес келмейтін бақылаудағы тауар-
лардың ықтимал келіп түсуі;

техникалық реттеу, ветеринариялық-санитариялық, санитариялық жəне 
фитосанитариялық шаралар бойынша жұмыстарды үйлестіретін ұлттық ор-
гандар;

аккредиттеу жөніндегі орган;
сертификаттау бойынша аккредиттелген жəне (немесе) тағайындалған 

органдар жəне аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары);
техникалық реттеу, ветеринариялық-санитариялық, санитариялық жəне 

фитосанитариялық шаралар саласындағы мемлекеттік бақылау (қадағалау) 
органдары;

сəйкестік сертификаттары жəне сəйкестік туралы декларациялар;
техникалық реттеу, ветеринариялық-санитариялық, санитариялық жəне 

фитосанитариялық шаралар саласындағы халықаралық құқықтық құжаттар;
техникалық регламенттерді əзірлеу бағдарламалары;
ұлттық (мемлекеттік) стандарттарды əзірлеу бағдарламалары (жоспар-

лары);
өнімнің техникалық регламенттің талаптарына сəйкестігін растау үшін ерікті 

түрде қолданылуы мүмкін өңірлік (мемлекетаралық) стандарттар, сондай-ақ 
ұлттық (мемлекеттік) стандарттар;

сəйкестікті бағалау (растау) саласындағы құжаттар;
сəйкестігін міндетті растауға жататын өнімдер туралы құжаттар;
жануарлардың қауіпті жəне карантиндік ауруларының тізбесі;
ветеринариялық бақылауға жататын тауарлар тізбесі;
карантиндік объектілер мен аса қауіпті ағзалардың тізбесі;
карантиндік фитосанитариялық бақылауға жататын карантиндегі өнім-

дердің (карантиндегі жүктер, карантиндегі материалдар, карантиндегі 
тауарлар) тізбесі туралы ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету;

2) ДСҰ-ға мүше елдердің, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің жəне СТК 
бойынша əрі СФС шаралар бойынша басқа да халықаралық ұйымдардың 
ақпарат орталықтарымен ынтымақтастықты қамтамасыз ету;

3) СТК жөніндегі жəне СФС шаралар жөніндегі ақпаратқа қолжетімділікті 
қамтамасыз ететін дерекқор мен ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жəне 
қалыптастыру болып табылады.

8. Ақпарат орталығының өңірлердегі қызметін кəсіпорынның филиалдары 
(өкілдіктері) жүзеге асырады.

2-тарау. Ақпарат орталығының жұмыс істеу тəртібі
9. Ақпарат орталығы ДСҰ Хатшылығынан, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттерден 

жəне басқа да халықаралық ұйымдардан хабарламалардың келіп түсуіне 
қарай оларды тоқсан сайын уəкілетті органның ресми баспа басылымында 
(Ақпарат орталығының жаршысы) жəне ай сайын жалпы пайдаланылатын 
ақпараттық жүйеде (www.memst.kz немесе www.wto.memst.kz) орналастыру-
ды жүзеге асырады.

10. Ақпарат орталығы осы Қағидалардың 9-тармағына сəйкес хабарлама-
ларды алғаннан кейін оларды 15 жұмыс күні ішінде шет тілінен (ағылшын жəне 
басқа) мемлекеттік жəне орыс тілдеріне аударуды жүзеге асырады, сондай-
ақ СТК бойынша жəне СФС шаралары бойынша алынған хабарламаларға 
мониторинг жүргізеді.

11. Ақпарат орталығы заңды жəне жеке тұлғалардың сұрау салуы бойын-
ша оларды «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі ту-
ралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген тəртіппен əзірленіп жатқан, қабылданған техникалық регламент тер, 
стандарттар, өнімнің, қызметтердің сəйкестігін растау рəсімдері; санита риялық 
жəне фитосанитариялық шаралар, сондай-ақ оларға енгізілетін өзгеріс тер 
туралы мемлекеттік органдардың (əзірлеушілердің) ақпаратымен (түсінік-
темесімен) өтеусіз негізде қамтамасыз етеді.

12. Ақпарат орталығы ДСҰ Хатшылығының, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің 
жəне басқа да халықаралық ұйымдардың сұрау салуы бойынша, егер 
ратификацияланған халықаралық келісімдерде (шарттарда) өзгеше белгілен-
бесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
Қазақстан Республикасында əзірленіп жатқан техникалық регламенттерге, 
стандарттарға, өнімнің, қызметтердің сəйкестігін растау рəсімдеріне; санита-
риялық жəне фитосанитариялық шараларға, сондай-ақ оларға енгізілетін өзге-
рістерге мемлекеттік органдардың (əзірлеушілердің) ақпаратын (түсініктемесін) 
береді.

13. Мемлекеттік органдар осы Қағидалардың 7-тармағының 1) тармақ-
шасында көрсетілген ақпарат келіп түскен күннен бастап оны екі күн мерзімде 
Сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті органға жіберу үшін СТК жəне 
СФС шаралардың қабылдану немесе басталу шамасына қарай Ақпараттық 
орталыққа жібереді. 

14. Ақпарат орталығы əзірлеушілердің деректері бойынша СТК жəне СФС 
шаралар саласындағы əзірленіп жатқан нормативтік құжаттар туралы хабар-
ламаларды шет (ағылшын жəне басқа) тілінде жасайды жəне сауда қызметiн 
реттеу саласындағы уəкiлеттi органға жібереді.

15. Ақпарат орталығы СТК жəне СФС шаралар жөніндегі ақпаратқа қолже-
тімділікті жəне ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында дерекқорды жəне 
ақпараттық жүйені сүйемелдейді (www.wto.org).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2019 жылғы 28 қазан      №804      Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешім-

деріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиыр-

ма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

(Жалғасы 18-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 28 қазандағы №804 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдеріне енгізілетін өзгерістер 

1. «Қазақстан Республикасының құрлықтық қайраңында орналасқан 
келісімшарт аумағындағы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға 
тартылған қазақстандық жəне шетелдік теңіз кемелері мен қазақстандық əуе 
кемелеріне бақылауды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №759 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №63, 401-құжат):

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған қазақстандық 
жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерін бақылауды жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға 

жəне жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге 
тартылған қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе 
кемелерін бақылауды жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының құрлықтық 
қайраңында орналасқан келісімшарт аумағындағы жер қойнауын пайдалану 
жөніндегі операцияларға тартылған қазақстандық жəне шетелдік теңіз кемелері 
мен қазақстандық əуе кемелеріне бақылауды жүзеге асыру қағидалары осы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістерге 
(бұдан əрі – өзгерістер) 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

«Құрлықтық қайраңда орналасқан келісімшарт аумағындағы жер қой науын 
пайдалану жөніндегі операцияларға тартылған қазақстандық жəне шетелдік 
теңіз кемелері мен қазақстандық əуе кемелерінің Қазақ стан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын бірнеше мəрте кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағида-
ларын бекіту туралы» Қазақстан Респуб ликасы Үкіметінің 2016 жылғы 2 жел-
тоқсандағы №760 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 
ж., №63, 402-құжат): 

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған қазақстан-
дық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерінің Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуіне рұқсаттар 
беру қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға 

жəне жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге 
тартылған қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе 
кемелерінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше 
рет кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Құрлықтық қайраңда орналасқан келісім-
шарт аумағындағы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға 
тартылған қазақстандық жəне шетелдік теңіз кемелері мен қазақстандық əуе 
кеме лерінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше 
мəрте кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидалары осы өзгерістерге 2-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

3. «Құрлықтық қайраң үстіндегі су кеңістігінде орналасқан қалқымалы 
қонақүйлерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының аумағынан жасанды 
аралдарға, қондырғылар мен құрылыстарға, қалқымалы бұрғылау қондыр-
ғыларына не қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, жасанды арал дардан, 
қондырғылар мен құрылыстардан, қалқымалы бұрғылау қондыр ғыларынан 
Қазақстан Республикасының аумағына адамдарды, жүктер мен тауарларды 
жеткізуді жүзеге асыратын қазақстандық əуе кемелері үшін шекаралық, кедендік 
бақылаудан (кемелердің келуімен (кетуімен) байланысты кедендік операция-
ларды жүргізу бөлігінде) жəне бақылаудың өзге де түрлерінен өтпей Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын бөлінген əуе дəліздерінен тыс 
бірнеше мəрте кесіп өту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №761 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №63, 402-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Құрлықтық қайраң үстіндегі су кеңістігінде 
орналасқан қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының 
аумағынан жасанды аралдарға, қондырғылар мен құрылыстарға, қалқымалы 
бұрғылау қондырғыларына не қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, 
жасанды аралдардан, қондырғылар мен құрылыстардан, қалқымалы бұрғылау 
қондырғыларынан Қазақстан Республикасының аумағына адамдарды, жүктер 
мен тауарларды жеткізуді жүзеге асыратын қазақстандық əуе кемелері 
үшін шекаралық, кедендік бақылаудан (кемелердің келуімен (кетуімен) 
байланысты кедендік операцияларды жүргізу бөлігінде) жəне бақылаудың 
өзге де түрлерінен өтпей Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
бөлінген əуе дəліздерінен тыс бірнеше мəрте кесіп өту қағидалары осы 
өзгерістерге 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістерге 1-қосымша

 Қазақстан Республикасы  Үкіметінің
2016 жылғы 2 желтоқсандағы №759 қаулысымен бекітілген

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 

қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерін 
бақылауды жүзеге асыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер 

қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 
қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерін 
бақылауды жүзеге асыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) 55-бабының 12-1) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
операцияларға жəне жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды 
қамтамасыз етуге тартылған қазақстандық жəне шетелдік кемелер (бұдан 
əрі – кемелер) мен қазақстандық əуе кемелеріне (бұдан əрі – əуе кемелері) 
Заңның 55-бабының 12-1) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекітетін жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 
қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерінің 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 
өтуіне рұқсаттар беру тəртібіне сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі (бұдан əрі – Шекара қызметі) берген 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге 
рұқсаттардың (бұдан əрі – рұқсат) шарттарын көрсетілген кемелердің сақтауы 
бөлігінде ғана бақылауды жүзеге асыру тəртібін айқындайды.

 2. Рұқсат алған кемелерге қатысты бақылауды Шекара қызметі жүзеге 
асырады.

Рұқсат алған əуе кемелеріне қатысты бақылауды Шекара қызметі Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштерімен бірлесіп жүзеге асырады.

Заңның 70-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес Қазақстан Респуб-
ликасы Қарулы Күштерінің Əуе қорғанысы күштері Қазақстан Респуб лика сының 
Мемлекеттік шекарасын əуе кеңістігінде күзету кезінде Қазақстан Республика-
сының Мемлекеттік шекарасын кесіп өту тəртібінің сақталуын бақылауды 
жүзеге асырады.

 3. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған кемелер 
жəне əуе кемелері тасымалдайтын жолаушылар дара кəсіпкер немесе заңды 
тұлға, филиал, өкілдік ұсынатын жолаушылар тізіміне сəйкес бақылаудан 
өтеді, оған Шекара қызметінің лауазымды адамы бақылаудан өткені туралы 
белгі қояды.

 4. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған кемелер мен 
əуе кемелерімен тасымалданатын жүктер мен тауарлар Қазақстан Респуб-
ликасының аумағына Еуразиялық экономикалық одақтың жəне Қазақстан 
Республикасының кеден заңнамасына сəйкес əкелінеді.

Қазақстан Республикасының аумағына Еуразиялық экономикалық одақтың 
жəне Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының талаптары сақтала 
отырып əкелінген жүктер мен тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағынан Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторының су кеңістігіне өткізу 
кедендiк бақылаусыз жүзеге асырылады.

2-тарау. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге 

тартылған кемелерді бақылауды жүзеге асыру тəртібі
5. Кеме порттан (орналасу пунктінен), теңіздегі өткізу пунктінен немесе 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу жүзеге 
асырылатын өзге де орыннан Каспий теңізінің қазақстандық секторының 
су кеңістігіне шығар алдында, бірақ одан бұрын төрт сағаттан кешіктірмей, 
кеменің Каспий теңізінің қазақстандық секторының су кеңістігіне шығуын жо-
спарлайтын дара кəсіпкер немесе заңды тұлға, филиал, өкілдік немесе кеме 
капитаны (капитанның вахталық көмекшісі) жауапкершілік учаскесінде порт 
(орналасу пункті), теңіздегі өткізу пункті немесе Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізетін өзге де орны орналасқан Шекара 
қызметінің əскери бөліміне кеменің шығуға əзір екені туралы кез келген байла-
ныс құралдары арқылы ауызша хабар береді жəне рұқсат беруге құжаттарды 
тапсырған кезде мəлімделген жүру жолы өзгерген жағдайда, кеменің жүру 
маршрутын нақтылайды. 

6. Шекара қызметінің лауазымды адамдары кемеге келгеннен кейін 
кемені байқауды жəне қарап-тексеруді ұйымдастырады. Кеменің капитаны 
(капитанның вахталық көмекшісі) Шекара қызметінің лауазымды адамдарына 
рұқсатты, Шекара қызметі əскери бөлімінің командирі куəландырған кеме 
экипажының құрамын, кеме жолаушыларының тізімін жəне кеме экипажының 
мүшелері мен жолаушылардың жеке басын куəландыратын құжаттарды 
ұсынады. 

Шекара қызметінің лауазымды адамдары құжаттарды ондағы мəліметтердің 
дұрыстығы мен олардың дұрыс ресімделуі тұрғысынан тексеріп, оларды кеме-
нің капитанына (капитанның вахталық көмекшісіне) қайтарады.

7. Шекара қызметінің лауазымды адамдары мынадай құжаттардың да 
бар-жоғын тексереді:

1) кеменің Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туын көтеріп жүзу 
құқығы туралы куəлiгiнің немесе шет мемлекеттің туын көтеріп жүзетін кемені 
Каспий теңізінің қазақстандық секторында пайдалануға рұқсат;

2) кеме журналы;
3) кеменің жабдықталу мен жарақталу қауіпсіздігі туралы куəлігі.
8. Шекара қызметінің лауазымды адамдары кеменің капитаны (капитанның 

вахталық көмекшісі) мен экипажы мүшелеріне ауызша сұрау жүргізеді, сондай-
ақ капитанмен (капитанның вахталық көмекшісімен) бірлесіп, кемені қарап-
тексеруді жүргізеді.

9. Бақылау аяқталғаннан кейін Шекара қызметінің лауазымды адамы 
рұқсатқа белгілер қояды. Шекара қызметінің лауазымды адамы жүргізілген
іс-шаралардың нəтижелері туралы Шекара қызметінің əскери бөліміне байла-
ныс құралдары арқылы ақпарат жібереді. 

10. Кемелердің Каспий теңізінің қазақстандық секторының су кеңістігіне 
шығуы Шекара қызметі əскери бөлімінің лауазымды адамдары кемеде бақы-
лауды аяқтағаннан кейін порттан (орналасу пунктінен), теңіздегі өткізу пунктінен 
немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өтетін 
өзге де орыннан жүзеге асырылады.

Кемені Каспий теңізінің қазақстандық секторының су кеңістігіне шығаруды 
Шекара қызметі əскери бөлімінің командирі куəландырған кеме экипажының 
құрамына кіретін адамдар жүзеге асырады. 

11. Каспий теңізінің қазақстандық секторының су кеңістігінде болған кезде 
рұқсатқа сəйкес мынадай талаптар орындалады:

1) кеме капитаны (капитанның вахталық көмекшісі) Шекара қызметінің 
əскери бөлімімен үнемі радиобайланыста болады, кеме тұрған географиялық 
координаталарын көрсете отырып, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
шекарасын кесіп өтудің əр фактісі туралы хабардар етеді жəне ол туралы кеме 
журналына жазба жүргізеді; 

2) кеменің орналасқан жері туралы ақпаратты үнемі автоматты түрде беруді 
қамтамасыз ететін техникалық бақылау құралдары істен шыққан кезде кеме 
капитаны (капитанның вахталық көмекшісі) ақау себептері туралы Шекара 
қызметінің əскери бөліміне хабарлайды.

Кеменің орналасқан жері туралы ақпаратты үнемі автоматты түрде беруді 
қамтамасыз ететін техникалық бақылау құралдарының істен шығуына əкелген 
себептерді төрт сағат ішінде жою мүмкін болмаған жағдайда, кеменің капитаны 
(капитанның вахталық көмекшісі) бұл туралы Шекара қызметінің əскери бөлімін 
хабардар етеді жəне ақауды жою үшін портқа (орналасу пунктіне), теңіздегі 
өткізу пунктіне немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы 
арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орынға қайта оралады;

3) Шекара қызметі лауазымды адамдарының талабы бойынша кеменің ка-
питаны (капитанның вахталық көмекшісі) кеменің орналасқан жеріне қатысты 
ақпаратты жəне кеменің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
бірнеше рет кесіп өтуіне байланысты басқа да қажетті ақпаратты ұсынады.

12. Кеме Қазақстан Республикасының портына (орналасу пунктіне), 
теңіздегі өткізу пунктіне немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ше-
карасы арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орынға келерден бұрын төрт 
сағаттан кешіктірмей, кемені басқаратын дара кəсіпкер немесе заңды тұлға, 
филиал, өкілдік немесе кеменің капитаны (капитанның вахталық көмекшісі) бұл 
туралы Шекара қызметінің əскери бөліміне кез келген байланыс құралдары 
арқылы ауызша хабар береді. Шекара қызметінің лауазымды адамдары 
портқа (орналасу пунктіне), теңіздегі өткізу пунктіне немесе Қазақстан Респуб-
ликасының мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де 
орынға келіп, кемені бақылауды ұйымдастырады, осы Қағидалардың 6 жəне 
7-тармақтарында көрсетілген құжаттарды тексеруді, кемені қарап-тексеруді, 
кеме экипажы мүшелерінің түсірілуін қадағалауды жүзеге асырады, кеме ка-
питаны (капитанның вахталық көмекшісі) мен экипажы мүшелеріне ауызша 
сұрау жүргізеді. 

13. Кемеден экипаж мүшелерін, адамдарды түсіру, кез келген жүктер мен 
тауарларды түсіру (тиеу) Шекара қызметінің бақылауы аяқталғаннан кейін 
жүзеге асырылады. Бақылау аяқталған соң Шекара қызметінің лауазымды 
адамы рұқсатқа кеменің портқа (орналасу пунктіне), теңіздегі өткізу пунктіне 
немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу 
жүзеге асырылатын өзге де орынға келуі туралы белгі қояды.

3-тарау. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға
жəне жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз 

етуге тартылған қазақстандық əуе кемелерін бақылауды
жүзеге асыру тəртібі

14. Шекара қызметінің лауазымды адамдары əуе кемесіне келгеннен 
кейін əуе кемесіне байқауды жəне қарап-тексеруді ұйымдастырады. Əуе 
кемесінің командирі (ұшу экипажының мүшесі) Шекара қызметінің лауа зымды 
адамдарына рұқсатты, Шекара қызметі əскери бөлімінің командирі куəлан-
дырған əуе кемесі экипажының құрамын, кеме жолаушыларының тізімін жəне 
əуе кемесі экипажының мүшелері мен жолаушылардың жеке басын куəлан-
дыратын құжаттарды ұсынады. 

Шекара қызметінің лауазымды адамдары құжаттарды ондағы мəліметтердің 
дұрыстығы жəне олардың дұрыс ресімделуі тұрғысынан тексеріп, оларды əуе 
кемесінің командиріне (ұшу экипажының мүшесіне) қайтарады.

15. Шекара қызметінің лауазымды адамдары əуе кемесінің командирі 
мен экипажы мүшелеріне ауызша сұрау жүргізеді, сондай-ақ əуе кемесінің 
командирімен (ұшу экипажының мүшесімен) бірлесіп, кемені тексеріп қарайды.

16. Бақылау аяқталғаннан кейін Шекара қызметінің лауазымды адамы ұшу 
тапсырмасына (ұшу парағына) жазба жасайды жəне рұқсатқа белгілер қояды. 
Шекара қызметінің лауазымды адамы Шекара қызметінің əскери бөліміне 
байланыс құралдары арқылы жүргізілген іс-шаралардың нəтижелері туралы 
ақпарат жібереді.

17. Əуе кемелерінің Каспий теңізінің қазақстандық секторының үстіндегі 
əуе кеңістігіне ұшып шығуы Шекара қызметі əскери бөлімінің лауазымды 
адам дары кемеде бақылау жүргізгеннен кейін Қазақстан Республикасының 
əуеайлақтарынан, тікұшақ айлақтарынан жəне қону алаңдарынан, оның ішінде 
халықаралық ұшулар үшін ашылмағандарынан да жүзеге асырылады.

Əуе кемелерін Каспий теңізінің қазақстандық секторының су кеңістігіне 
ұшып шығаруды Шекара қызметі əскери бөлімінің командирі куəландырған 
кеме экипажы құрамына енгізілген адамдар жүзеге асырады.

18. Құрлықтық қайраң үстіндегі су кеңістігінде орналасқан қалқымалы 
қонақ үйлерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының аумағынан жасанды 
аралдарға, қондырғылар мен құрылыстарға, қалқымалы бұрғылау қондыр-
ғыларына не қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, жасанды аралдардан, 

қондырғылар мен құрылыстардан, қалқымалы бұрғылау қондырғыларынан 
Қазақстан Республикасының аумағына адамдарды, жүктер мен тауарлар-
ды жеткізуді жүзеге асыратын əуе кемелерінің ұшулары Қазақстан Респуб-
ликасының əуе кеңістігін пайдалану саласындағы заңнамасына сəйкес жүзеге 
асырылады.

19. Шекара қызметінің лауазымды адамдары орналасу пунктіне келіп, 
əуе кемесін байқауды ұйымдастырады, осы Қағидалардың 14-тармағында 
көрсетілген құжаттарды тексеруді, кемені тексеріп-қарауды, кеме экипажы 
мүшелерінің түсуін байқауды жүзеге асырады, кеме командирі мен экипажы 
мүшелеріне ауызша сұрау жүргізеді.

20. Əуе кемесі экипажы мүшелерінің, адамдардың түсуі, кез келген жүктер 
мен тауарларды түсіру (тиеу) Шекара қызметінің бақылауы аяқталған соң 
жүзеге асырылады. Бақылау аяқталғаннан кейін Шекара қызметінің лауазымды 
адамы рұқсатқа əуе кемесінің орналасу пунктіне келуі туралы белгілер қояды, 
сондай-ақ ол туралы ұшу тапсырмасына (ұшу парағына) жазба жасайды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістерге 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2016 жылғы 2 желтоқсандағы №760 қаулысымен бекітілген

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге 
тартылған қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық 

əуе кемелерінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
бірнеше рет кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер 

қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 
қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерінің 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 
өтуіне рұқсаттар беру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 55-бабының 12-1) тармақ-
шасына сəйкес əзірленді жəне жер қойнауын пайдалану жөніндегі опера-
цияларға жəне жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз 
етуге тартылған қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе 
кемелерінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет 
кесіп өтуіне рұқсаттар беру тəртібін айқындайды.

Осы Қағидалар жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 
қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелеріне, оның 
ішінде ауа қабы бар кемелерге қолданылады.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген ұғымдарға сəйкес келеді.

2-тарау. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге 

тартылған қазақстандық жəне шетелдік кемелердің
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет 
кесіп өтуіне рұқсаттар беру тəртібі, рұқсаттардың қолданылуының 

кеңістіктік жəне уақыттық шектері
3. Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
операцияларды қамтамасыз етуге тартылған қазақстандық жəне шетелдік 
кемелердің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше 
рет кесіп өтуіне рұқсатты (бұдан əрі – рұқсат) қазақстандық кеме тіркелген 
жердегі (порттағы, орналасу пунктіндегі) немесе шетелдік кеме Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасының аумағына кіретін пункттегі 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі (бұдан 
əрі – Шекара қызметі) береді.

4. Рұқсат алу үшін дара кəсіпкер немесе заңды тұлға, филиал, өкілдік (бұдан 
əрі – өтініш беруші) жауапкершілік учаскесінде кемелердің шығуы жоспарланған 
Шекара қызметінің əскери бөліміне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша рұқсат беру ту-
ралы жазбаша өтініш (бұдан əрі – өтініш);

2) кемеге меншік құқығын растайтын құжаттың көшірмесі не жер қойнауын 
пайдаланушы мен мердігер ұйымның арасындағы кемені жалға алу (тасы-
малдау) шартының көшірмесі жəне (немесе) мердігер ұйым мен кеме иесінің 
арасындағы шарт көшірмесі;

3) кеменің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын көтеріп жүзу 
құқығы туралы куəлігінің немесе шет мемлекеттің туын көтеріп жүзетін кемені 
Каспий теңізінің қазақстандық секторында пайдалануға рұқсаттың көшірмесі;

4) экипаж мүшелерінің, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану ауданы-
на тиісті құралмен тасымалданатын жұмыскерлердің, іссапарға жіберілген 
адамдардың, іскерлік іссапарға жіберілген адамдардың, мемлекеттік органдар 
мен ұйымдардың қызметкерлерінің жеке басын куəландыратын құжаттардың 
көшірмелері;

5) шетелдік азаматтар жəне азаматтығы жоқ адамдар үшін – жұмысқа 
орналасуға арналған рұқсаттардың көшірмелері, Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттердің азаматтары үшін – еңбек шартының көшірме лері, 
шетелдік азаматтар жəне азаматтығы жоқ адамдар, Қазақстан Республика-
сында іскерлік сапарда жүрген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің азаматтары үшін – іссапарға жіберу туралы хат;

6) қажет болған жағдайда шетелдік азаматтарға жəне (немесе) азаматтығы 
жоқ адамдарға берілген визалардың көшірмелері;

7) шарттың деректемелерін көрсете отырып, дара кəсiпкердің немесе 
заңды тұлғаның, филиалдың, өкiлдiктің жер қойнауын пайдалану жөнiндегi 
операцияларды жүзеге асыру мақсаттарында тауарларды, жұмыстар немесе 
көрсетілетін қызметтерді беру шартының негiзiнде тартылғаны туралы 
жер қойнауын пайдаланушының, Қазақстан Республикасының порты, теңіз 
терминалы, каналы, айлақтық құрылысжайы меншiк иесiнiң немесе оны 
басқаратын тұлғаның жазбаша өтініші;

8) жер қойнауын пайдалану жəне (немесе) жер қойнауын пайдалану 
жөніндегі операцияларды қамтамасыз ету ауданының координаталары, 
сондай-ақ оларға бару жəне одан қайту үшін ұсынылатын жолдар;

9) кеден ісі саласындағы уəкілетті орган шығарған шетелдік теңіз кемесіне 
қатысты тауарларға декларацияның көшірмесі.

5. Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша рұқсат осы 
Қағидалардың 4 жəне 7-тармақтарында көрсетілген өтініш пен құжаттарды 
Шекара қызметінің əскери бөлімі алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
беріледі.

6. Қазақстандық немесе шетелдік кеме экипажының мүшелерін ауыстыру 
қажет болған жағдайда, өтініш беруші осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша ауыстыру себептерін көрсете отырып, экипаж мүшелерін ау-
ыстыру туралы жазбаша өтінішті Шекара қызметінің əскери бөліміне ұсынады. 
Аталған өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) экипаждың жаңа мүшесінің жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесі;

2) шетелдік азамат жəне (немесе) азаматтығы жоқ адам үшін жұмыс істеуге 
рұқсаттың көшірмесі, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
азаматтары үшін еңбек шартының көшірмесі;

3) қажет болған жағдайда, шетелдік азаматқа жəне (немесе) азаматтығы 
жоқ адамға берілген визаның көшірмесі. 

Шекара қызметінің əскери бөлімі осы тармақта көрсетілген өтініш пен 
құжаттарды қарап, олар келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде өз 
шешімі туралы өтініш берушіге жазбаша хабарлайды.

7. Каспий теңізі қазақстандық секторының су кеңістігінде жоспарланған 
қызмет түріне байланысты мынадай қосымша құжаттар:

1) жер қойнауын пайдалану келісімшартына сəйкес теңіз түбі мен жер 
қойнауының табиғи ресурстарына барлау жүргізуге жəне оларды игеруге бай-
ланысты қызмет үшін:

теңізде мұнай операцияларын жүргізу үшін қалқымалы жабдыққа меншік 
құқығы туралы куəліктің көшірмесі не осындай қалқымалы жабдықты жалға 
алу шартының көшірмесі, не теңізде мұнай операцияларын жүргізу бойынша 
қызметтер көрсету туралы шарттың көшірмесі;

Қазақстан Республикасының Үкіметі мойындаған шетелдік сыныптау 
қоғамдарының бірінің кеменің қауіпті жүктерді тасымалдауға сəйкестігін 

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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растайтын теңіз кемесінің теңізде жүзу қауіпсіздігінің талаптарына сəйкестігі 
туралы сыныптау куəлігі;

2) жер қойнауын пайдалану келiсiмшартына сəйкес теңіз объектілерін салу 
мен орналастыруға, ұңғымаларды бұрғылауға, оларды консервациялау мен 
жоюға (бөлшектеуге) байланысты қызмет үшiн:

теңіз объектілерін салуға жəне орналастыруға көмірсутектер саласындағы 
уəкілетті орган берген рұқсаттың көшірмесі;

теңіз объектілерін (ұңғымаларды) консервациялау (жою) басталған 
жағдайда жер қойнауын пайдаланушының технологиялық объектілерді 
консервациялау (жою) туралы бұйрығының көшірмесі;

теңіз объектілерін (ұңғымаларды) консервациялағаннан (жойғаннан) 
кейін консервацияланған (жойылған) технологиялық объектілерді немесе 
ұңғымаларды қабылдау туралы актінің көшірмесі ұсынылады.

8. Рұқсат бiр жылдан аспайтын мерзiмге берiледi, жер қойнауын пайда-
лану жəне (немесе) рұқсатта көрсетiлген жер қойнауын пайдалану жөнiндегi 
операцияларды қамтамасыз ететін аудандар шегінде қолданылады жəне жер 
қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды қамтамасыз ету мақсатында 
тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді беру жөнiндегi 
келісімшарттың немесе шарттың қолданылу мерзімі ішінде жыл сайын қайта 
ресімдеуге жатады.

9. Рұқсат дара кəсіпкерге немесе заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің 
уəкілетті өкіліне есеп журналында қол қойғызу арқылы беріледі. Берілген 
рұқсат қолданылатын бүкіл мерзімі ішінде ол Каспий теңізінің қазақстандық 
секторының су кеңістігіне бару кезеңінде жəне Каспий теңізінің қазақстандық 
секторының су кеңістігінде тұрған (дрейфтеу) кезеңде кеме капитанында 
(иесінде) не капитанның вахталық көмекшісінде болады.

10. Рұқсат жоғалған жағдайда өтініш беруші оның жоғалу мəн-жайларын 
көрсете отырып, рұқсаттың телнұсқасын беру туралы өтінішпен Шекара қызме-
тінің əскери бөліміне жүгінеді.

Шекара қызметі осы Қағидалардың 4 жəне 7-тармақтарында көзделген 
рəсімді сақтамай, өтініш беруші тиісті жазбаша өтініш берген күннен бастап 
екі жұмыс күні ішінде рұқсаттың телнұсқасын береді.

11. Осы Қағидалардың 4 жəне 7-тармақтарында көрсетілген құжаттар 
топтамасы толық берілмеген, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік саласындағы 
уəкілетті орган мəлімделген экипаж мүшелері мен кемемен тасымалданатын 
жұмыскерлерді келісуден бас тартқан жағдайларда, Шекара қызметі рұқсатты 
ресімдемей, құжаттарды қайтарады.

Көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, құжаттар осы Қағидалардың 
4, 5 жəне 7-тармақтарында көзделген тəртіппен қайта ұсынылады.

12. Қазақстан Республикасының аумағына Еуразиялық экономикалық 
одақтың жəне Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес əкелін-
ген жүктер мен тауарларды Қазақстан Республикасының аумағынан Каспий 
теңiзiнiң қазақстандық секторының су кеңістігіне өткізу кедендiк бақылаусыз 
немесе бақылаудың өзге де түрлерiнсіз жүзеге асырылады.

3-тарау. Каспий теңізінің қазақстандық секторының су кеңістігінде 
орналасқан келісімшарт аумағындағы жер қойнауын пайдалану 
жөніндегі операцияларға тартылған қазақстандық əуе кемелерінің 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет 
кесіп өтуіне рұқсаттар беру тəртібі, рұқсаттардың қолданылуының 

кеңістіктік жəне уақыттық шектері
13. Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Каспий теңізінің 

қазақстандық секторының су кеңістігінде орналасқан келісімшарттық аумақта 
жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға тартылған қазақстандық əуе 
кемелерінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет 
кесіп өтуіне рұқсатты (бұдан əрі – рұқсат) қазақстандық əуе кемесі тіркелген 
жердегі немесе орналасқан пункттегі Шекара қызметі береді.

Каспий теңізінің қазақстандық секторының су кеңістігінде орналасқан 
қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының аумағы-
нан жасанды аралдарға, қондырғылар мен құрылыстарға, қалқымалы бұрғылау 
қондырғыларына не қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, жасанды арал-
дардан, қондырғылар мен құрылыстардан, қалқымалы бұрғылау қондырғы-
ларынан Қазақстан Республикасының аумағына адамдарды, жүктер мен 
тауарларды жеткізуді жүзеге асыратын əуе кемелерінің ұшулары Қазақстан 
Республикасының əуе кеңістігін пайдалану саласындағы заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады.

14. Рұқсат алу үшін өтініш беруші жауапты учаскесінде əуе кемесінің ұшып 
шығуы жоспарланған Шекара қызметінің əскери бөліміне мынадай құжаттарды 
ұсынады:

1) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша рұқсат беру ту-
ралы жазбаша өтініш (бұдан əрі – өтініш);

2) кемеге меншік құқығын растайтын құжаттың көшірмесі не əуе кемесінің 
иесі мен жер қойнауын пайдаланушының (оның мердігерінің) арасындағы 
адамдарды, жүктер мен тауарларды тасымалдау үшін кемені жалға алу 
шартының көшірмесі;

3) əуе кемесінде жер қойнауын пайдалану ауданына көшірілетін экипаж 
мүшелерінің, сондай-ақ жұмыскерлердің, іссапарға жіберілген адамдардың, 
іскерлік іссапарға жіберілген адамдардың, мемлекеттік органдар мен ұйымдар 
қызметкерлерінің жеке басын куəландыратын құжаттардың көшірмелері;

4) шетелдік азаматтар жəне азаматтығы жоқ адамдар (ұшқыштардан 
басқа барлық экипаж мүшелері үшін) үшін – жұмысқа орналасуға арналған 
рұқсаттардың көшірмелері, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет-
тердің азаматтары үшін – еңбек шартының көшірмелері, шетелдік азаматтар 
үшін, Қазақстан Республикасында іскерлік сапарда жүрген Еуразиялық эконо-
микалық одаққа мүше мемлекеттердің азаматтары үшін –іссапарға жіберу 
туралы хат;

5) қажет болған жағдайда шетелдік азаматтарға жəне (немесе) азаматтығы 
жоқ адамдарға берілген визалардың көшірмелері;

6) шарттың деректемелерін көрсете отырып, дара кəсіпкердің немесе 
заңды тұлғаның (филиалдың, өкілдіктің) жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
операцияларды жүзеге асыру мақсаттарында тауарларды, жұмыстар немесе 
көрсетілетін қызметтерді беру шартының негізінде тартылғаны туралы жер 
қойнауын пайдаланушының жазбаша өтініші;

7) əуе кемелерінің ұшып шығуы мен қонуы үшін пайдаланылатын Қазақстан 
Республикасы əуе айлақтарының, тікұшақ айлақтарының жəне қону алаң-
дарының, оның ішінде халықаралық ұшу үшін ашылмағандарының тізбесі;

8) жер қойнауын пайдалану ауданының координаталары, сондай-ақ оған 
бару жəне одан қайту үшін ұсынылатын жолдар.

15. Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша рұқсат Шекара 
қызметінің əскери бөлімі осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген өтініш 
пен құжаттарды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде беріледі.

16. Қазақстандық əуе кемесі экипажының мүшелерін ауыстыру қажет 
болған жағдайда, өтініш беруші осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша ауыстыру себептерін көрсете отырып, экипаж мүшелерін ауыстыру 
туралы жазбаша өтінішті Шекара қызметінің əскери бөліміне ұсынады. Аталған 
өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) экипаждың жаңа мүшесінің жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесі;

2) шетелдік азамат жəне (немесе) азаматтығы жоқ адам үшін жұмысқа 
орналасуға рұқсаттың көшірмесі, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің азаматтары үшін еңбек шартының көшірмесі;

3) қажет болған жағдайда, шетелдік азаматқа жəне (немесе) азаматтығы 
жоқ адамға берілген визаның көшірмесі. 

Шекара қызметінің əскери бөлімі осы тармақта көрсетілген өтініш пен 
құжаттарды қарап, олар келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде өз 
шешімі туралы өтініш берушіге жазбаша хабарлайды.

17. Рұқсат бiр жылдан аспайтын мерзiмге берiледi, жер қойнауын пайда-
лану жəне рұқсатта көрсетiлген жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операция-
ларды қамтамасыз ететін аудандар шегінде қолданылады жəне жер қойнауын 
пайдалану жөнiндегi операцияларды қамтамасыз ету мақсаттарында тауар-
ларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді беруге арналған келісім-
шарттың немесе шарттың қолданылу мерзімі ішінде жыл сайын қайта ресім-
деуге жатады.

18. Рұқсат дара кəсіпкерге немесе заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің 
уəкілетті өкіліне есепке алу журналына қол қойғызу арқылы беріледі.

Берілген рұқсат бүкіл қолданылу мерзімі ішінде жер қойнауын пайдалану 
ауданына(-нан) бару (қайту) кезеңінде жəне жер қойнауын пайдалану ау-
данында тұрған (болған) кезеңде əуе кемесінің командирінде немесе ұшу 
экипажының мүшесінде болады.

19. Рұқсат жоғалған жағдайда өтініш беруші оның жоғалу мəн-жайларын 

көрсете отырып, рұқсаттың телнұсқасын беру туралы өтінішпен Шекара 
қызметінің əскери бөліміне жүгінеді.

Шекара қызметі осы Қағидалардың 14-тармағында көзделген рəсімді 
сақтамай, өтініш беруші тиісті жазбаша өтініш берген күннен бастап екі жұмыс 
күні ішінде рұқсаттың телнұсқасын береді.

20. Осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген құжаттар топтамасы 
толық берілмеген, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган 
мəлімделген экипаж мүшелері мен кемемен тасымалданатын жұмыскерлерді 
келісуден бас тартқан жағдайларда, Шекара қызметі рұқсатты ресімдемей, 
құжаттарды қайтарады.

Көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, құжаттар осы Қағидалардың 
14, 15-тармақтарында көзделген тəртіппен қайта ұсынылады.

21. Қазақстан Республикасының аумағына Еуразиялық экономикалық 
одақтың жəне Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының талаптары 
сақтала отырып əкелінген жүктер мен тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағынан Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторының су кеңістігіне өткізу 
кедендiк бақылаусыз немесе бақылаудың өзге де түрлерiнсіз жүзеге асы-
рылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістерге 3-қосымша

 Қазақстан Республикасы  Үкіметінің
2016 жылғы 2 желтоқсандағы №761 қаулысымен бекітілген

Құрлықтық қайраң үстіндегі су кеңістігінде орналасқан қалқымалы 
қонақүйлерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының аумағынан 
жасанды аралдарға, қондырғылар мен құрылыстарға, қалқымалы 

бұрғылау қондырғыларына не қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, 
жасанды аралдардан, қондырғылар мен құрылыстардан, қалқымалы 
бұрғылау қондырғыларынан Қазақстан Республикасының аумағына 

адамдарды, жүктер мен тауарларды жеткізуді жүзеге асыратын 
қазақстандық əуе кемелері үшін шекаралық, кедендік бақылаудан 

(кемелердің келуімен (кетуімен) байланысты кедендік операциялар-
ды жүргізу бөлігінде) жəне бақылаудың өзге де түрлерінен өтпей 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бөлінген əуе 

дəліздерінен тыс бірнеше мəрте кесіп өту қағидалары

1. Осы Құрлықтық қайраң үстіндегі су кеңістігінде орналасқан қалқымалы 
қонақүйлерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының аумағынан жа-
санды аралдарға, қондырғылар мен құрылыстарға, қалқымалы бұрғылау 
қондырғыларына не қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, жасанды аралдар-
дан, қондырғылар мен құрылыстардан, қалқымалы бұрғылау қондырғыларынан 
Қазақстан Республикасының аумағына адамдарды, жүктер мен тауарлар-
ды жеткізуді жүзеге асыратын қазақстандық əуе кемелері үшін шекаралық, 
кедендік бақылаудан (кемелердің келуімен (кетуімен) байланысты кедендік 
операцияларды жүргізу бөлігінде) жəне бақылаудың өзге де түрлерінен өтпей 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бөлінген əуе дəліздерінен 
тыс бірнеше мəрте кесіп өту қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 17-бабының 4-тармағына 
сəйкес əзірленді жəне құрлықтық қайраң үстіндегі су кеңістігінде орналасқан 
қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының аумағынан 
жасанды аралдарға, қондырғылар мен құрылыстарға, қалқымалы бұрғылау 
қондырғыларына не қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, жасанды аралдар-
дан, қондырғылар мен құрылыстардан, қалқымалы бұрғылау қондырғыларынан 
Қазақстан Республикасының аумағына адамдарды, жүктер мен тауарлар-
ды жеткізуді жүзеге асыратын қазақстандық əуе кемелері үшін шекаралық, 
кедендік бақылаудан (кемелердің келуімен (кетуімен) байланысты кедендік 
операцияларды жүргізу бөлігінде) жəне бақылаудың өзге де түрлерінен өтпей 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бөлінген əуе дəліздерінен 
тыс бірнеше мəрте кесіп өту тəртібін белгілейді.

Осы Қағидалар Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
Шекара қызметі (бұдан əрі – Шекара қызметі) берген Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын бірнеше мəрте кесіп өтуге рұқсатты (бұдан əрі – 
рұқсат) алған, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 
қазақстандық əуе кемелеріне қолданылады. 

2. Құрлықтық қайраң үстіндегі су кеңістігінде орналасқан қалқымалы 
қонақүйлерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының аумағынан жасан ды 
аралдарға, қондырғылар мен құрылыстарға, қалқымалы бұрғылау қондырғы-
ларына не қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, жасанды аралдардан, 
қондырғылар мен құрылыстардан, қалқымалы бұрғылау қондырғыларынан 
Қазақстан Республикасының аумағына адамдарды, жүктер мен тауарларды 
жеткізуді жүзеге асыратын қазақстандық əуе кемелері (бұдан əрі – əуе кемелері) 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бөлінген əуе дəліздерінен 
тыс бірнеше мəрте кесіп өткен кезде шекаралық, кедендік бақылаудан 
(кемелердің келуімен (кетуімен) байланысты кедендік операцияларды жүргізу 
бөлігінде) жəне бақылаудың өзге де түрлерінен өтпейді.

Көрсетілген кемелерге қатысты Шекара қызметінің лауазымды адамдары 
Заңның 55-бабының 12-1) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекітетін жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 
қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерін 
бақылауды жүзеге асыру тəртібіне сəйкес бақылауды жүзеге асырады 

3. Құрлықтық қайраң үстіндегі су кеңістігінде орналасқан қалқымалы 
қонақүйлерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының аумағынан жа-
санды аралдарға, қондырғылар мен құрылыстарға, қалқымалы бұрғылау 
қондырғыларына не қалқымалы қонақүйлерді қоса алғанда, жасанды 
аралдардан, қондырғылар мен құрылыстардан, қалқымалы бұрғылау 
қондырғыларынан Қазақстан Республикасының аумағына адамдарды, жүктер 
мен тауарларды жеткізуді жүзеге асыратын əуе кемелерінің ұшулары Қазақстан 
Республикасының əуе кеңістігін пайдалану саласындағы заңнамасына сəйкес 
азаматтық жəне мемлекеттік авиация саласындағы уəкілетті органдармен 
келісу бойынша жүзеге асырылады.

4. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған əуе кемелері 
тасымалдайтын жүктер мен тауарлар Қазақстан Республикасының аумағына 
Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына жəне Қазақстан 
Республикасының кеден заңнамасына сəйкес əкелінеді.

Қазақстан Республикасының аумағына Еуразиялық экономикалық одақтың 
жəне Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының талаптары сақтала 
отырып əкелінген жүктер мен тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағынан Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторының су кеңістігіне өткізу 
кедендік бақылаусыз жүзеге асырылады.

Əуе кемелері тасымалдайтын жолаушылар əуе кемесін пайдаланушы – 
əуе кемесін басқаратын дара кəсіпкер немесе заңды тұлға, филиал, өкілдік 
ұсынған жолаушылар тізіміне сəйкес бақылаудан өтеді, оған Шекара қызметінің 
лауазымды адамы бақылаудан өткені туралы белгі қояды.

5. Əуе кемесі құрлықтық қайраң үстіндегі əуе кеңістігіне ұшып шығар алдын-
да, бірақ он екі сағаттан кешіктірмей, əуе кемесінің Қазақстан Республикасының 
құрлықтық қайраңы үстіндегі əуе кеңістігіне ұшып шығуын жоспарлайтын əуе 
кемесін пайдаланушы – əуе кемесін басқаратын дара кəсіпкер немесе заңды 
тұлға, филиал, өкілдік немесе əуе кемесінің командирі (ұшу экипажының 
мүшесі) жауапкершілік учаскесінде орналасу пункті орналасқан Шекара 
қызметінің əскери бөліміне əуе кемесінің ұшып шығуға əзірлігі туралы кез кел-
ген байланыс құралдары арқылы ауызша хабар береді.

Жоспарланған ұшып шығу тоқтатылған жағдайда əуе кемесін пайдаланушы 
– əуе кемесін басқаратын дара кəсіпкер немесе заңды тұлға, филиал, өкілдік 
немесе əуе кемесінің командирі (ұшу экипажының мүшесі) жауапкершілік 
учаскесінде орналасу пункті орналасқан Шекара қызметінің əскери бөліміне 
ұшып шығу болжанған уақытқа дейін кемінде төрт сағат қалғанда кез келген 
байланыс құралдары арқылы ауызша хабар береді.

6. Əуе кемелерінің құрлықтық қайраң үстіндегі əуе кеңестігіне ұшып шығуы 
Шекара қызметінің лауазымды адамдары əуе кемесінде бақылау жүргізгеннен 
кейін жүзеге асырылады.

7. Рұқсатқа сəйкес құрлықтық қайраң үстіндегі əуе кеңістігінде болған кезде 
мынадай талаптар сақталады:

1) əуе кемесінің орналасқан жері туралы ақпаратты үнемі автоматты түрде 
беруді қамтамасыз ететін техникалық бақылау құралдары істен шыққан кез-
де, əуе кемесінің командирі (ұшу экипажының мүшесі) ақау себептері туралы 
əуе кеңістігін пайдалану саласындағы заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

Шекара қызметінің əскери бөліміне жəне əуе қозғалысын басқару органдары-
на хабарлайды.

Əуе кемесінің орналасқан жері туралы ақпаратты үнемі автоматты түрде 
беруді қамтамасыз ететін техникалық бақылау құралдарының істен шығуына 
алып келген себептерді жою мүмкін болмаған жағдайда əуе кемесінің 
командирі (ұшу экипажының мүшесі) əуе кеңістігін пайдалану саласындағы 
заңнамасымен белгіленген тəртіппен Шекара қызметінің əскери бөлімін, əуе 
қозғалысын басқару органдарын хабардар етіп, ақауды жою үшін орналасу 
пунктіне оралады;

2) Шекара қызметі лауазымды адамдарының талабы бойынша əуе 
кемесінің командирі (ұшу экипажының мүшесі) кеменің тұрған жеріне қатысты 
ақпаратты жəне кеменің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
бірнеше мəрте кесіп өтуіне байланысты басқа да қажетті ақпаратты ұсынады. 

8. Əуе кемесі орналасу пунктіне келер алдында төрт сағаттан кешіктірмей, 
əуе кемесін басқаратын дара кəсіпкер немесе заңды тұлға, филиал, өкілдік 
немесе əуе кемесінің командирі (ұшу экипажының мүшесі) бұл туралы 
жауапкершілік учаскесінде орналасу пункті орналасқан Шекара қызметінің 
əскери бөліміне кез келген байланыс құралдары арқылы ауызша хабар береді.

9. Əуе кемесі экипажы мүшелерінің, адамдардың түсуі, кез келген жүктер 
мен тауарларды түсіру (тиеу) Шекара қызметінің лауазымды адамдары 
бақылауды аяқтаған соң жүзеге асырылады.

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 

қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерінің 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 

өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 1-қосымша

Нысан
Сериясы _______ №_____________

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
есіп өтуге рұқсат

1. Заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің атауы, оның заңды мекенжайы 
немесе дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), оның мекенжайы

____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Кеменің меншік иесінің атауы жəне мекенжайы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Кеменің атауы
____________________________________________________________

4. Кеменің түрі 
___________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Кеменің борттық нөмірі
___________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Кеменің тіркелген жері (порты, орналасу пункті)
___________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Кеме капитанының (оның вахталық көмекшісінің) тегі, аты, əкесінің аты 

(бар болса), оның мекенжайы
___________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Техникалық бақылау құралдарының түрі
___________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Қазақстан Республикасының кемелер тізілімдерінде кеменің тіркелуі 

туралы мəліметтер 
___________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Рұқсаттың қолданылу мерзімі
___________________________________________________________
____________________________________________________________
11. Жер қойнауын пайдалану жəне (немесе) жер қойнауын пайдалану 

жөніндегі операцияларды қамтамасыз ету ауданы (аудандары)
___________________________________________________________
____________________________________________________________
12. Қазақстан Республикасы теңіз порттарының (орналасу пункттерінің) 

тізбесі _________________________________________________________
____________________________________________________________

(Шекара қызметі əскери бөлімі командирінің қолы)

20 __ жылғы «___» _________

М.О.

1-қосымшаға парақтың сырт жағы
Ерекше белгілер
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

Шекара қызметі əскери бөлімінің бақылаудан өткізу туралы белгілері
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 

қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерінің 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 

өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Қазақстан Республикасының

Мемлекеттік шекарасын кесіп өтуге рұқсат беру туралы өтініш

Кімге
___________________________________________________________
____________________________________________________________
  (Шекара қызметі əскери бөлімінің атауы)
Кімнен
___________________________________________________________
____________________________________________________________

(заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің толық атауы, оның заңды 
мекенжайы немесе дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса),

оның мекенжайы)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20 __ жылғы «__»________ №_____
қаулысына сəйкес 
____________________________________________________________

(жер қойнауын пайдалану жəне (немесе) жер қойнауын пайдалану
жөніндегі операцияларды қамтамасыз ету ауданы көрсетіледі)

ауданында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше 
рет кесіп өтуге рұқсат алуға өтінішті қарауды сұраймын.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 
өтуге рұқсат алу үшін мəлімделген кемелер туралы мəліметтер ____ парақта 
келтірілген.

____________________________________________________________
 (заңды тұлға, филиал, өкілдік басшысының немесе дара кəсіпкердің қолы)

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Соңы 20-бетте) 
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Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 
өтуге рұқсат алу үшін мəлімделген жұмыскерлер туралы мəліметтер____
парақта келтірілген.

20 __ жылғы «___» _________
М.О.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 
өтуге рұқсат беруге арналған өтініште мəлімделген қазақстандық жəне 

шетелдік кеме туралы мəліметтер
1. Кеменің атауы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Кеменің түрі 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Кеменің борттық нөмірі
___________________________________________________________

4. Кеме тіркелген жер (порты, орналасу пункті)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Қазақстан Республикасының кемелер тізілімдерінде кеменің тіркелуі 
туралы мəліметтер:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің атауы, оның заңды мекенжайы 
немесе дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), оның мекенжайы

____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Кеменің меншік иесінің атауы жəне мекенжайы
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8. Кеме капитанының (иесінің) (капитанның вахталық көмекшісінің) тегі, 
аты, əкесінің аты (бар болса), оның мекенжайы

____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Техникалық бақылау құралдарының түрі
____________________________________________________________
____________________________________________________________

10. Жер қойнауын пайдалану жəне (немесе) жер қойнауын пайдалану 
жөніндегі операцияларды қамтамасыз ету ауданы (аудандары)

____________________________________________________________
____________________________________________________________

11. Кеменің жер қойнауын пайдалану жəне (немесе) жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз ету ауданына барған кездегі 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өтуінің болжамды 
координаталары мен мерзімдері 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

12. Кеменің жер қойнауын пайдалану жəне (немесе) жер қойнауын пайда-
лану жөніндегі операцияларды қамтамасыз ету ауданына жүзіп шығу нүктесі 
– Қазақстан Республикасының теңіз порты (орналасу пункті) 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
(заңды тұлға, филиал, өкілдік басшысының немесе дара кəсіпкердің қолы)

20 __ жылғы «___» _________

М.О.

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 

қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерінің 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 

өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 3-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 
өтуге рұқсат алған қазақстандық жəне шетелдік кеме экипажының 

мүшелерін ауыстыруға өтініш
Кімге
____________________________________________________________
____________________________________________________________
                            (Шекара қызметі əскери бөлімінің атауы)
Кімнен
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің толық атауы,
оның заңды мекенжайы немесе дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты 

(бар болса), оның мекенжайы)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20 __ жылғы «__» __________ 
№____ қаулысына сəйкес _________ əскери бөлім 20 __ жылғы ________ 
берген сериясы _______ №______ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге рұқсат алған қазақстандық жəне шетелдік 
кеме экипажының мүшелерін ауыстыруға өтінішті қарауды сұраймын.

Экипаж мүшелері – тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), кемедегі лауазымы:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ____________________________________________________________
Мына – тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), кемедегі лауазымы:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________ 
экипаж мүшелерінің қатарынан шығаруды сұраймын.

Мына – тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), кемедегі лауазымы:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________ 
экипаж мүшелеріне қосуды сұраймын.
____________________________________________________________
                     (заңды тұлға, филиал, өкілдік басшысының немесе
дара кəсіпкердің қолы)

20 __ жылғы «___» _________
М.О.

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 

қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерінің 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 

өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 4-қосымша

Нысан 
Сериясы ______ №___________

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік шекарасын кесіп өтуге рұқсат

1. Заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің атауы, оның заңды мекенжайы 
немесе дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), оның мекенжайы

____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Əуе кемесін пайдаланушының/меншік иесінің атауы жəне мекенжайы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Əуе кемесінің атауы 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Əуе кемесінің түрі 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Əуе кемесінің тіркеу нөмірі 

6. Кеменің орналасу пункті 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Əуе кемесі командирінің (ұшу экипажы мүшесінің) тегі, аты, əкесінің аты 

(бар болса), оның мекенжайы 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Техникалық бақылау құралдарының түрі 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Қазақстан Республикасы əуе кемелерінің тізілімдерінде кеменің тіркелуі 
туралы мəліметтер

____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Рұқсаттың қолданылу мерзімі
____________________________________________________________
11. Жер қойнауын пайдалану ауданы (аудандары) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
                 (Шекара қызметі əскери бөлімі командирінің қолы)

20 __ жылғы «___» _________
М.О.

4-қосымшаға парақтың сырт жағы
Ерекше белгілер
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Шекара қызметі əскери бөлімінің бақылау өткізу туралы белгілері
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 

қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерінің 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 

өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 5-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өтуге 
рұқсат беру туралы өтініш

Кімге
____________________________________________________________
____________________________________________________________
                    (Шекара қызметі əскери бөлімінің атауы)

Кімнен
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің толық атауы,
оның заңды мекенжайы немесе дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты 

(бар болса), оның мекенжайы)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20 __ жылғы «__»________ №______
қаулысына сəйкес ____________________________________________
              (жер қойнауын пайдалану ауданы көрсетіледі)
ауданында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше 

рет кесіп өтуге рұқсат алуға өтінішті қарауды сұраймын.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 

өтуге рұқсат алу үшін мəлімделген əуе кемелері туралы мəліметтер ____ 
парақта келтірілген.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше мəрте кесіп 
өтуге рұқсат алу үшін мəлімделген жұмыскерлер туралы мəліметтер ____ 
парақта келтірілген.

____________________________________________________________
                    (заңды тұлға, филиал, өкілдік басшысының 
немесе дара кəсіпкердің қолы)

20 __ жылғы «___» _________

М.О.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 
өтуге рұқсат беруге арналған өтініште мəлімделген қазақстандық əуе 

кемесі туралы мəліметтер

1. Кеменің атауы (бар болса)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Əуе кемесінің түрі
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Əуе кемесінің тіркеу нөмірі 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Кеменің орналасқан орны 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Қазақстан Республикасы əуе кемелерінің тізілімдерінде əуе кемесінің 

тіркелуі туралы мəліметтер
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Əуе кемесін пайдаланушының – заңды тұлғаның атауы, оның заңды 

мекенжайы немесе дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), оның 
мекенжайы

____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Əуе кемесі меншік иесінің атауы жəне мекенжайы 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Кеме командирінің (иесінің) (ұшу экипажы мүшесінің) тегі, аты, əкесінің 

аты (бар болса), оның мекенжайы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Техникалық бақылау құралдарының түрі 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Жер қойнауын пайдалану ауданы (аудандары) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
11. Кеменің жер қойнауын пайдалану ауданына жүзуі кезіндегі Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өтуінің болжамды координа-
талары мен мерзімдері 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
12. Қазақстан Республикасы кемесінің орналасу пункті жəне əуе кемесінің 

жер қойнауын пайдалану ауданына ұшып шығу нүктесі
____________________________________________________________
____________________________________________________________
                     (заңды тұлға, филиал, өкілдік басшысының 
немесе дара кəсіпкердің қолы)
20 __ жылғы «___» _________
М.О.

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жəне жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған 

қазақстандық жəне шетелдік кемелер мен қазақстандық əуе кемелерінің 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 

өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 6-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп 
өтуге рұқсат алған қазақстандық əуе кемесі экипажының мүшелерін 

ауыстыруға өтініш
Кімге
____________________________________________________________
____________________________________________________________
                          (Шекара қызметі əскери бөлімінің атауы)

Кімнен
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің толық атауы,
оның заңды мекенжайы немесе дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты (бар 

болса), оның мекенжайы)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20 __ жылғы «__» __________ 
№____ қаулысына сəйкес________ əскери бөлім 20 __ жылғы «__» _______ 
берген ________ сериясы _______ №______ Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге рұқсат алған қазақстандық 
əуе кемесі экипажының мүшелерін ауыстыруға өтінішті қарауды сұраймын.

Экипаж мүшелері – тегі, аты, əкесінің аты, лауазымы:
1. ___________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
Мына – тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. __________________________________________________ 
экипаж мүшелерінің қатарынан шығаруды сұраймын.

Мына – тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), кемедегі лауазымы:
1. _____________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
7. ___________________________________________________ 
экипаж мүшелеріне қосуды сұраймын.

(заңды тұлға, филиал, өкілдік басшысының немесе дара кəсіпкердің қолы)

20 __ жылғы «___» _________
М.О. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 29 қазан     №806     Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік 
емес қарыздардың қаражаты есебінен 

қаржыландыру ұсынылатын инвестициялық 
жобалардың 2019 жылға арналған тізбесін бекіту 

туралы»  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 28 мамырдағы

№327 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес қарыздардың 

қаражаты есебінен қаржыландыру ұсынылатын инвестициялық жобалардың 
2019 жылға арналған тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 28 мамырдағы № 327 қаулысына (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2019 ж., № 16, 153-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген мемлекеттік кепілдікпен берілетін 
мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыру ұсынылатын 
инвестициялық жобалардың 2019 жылға арналған тізбесі:

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 3-жолмен толықтырылсын:
«

3 «Қапшағай-Күрті» 
республикалық маңызы бар 
автомобиль жолының 0-67 
км «Астана – Қарағанды–
Балқаш – Алматы» 
Орталық-Оңтүстік дəлiзiн 
реконструкциялау 39

13
44

95
,1

6 
мы

ң 
те
ңг
е 

20
19

 –
20

22

34
47

97
31

,4
2 
мы

ң 
те
ңг
ег
е 
де
йі
н

«ҚазАвто-
Жол» 
ұлттық ком-
паниясы» 
акционерлік 
қоғамы

Еуропа 
Қайта 
Құру 
жəне 
Даму 
Банкі

».
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне 

ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі А.МАМИН

(Соңы. Басы 17-19-беттерде) 
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(Жалғасы 22-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 30 мамыр     №291     Нұр-Сұлтан қаласы

Жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің бірыңғай 
тарифтік-біліктілік анықтамалығын 

(4-шығарылым) бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 213-нөмірде)

2-параграф. Көмір қабылдауды бақылаушы, 2-разряд
 242. Жұмыс сипаттамасы:
 келетін вагондардағы көмірді бақылау, таңбалау;
 көмірді түсіру үшін қабылдау шұңқырларын немесе қоймаларды дайындау;
 вагондарды көмірлерімен шахта топтары бойынша сұрыптау;
 қоймадағы көмірдің біркелкіленуін вагондардан түсіруді, көмірдің жаңа 

маркасын түсіру алдында шұңқырлардың немесе шахта топтарының жақсылап 
тазалануын қадағалау.

 243. Мыналарды:
 көмірдің маркасы мен топтарын;
 шихта құрамын; 
 көмірді шихталау тəсілдерін; 
 түсіру алдында вагондардың тұрып қалу нормаларын білуге тиіс.

3-параграф. Тау-кен қазбаларын жөндеу жөніндегі кен жұмысшысы, 
2-разряд

 244. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен қазбаларында уақытша рельс жолдарын салу;
 рельс жолдары секцияларын алу немесе көтеру;
 кен қазбасын қолмен немесе механикаландырылған құралдың көмегімен 

жұмыстау; 
 жекелеген шпалдар мен рельстерді ауыстыру;
 шпалдарды балластпен жабу немесе себелеу;
 суағар арналарды жасау немесе қалпына келтіру;
 стрелка бұрмаларының, тұйық қималар мен тақталардың, бұрылу айнал-

масының, крестовиналардың жекелеген бөлшектерін ауыстыра отырып 
бөлшектеу, тазалау, жөндеу;

 жол салынған жерге балласт себу;
 рельстерді: пресспен түзеу, ұштарын кесу, тесу;
 шпалдарды, рельстерді, брустарды, костыльдерді, планкаларды, қажетті 

материалдар мен құралдарды тасымалдау;
 қызмет көрсететін учаскедегі жолдың жай-күйін аралап көру жəне тексеру;
 болт қосындыларын тарту, костыльдерді қатайтып қағу, жолды шаблон-

мен тексеру;
 жөнделетін жол учаскесінде, қозғалысқа қауіпті жерлерде қоршаулар мен 

сақтандыру белгілерін орнату;
 жол белгілерін жөндеу;
 жолды жəне суағар арнаны бөгде заттардан тазарту;
 кен бүйірлері мен шатырын тарту; 
 жыныстарды жинау;
 бекітпе артындағы қуысты толтыру;
 жыныс тиелген вагонеткаларды əкету жəне бостарын жақындату;
 аралыққа кесінді əзірлеу;
 аралықтың барлық түрлерін тұрғызу жəне жөндеу; 
 қазбаны кеңейтпей өлшеу стансаларын, кроссингтерді орнату жəне 

жөндеу;
 желдеткіш есіктерін, ағаш щиттерді, төсемдерді, сланецті жаппаларды, 

траптарды, полкаларды, люктерді, баспалдақтар еңіс бұрышы 45 градусқа 
дейінгі жүру бөлімшелерінде саты қанаттарын дайындау, орнату жəне жөндеу; 

 біліктілігі анағұрлым жоғары кенжұмысшының басшылығымен жұмыс 
орындау.

 245. Мыналарды:
 уақытша рельс жолдарын салуға жəне жөндеуге, стрелка бұрмаларын, 

тұйық қималар мен тақталарды, бұрылу айналмасын салуға қойылатын 
техникалық талаптарды;

 рельс жолдарының табанын тексеруге арналған шаблонның құрылымын 
жəне оны пайдалану ережесін; 

 шахта көлігіндегі сигнализация жүйесін жəне жол сигналдары мен 
белгілерін орнату ережесін; жол балластына қолданылатын материалдардың 
түрлері мен қасиеттерін; 

 рельстің, стрелка бұрмаларының, тұйық қималардың, шпалдардың жəне 
тағы басқа түрлерін; 

 шахта бекітпесінің негізгі түрлерін;
 қуыс артын бітеудің жəне тартпа элементтерді орнатудың тəртібі мен 

ережесін; 
 кабель жəне контакт желісімен жұмыс ережесін; 
 суағар арналары түрлерін, жүргізу жəне бекіту тəсілдерін; 
 желдеткіш аралықтарының, есіктерінің, сланец жаппаларының, 

кроссингтердің құрылым түрлері мен нысанын; 
 кен қазбалары жүру бөлімшелерін жабдықтау ережесін білуге тиіс.

4-параграф. Тау-кен қазбаларын жөндеу жөніндегі кен жұмысшысы, 
3-разряд

 246. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен қазбаларында тұрақты рельс жолдарын шаблондар мен ватерпа-

сты қолдана отырып белгіленген профиль бойынша салу; 
 кен қазбаларындағы жол жабынын көлік құралдары мен қазба габарит-

теріне қарай бағдарлау;
 балластты жоспарлау;
 шпалдарды, брустарды төсеу;
 рельстерді жымдастыру; 
 рельс жолдары секцияларын планкалар мен болт қосындыларының 

көмегімен қосу;
 ток өткізетін аралықтарды орнату;
 стрелка бұрмаларын, тұйық қималар мен тақталарды, бұрылу айналмасын, 

крестовиналарды құрастыру жəне төсеу, оларды рельс жолдарымен түйістіру; 
 жолдың дұрыс салынуын тексеру;
 бекітпе элементтерін дайындау жəне аралық рамалармен бекітпенің 

барлық түрлерінің элементтерін ауыстыру;
 бекітпені шығарып алу жəне кен қазбаларын сөндіру;
 престердегі метал бекітпе элементтерін қалпына келтіру; 
 көмір жəне кен бункерлерін тазалау;
 жұмыс процесінде қолданылатын механизмдерді, айлабұйымдарды 

ағымдық жөндеу жəне қызмет көрсету.
 247. Мыналарды:
 рельс жолдарын салуға жəне жөндеуге, стрелка бұрмаларын, тұйық 

қималар мен тақталарды, бұрылу айналмасын, крестовиналарды салуға жəне 
кен қазбаларын бекітуге қойылатын техникалық талаптарды;

 рельс жолдарын айналмаларда жəне еңісті қазбаларда салудың ережесін;
 қисық жол учаскелерінде жол берілетін еңістер мен радиустарды; 
 ағаш бекітпе элементтерінің əртүрлі құлыпты қосындыларының түрлері 

мен нысанын;
 кен қысымы мен оның біліну сипаты туралы негізгі ұғымдарды;
 бекітпенің барлық түрлерінің элементтерін ауыстыру ережесін жəне 

оңтайлы жолдарын;
 жөнделетін кен қазбасы бекітпе паспортының мазмұны мен оны толтыру 

тəртібін білуге тиіс.

5-параграф. Тау-кен қазбаларын жөндеу жөніндегі кен жұмысшысы, 
4-разряд

 248. Жұмыс сипаттамасы:
 20 шаршы метрге дейінгі жазық жəне тік кен қазбаларын ескі бекітпесін 

толық алып тастап, кенді шығарып немесе қазба қимасын уату балғасының, 
жару тəсілімен немесе қолмен кеңейте отырып, барлық түрдегі жəне типтегі 
жаңа бекітпелерді орната отырып, жоба бойынша қайта бекіту;

 шпурларды бұрғылау; 
 рама астына от салу; 
 оқпандар мен шурфтарды мұздан тазарту;

 зумпфтар мен су жинағыштарды тазалау; 
 қазба топырағын қырғы машинамен өңдеу;
 қолданылатын машиналарға қызмет көрсету жəне олардың жұмысындағы 

ұсақ ақауларды жою;
 еңіс бұрышы 45 градустанжоғары кен қазбаларында сөрелерді, лядтарды, 

баспалдақтар орнату жəне жөндеу;
 қазба құламаларын бөлшектеу жəне орнын бекіту;
 кен қазбаларын полимер материалдармен бекіту.
 249. Мыналарды:
 кен қазбаларында жөндеу жұмыстарын жүргізудің техникалық шарттарын;
 кен қазбасының бағытын тексеруге арналған маркшейдерлік белгілердің 

жəне оларды пайдалану тəртібін;
 қолданылатын бекітпенің мөлшерлеме типі түрлерін, түрлерін жəне оны 

жөндеу тəсілдерін; 
 қолданылатын механизмдердің, құралдың, айлабұйымдардың құрылымын 

жəне олармен жұмыс істеу ережесін;
 құламаларды бөлшектеу ережесі мен тəсілдерін; 
 жыныстарды нығайту үшін қолданылатын полимер материалдарының 

түрлері мен қасиеттерін, олармен жұмыс істеу ережесін білуге тиіс.

6-параграф. Тау-кен қазбаларын жөндеу жөніндегі кен жұмысшысы, 
5-разряд

 250. Жұмыс сипаттамасы:
 көлденең жəне көлбеу кен қазбаларын жоба бойынша 20 шаршы 

метрденжоғары жарыққа қабысуларды, бекітпелердің барлық түрі тұрғызылған 
камераларды бекіту;

 тік оқпандарда, басқа да тік қазбаларда жəне кен албары бар оқпандардың 
қабысуында ескі бекітпелерді жойып, жаңаларын тұрғызу;

 шой балғамен жəне қолмен оқпандарда бетон мен жыныстарды бөлшектеу;
 тік кен қазбаларында бекітпелерді, арматураларды, ауа жəне су құйғыш 

қондырғыларды жөндеу, кабельдерді ілу жəне басқа жұмыстар кезінде 
сақтандырғыш сөрелерді монтаждау əрі демонтаждау;

 бетон бекітпелерін жөндеу;
 кен қазбаларын үйінді бойынша қайта бекіту;
 көмір мен жыныстарды, кен қазбаларының қырлары мен жабындарды 

өндіру кезінде қолданылатын машиналарды басқару, бекітпелерді орнату.
 251. Мыналарды: 
 тік кен қазбалары бекіту жəне арматуралау түрлерін; 
 бекітпені қалпына келтіру тəсілдерін; 
 кен қазбаларында бетон жұмыстарын жүргізу тəртібін; 
 үйінділерді аршу тəсілдері мен ережесін; 
 қолданылатын машиналар мен механизмдердің құрылғысын техникалық 

сипаттамасын жəне пайдалану ережесін білуге тиіс. 

7-параграф. Өрттің алдын алу жəне сөндіру жөніндегі кен жұмысшысы, 
3-разряд

 252. Жұмыс сипаттамасы:
 өрт ошағын ұңғыма арқылы лайландыру;
 жыныс үйіндінің үстіңгі қабатын инъекторды пайдалана отырып лайлан-

дыру;
 инъекторларды жыныс үйіндісі өртінің ошағы аймағында қағу;
 учаскені жəне өрт ошағын лайландыру ұңғымаларымен қоршау;
 жарықтар мен қуыстарды толтыру жəне лайландыру; 
 жынысты шығарып алу жəне үю; 
 арналар мен траншеяларды бекіту;
 ескі пульпа жəне суағар арналарды, құдықтарды, сорғы жəне пульпа ай-

дау станцияларын жұмыс бабында ұстап тұру;
 бұрғы мұнаралары инъекторларын құрастыру, бөлшектеу, жөндеу жəне 

қайта орнату; 
 құбырларды құрастыру жəне бөлшектеу;
 еңістерді, құламаларды, карьер жиектерін тазарту жəне шабақтау;
 араластырғыштарда балшықты, цементті, əкті ерітінді жəне пульпа дай-

ындау; 
 құрамды анықтауға пульпа сынамасын алу;
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою.
 253. Мыналарды:
 топырақ, оның сыныптамасы туралы негізгі деректерді; 
 жыныс үйіндісінің жылу жəне газ жағдайын; 
 арналар мен траншеяларды үңгілеу ережесін, олардың бекіту тəсілдері 

мен түрлерін; 
 қолданылатын құралмен жұмыс істеу ережесін;
 бекіту материалдарының сапасына қойылатын талаптарды;
 ағаш жəне металл мұнаралардың конструкциясы мен габариттерін;
 инъекторлардың көлемін;
 бұрғылау жабдығы мен циркуляция жүйесін монтаждау жəне жөндеу 

схемасын; 
 слесарь жəне ағаш ұстасы ісінің негіздерін; 
 жарықтар мен қуыстарды толтыру, «іліктерді» жою ережесін;
 жыныстардың табиғи еңіс бұрыштарын; 
 учаскені жəне өрт ошағын лайландыру ұңғымаларымен қоршау ережесін;
 лайландыруға арналған пульпа консистенциясын; 
 араластыру камерасының құрылымын;
 пульпаның құрамын таразылау əдісімен анықтау ережесін;
 ұңғымалардың қабылдау воронкалары түрлерін;
 лайланған пульпасу магистральдерін, топтық лайландыру ұңғымаларын 

қалпына келтіру тəсілдерін; 
 лайланатын нысанға лайлылық беру тəртібін;
 пульпа сынамасын алу тəсілдерін білуге тиіс.

8-параграф. Өрттің алдын алу жəне сөндіру жөніндегі кен жұмысшысы, 
4-разряд

 254. Жұмыс сипаттамасы:
 өрт сөндіру кезінде гидромониторды жəне пульпа арнасын басқару;
 гидромониторды құрастыру, бөлшектеу, орнын ауыстыру жəне орнату;
 жаппаларды орнату;
 диаметрі əртүрлі құбырларды қосу жəне төсеу;
 пульпаның қажетті консистенциясын анықтау жəне ұстап тұру;
 пульпа сынамасын алу;
 аралықтарды лайландыру;
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою;
 пульпасу жəне суағар арналарды, құдықтарды жүргізу;
 құдықтарды түрлі бекітпелермен бекіту, балшықты, бетонды, ауа 

өткізбейтін қаптамаларды тұрғызу.
 255. Мыналарды:
 гидромониторды құрастыру, бөлшектеу, орнын ауыстыру жəне орнату 

ережесін, оның құрылымын; 
 жаппалардың, айрылмалы құлыптардың, түрлі типтегі аралықтардың 

құрылымын; 
 бекітпе түрлері мен бекіту материалдарының сұрыптарын;
 лайландыруға арналған пульпа консистенциясын; 
 жанып жатқан көмірді тиеу жəне тасымалдау ережесін;
 көмір мен жыныстарды олардың қасиеттеріне қарай қағудың тəсілдері 

мен жолдарын; 
 кен жыныстарының беріктігі сыныптамасын; 
 слесарь ісі негіздерін білуге тиіс.

9-параграф. Разрездiң тау-кен жұмысшысы, 2-разряд
 256. Жұмыс сипаттамасы:
 разрездерде экскаваторлардың, үйінділік көпірлер мен үйінді жасағыш-

тар дың қозғалысы үшін жолдар дайындау; 
 теміржол жəне автожолдардың габариттерін тазалау;
 алаңдарды тазалау жəне экскаватор астына төсемдер салу; 
 кабельді барабанға орау жəне оны тасымалдауға қатысу;
 кемерлердің үстіңгі жиектерінің құламаларын тазалау;
 экскавациялау немесе жарылыс жұмыстарынан кейін забой сызығын 

шабақтау; 
 отын, су, майлайтын, жанғыш жəне сүртетін материалдарды жеткізу;
 забойлардан ағаштардың діңгектері мен жұмыр тастарды қазу; 
 жол габариттерін, шөміш сыйымдылығын, таспаларды, доңғалақшаларды, 

конвейер таспасын бөгде заттардан тазалау;
 тау-кен массасын тазалау, кептелістерді жою; 
 гидроүйінділерде пульпа ағынын бөлу жəне су аққыш құдықтардың 

деңгейін реттеу;

 сорғыштардың, жыралардың, қабылдағыш құдықтардың аузын тазалау;
 пульпа қозғалысының бағытын өзгерту; 
 бөгеттер мен пульпоөткізгіштерді қадағалау; 
 қазылатын аймақтардың бетін қоршау; 
 пульпо- су өткізгіш түтіктерді кеңейту;
 гидромеханизмдерді құрастыруға, бөлшектеуге жəне ауыстыруға, дренаж-

ды жыралар мен қабылдағыш құдықтар жүргізуге жəне бекітуге, материалдар 
мен жабдықтарды тиеуге, түсіруге əрі жеткізуге, экскаватордың, үйінді көпірлер 
мен үйінді жасаушылардың тораптарын майлауға қатысу.

 257. Мыналарды:
 забойда техниканың қозғалысы үшін жолдарды дайындау тəртібін;
 экскаваторлардың, үйінді көпірлер мен үйінді жасаушылардың түрлерін;
 теміржол габариті;
 экскаваторлардың, үйінді көпірлер мен үйінді жасаушылардың жанында 

жұмыс істеу ережесін;
 қазылатын тау-кен жыныстарының қасиеттерін; 
 пайдалы қазбалар мен жыныстардың табиғи құламаларының бұрышын;
 құламаларды тазалау жəне забойды шабақтау, пульпоөткізгіш жыраларды 

тазалау кезіндегі жұмыс тəсілдерін;
 электр кабелін пайдалану ережесін; 
 су құламаларының, пульпаөткізгіш жəне су өткізгіштердің құрылғысын;
 дренажды жыралар мен қабылдағыш құдықтардың міндетін, оларды 

жүргізу жəне бекіту тəсілдерін; 
 слесарлық істің негіздерін білуге тиіс.

10-параграф. Разрездiң тау-кен жұмысшысы, 3-разряд
 258. Жұмыс сипаттамасы:
 конвейер сызықтары үшін жаңа тас жолды жоспарлауға қатысу;
 конвейерлер мен конвейерлердің негіздерін тазалау, аршу, қозғалту, та-

сымалдау, орнату жəне кеңейту;
 конвейер сызығының жұмысын, конвейерге орнатылған қайта тиегіш-

тердің, жылжымалы құрылғылар мен шағылдырғыштардың жағдайын, мате-
риалдардың қабылдағыш агрегаттарға дұрыс тиелуін қадағалау;

 конвейер мен қайта тиегіш қондырғылар астындағы ленталарды, доңға-
лақша тіректерді, алаңдарды тазалау;

 кептелістерді жою;
 орнатқаннан немесе кеңейткеннен кейін конвейерлерді сынау.
 259. Мыналарды:
 қызмет көрсетілетін конвейерлердің, қайта тиегіш құрылғылардың, шағыл-

дырғыштардың құрылғысы мен техникалық сипаттамасын;
 конвейерлердің орналасу схемасын жəне оларға күтім жасау ережелерін;
 көлік таспасына жіберілетін жүктемелерді;
 конвейерлерді қозғалту, орнату, кеңейту кезінде қолданылатын көтергіш 

жəне басқа да құрылғыларды пайдалану тəсілдері мен ережелерін білуге тиіс.

11-параграф. Байыту жəне кесекшелеу қондырғыларының машинисі
 260. Жұмыс сипаттамасы:
 барлық түрдегі байыту жəне кесекшелеу қондырғыларында жарықтандыру, 

қоюландыру, пульпа мен шламдарды жуу, шикізат пен дайын өнімді елеу, 
ұнтақтау, мөлшерлеу, сүзу, майсыздандыру, тасымалдау процестерін жүргізу;

 қызмет көрсетілетін жабдықтарды тиеу жəне түсіру;
 бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіші жəне талдаулардың нəтижелері 

бойынша қысымды, вакуумды, сүзгі тазалығын, реагенттердің, пульпалардың, 
судың берілуін, қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмыс режимін мерзімдік 
бақылау жəне реттеу;

 сорылғандарды, кептелістерді жою, шашылғанды жинау;
 қызмет көрсетілетін жабдықты қосу жəне тоқтату, тазалау жəне жуу, оның 

жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау жəне жою, жөндеуге қатысу.
 261. Мыналарды:
 қызмет көрсетілетін жабдықтардың конструкциясын, техникалық сипатта-

масын жəне жұмыс режимін; 
 коммуникациялар схемасын;
 байыту жəне кесекшелеу қондырғыларында техникалық процесті жүргізу 

ережесін; 
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптары мен қосу аппаратураларының 

құрылғысын, оларға күтім жасау ережесін; 
 қызмет көрсету жабдықтың автоматты блоктау тəсімін; 
 көмірдің (жанар тастардың) техникалық шарттарын, маркаларын жəне 

топтарын; 
 шихталардың құрамын, оны есептеу əдістерін;
 шикізаттардың сапалы көрсеткішін белгілеу əдістемесін; 
 буды жабдықтау жəне гүрсілдерден конденсаттарды қайтару схемасын; 
 майлау мерзімділігін жəне майлау материалдарына қойылатын талаптар; 
 қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысында бұзушылықтардың туын-

дау себебін жəне оны жою тəсілдерін; 
 электр слесарлық істің негіздерін білуге тиіс.
 Өнімділігі сағатына 60 тоннаға дейінгі мөлшерлеу құрылғысына; 
 мерзімділік қызмет ететін вакуум-сүзгілеріне; 
 жиынтық өнімділігі сағатына 400 тоннаға дейінгі уатқыштарға; 
 гидрошахталардың сусыздандыру қондырғыларына; 
 қолмен түсірілетін мерзімді қызмет ететін центрифугаларға; 
 өнімділігі сағатына 100 тоннаға дейінгі сыныптауыш жəне сусыздандырғыш 

(вибрациялық) електерге, қоректендіргіштерге, 3-разрядтағы байыту жəне 
кесекшелеу қондырғылары машинисінің тарифтік-біліктілік сипаттамасында 
көрсетілген қоректендіргіштен басқа, қызмет көрсету кезінде - 2-разряд;

 өнімділігі сағатына 100 тоннадан жоғары сыныптауыш жəне сусыздан-
дырғыш (вибрациялық) електерге, бумен қыздыратын дискілі-пішімбілікті 
електерге; 

 өнімділігі сағатына 60 тоннадан 400 тоннаға дейінгі мөлшерлеу құрыл-
ғыларына; 

 сүзу алаңы 100 шаршы метрге дейінгі сүзгі-престерге; 
 автоматты түсіретін мерзімді жəне үздіксіз қызмет ететін жүрдек немесе 

аса жүрдек центрифугаларға; 
 ірі ұнтақтаудағы көмір шұңқырларының, алғашқы бункерлердің қорек-

тендіргішіне; 
 үздіксіз қызметтегі сүзу аппараттарына; 
 жиынтық өнімділігі сағатына 400 тоннадан жоғарыұнтақтағыштарға;
 түйіршіктелген көмір ұнтақтары фабрикасының електері мен қоректен-

діргіштеріне; 
 қоюлатқыштер мен гидроциклондарға қызмет көрсету кезінде 3-разряд;
 өнімділігі сағатына 400 тоннадан жоғарымөлшерлеу құрылғыларына;
 сүзу алаңы 100 шаршы метрден, 500 шаршы метргедейінгі сүзгі-престерге; 
 түйіршіктелген көмір ұнтақтары фабрикасының диірмендері мен 

мөлшерлеу құрылғыларына; 
 бір текті қоспаларды немесе қойылтылған өнімдерді бөлу кезінде аса 

жүрдек центрифугаларға (құбырлы, табақты сұйық сеператорлар); 
 бағдарламалық басқарылатын центрифугаларға қызмет көрсету кезінде 

- 4-разряд;
 сүзу алаңы 500 шаршы метрден артық сүзгі-престерге қызмет көрсету 

кезінде - 5-разряд.
 262. Ескертпе.
 жоғары білікті байыту жəне кесекшелеу қондырғылары машинисінің 

басшылығымен байыту жəне кесекшелеу қондырғыларына қызмет көрсету 
кезінде бір разрядқа төмен тарифтеледі.

12-параграф. Жерасты қондырғыларының машинисі
 263. Жұмыс сипаттамасы:
 сорғыш жəне көмір сорғыш қондырғыларын, эрлиф көтермелерін, сыр-

ма жəне маневрлі шығырларды, аударғыштарды, конвейерлерді, қорек-
тендіргіштерді, тиегіштерді, итергіштерді, вагонаралық жапқыштарды, ваго-
неткаларды механикалық тазалау құрылғыларын жəне ұқсас машиналар мен 
механизмдерді басқару;

 қызмет көрсететін машиналардың, механизмдердің жəне басқа да 
жабдықтардың жұмыс режимін жəне техникалық жағдайын қадағалау, 
оларға тиеу дəрежесін реттеу, қондырғылардың жұмыс процесіндегі ұсақ 
бұзушылықтарды анықтау жəне жою;

 тораптар мен бөлшектерді майлау; 
 көмірді (жанартасты) конвейерден, қоректендіргіштер немесе люктен 

вагонеткаларға арту;
 вагонеткалар мен конвейерлерден көрінетін жыныстарды жəне бөгде 

заттарды іріктеу, оларды салу;
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 қызмет көрсету аймағында тиелген жəне бос вагонеткаларды тіркеу, ағыту 
жəне тасымалдау; 

 құрамды тиейтін немесе түсіретін жерге қалыптастыру жəне сүйемелдеу; 
 белгі беру;
 рельстен шығып кеткен вагонеткаларды көтеру;
 сырмалау процесінде тау-кен массасын қайлалау, ұсақтау жəне сырма 

жолына тастау; 
 маневрлі жəне сырмалы шығырларды қозғалту жəне оларды жаңа орынға 

бекіту;
 вагонеткаларды, көлік механизмдерін, қабылдау алаңдары мен тиеу 

жəне түсіру орындарындағы жолдарды, люктің жəне сырмалы сөрелердің 
астын тазалау; 

 қызмет көрсететін машиналарды, механизмдерді жəне басқа да жабдық-
тарды жөндеуге қатысу.

 264. Мыналарды:
 қызмет көрсететін машиналарды, механизмдер мен қондырғылардың 

құрылғыларын, түрлері мен техникалық сипаттамасын, оларды пайдалану 
жəне күту ережесін; 

 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 
жəне жою тəсілдерін;

 қосу аппаратураларының, бақылау-өлшеу аспаптарының міндетін жəне 
қызметінің қағидаттарын; 

 қызмет көрсететін жабдықтарды жерге орнықтыру құрылғысын;
 қызмет көрсететін учаскеде жүктерді тасымалдау схемасын; 
 жұмыс орындарындағы жолдар мен стрелкалардың профилін жəне 

техникалық жағдайын; 
 рельстен шығып кеткен вагонеткаларды көтеру тəсілдері; 
 сорғыш жəне көмір сорғыш қондырғылардың тиімді жұмыс режимін жəне 

оларды гидравликалық соққыдан сақтау тəсілдерін;
 соруға арналған пульпожинағыштардың, сужинағыштардың, коллектор-

лардың, құдықтардың құрылғысын; 
 арқандардың конструкциясын, бекіту жəне оның ұзындығын реттеу 

тəсілдерін;
 əртүрлі жағдайларда оларды сырмалау тəсілдерін; 
 гидравлика мен электр слесарлық істің негіздерін білуге тиіс.
 Жоспарлы жүктемемен тиеу пункттеріне қызмет көрсету кезінде бір 

жұмыскерге: 
 бір ауысымда стационарлық - 250 тоннаға дейін көмір (сланец) мен жы-

ныстар жəне бір ауысымда стационарлық емес - 100 тоннаға дейін; 
 өнімділігі сағатына 200 тоннаға дейін конвейерлер (пештер мен қиысқаз-

балардағы конвейерлерден басқа); 
 жүктемесіне қарамастан қоректендіргіштер; 
 жоспарлы жүктемесімен тəулігіне 2000 тоннаға дейін көмір (сланец) мен 

жыныстарды аударғыштар; 
 3 жəне 4 разрядтағы көтергіш қондырғылар машинистерінің тарифтік-

біліктілік сипаттамасында көрсетілмеген басқа да жұмыстарды орындау 
кезінде 2-разряд;

 жоспарлы жүктемемен тиеу пункттеріне қызмет көрсету кезінде бір 
жұмыскерге: 

 бір ауысымда стационарлық - 250 тоннадан артық көмір (сланец) мен жы-
ныстар жəне бір ауысымда стационарлық емес - 100 тоннадан артық; 

 өнімділігі сағатына 200 тоннадан артық конвейерлер (көлбеу шахталары 
мен штольня конвейерлерін қосқанда); 

 жоспарлы жүктемесімен тəулігіне 2000 тоннадан артық көмір (сланец) мен 
жыныстарды аударғыштар; 

 гидротолтырмалардың араластырғыш камералары; 
 жоспарлы жүктемесі тəулігіне 2000 тоннаға дейінгі шахталардың басты 

гидрокөтергіштерінің орталық көмірсорғыш станциялары (қондырғылары);
 гидрошахталардағы қайта шайқалған сорғыш жəне көмірсорғыш қондыр-

ғылар; 
 дайындау қазбаларындағы көмір мен жыныстарды тасымалдайтын сыр-

малы шығырлар- 3-разряд;
 шахталардың тəуліктік жоспарлы жүктемесі 2000 тонна жəне одан артық 

басты гидрокөтергіштерінің орталық көмір сорғыш станцияларына (қондыр-
ғыларына) жəне эрлифт көтергіштеріне қызмет көрсету кезінде -4-разряд.

13-параграф. Жер соратын қондырғының машинисі
 265. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық кен жұмыстарында жер соратын станцияларға, қондырғыларға 

(агрегаттарға) қызмет көрсету;
 жер соратын қондырғыларды (агрегаттарды), барлық жүйедегі жер сор-

ғыштарды (топырақ сорғыларын) қарау, қосу, қажетті жұмыс режимін белгілеу 
жəне қозғалтқыштарды тоқтату;

 судың жəне гидроқоспаның (пульпаның, суспензияның) берілуін реттеу;
 берілген жұмыс режимін жəне гидроқоспадағы қатты бөліктердің сұйықтық, 

концентратты қысымын ұстау;
 гидромонитор жəне сорғы станциясының жұмыс режимін үйлестіру; 

бақылау-өлшеу аппаратураларының көрсеткішін қадағалау;
 қызмет көрсетілетін жабдықтар мен арматуралардың техникалық 

жағдайын, бекітілген құбырлар учаскесін тексеру жəне оларды күту; 
 жер сорғыштар мен құбырларды жуу;
 жер сорғыштардың, гидроқысымды жүйелердің, бақылау аспаптарының, 

автоматика құралдарының жəне сақтандырғыш құрылғылардың жұмыстарын 
қарау, реттеу;

 соратын құбырлардың, қабылдағыш зумпфтердің, пульпоөткізгіш жыра-
лардың техникалық жағдайын қадағалау жəне оларды тазалау;

 тығыздамаларды толтыру;
 қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды 

анықтау жəне жою;
 жабдықтар мен құбырларды жөндеу жəне жаңа орынға қозғалту 

жұмыстарына қатысу;
 қажетті құжаттаманы жүргізу.
 266. Мыналарды:
 қызмет көрсетілетін жер сорғыштардың (топырақ сорғыларының), қолданы-

латын басқа да жабдықтардың, бақылау-өлшеу аппаратураларының құрыл-
ғысын жəне жұмыс қағидаттарын;

 қосу жəне жапқыш арматуралардың, зумпфтердің, пульпоқұрастыр-
ғыштардың, құбырлардың конструкциясы мен схемасын; 

 жер сорғыштарды, қызмет көрсететін жабдықтарды жəне құрылғыларды 
қосу, тиімді жұмыс режимін таңдау жəне тоқтату ережесін; 

 құбырларды жуу ережесін; 
 қызмет көрсететін жабдықтардың бұзушылығын анықтау жəне жою, оны 

гидравликалық соққыдан сақтау тəсілдерін;
 қазылатын тау-кен жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттерін; 

су мен гидроқоспалардың физикалық жəне химиялық қасиеттерін;
 гидроқоспадағы қатты бөліктердің жіберілетін концентрациясын; 
 жер сорғыштардың жəне олардың жетектерінің сипаттамасын, олардың 

жұмыс процесінде жіберілетін жүктемелерді;
 электр техника, гидравлика жəне механика жөнінде негізгі мəліметтерді; 
 электр слесарьлық іс негіздерін білуге тиіс.
 Гидроқоспаның сағатына 1000 текше метрге дейінгі жиынтық өнімді-

лігімен, забой қасындағыдан басқа, жер соратын станцияларға, қондыр-
ғыларға(агрегаттарға) қызмет көрсету кезінде - 2-разряд;

 гидроқоспаның сағатына 1000-нан 3000 текше метрге дейінгі жиынтық 
өнімділігімен, забой қасындағыдан басқа, жер соратын станцияларға, 
қондырғыларға (агрегаттарға) қызмет көрсету кезінде - 3-разряд;

 гидроқоспаның сағатына3000-нан астам жəне 10000 текше метрге дейінгі 
жиынтық өнімділігімен, забой қасындағыдан басқа, жер соратын станцияларға, 
қондырғыларға (агрегаттарға) немесе гидроқоспаның сағатына 2000 текше 
метрге дейінгі жиынтық өнімділігімен жер соратын қондырғыларға қызмет 
көрсету кезінде - 4-разряд;

 гидроқоспаның сағатына 10000 текше метрден артық жиынтық өнімді-
лігімен, забой қасындағыдан басқа, жер соратын станцияларға, қондырғыларға 
(агрегаттарға) немесе гидроқоспаның сағатына 2000 текше метр жəне одан 
да артық сомалық өнімділігімен жер соратын қондырғыларға қызмет көрсету 
кезінде - 5-разряд.

14-параграф. Жерасты тау-кен монтажшысы, 3-разряд
 267. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен шахтасы жабдығын монтаждау кезінде қолданылатын құбырлар 

мен жаппа арматурасын, конвейер ставтарын, қырғы конвейерлерді (тазалау 
забойындағы забой конвейерлерінен басқа), қосалқы жабдықты, құрылғылар 
мен құралдарды монтаждау жəне бөлшектеу;

 жетек станцияларын, воронкаларды, бункер жаппаларын монтаждау;
 кабель тарту, жазық жəне тік еңісті кен қазбаларында рештактарды төсеу;
 монтаждау учаскелеріңде монтаждалатын тораптарды, бөлшектерді 

көтеру, орнын ауыстыру кезінде қосалқы жабдықты басқару;
 аппаратура мен басқа да жабдықты орналастыру үшін төсем дайындау;
 материалдар мен жабдықты орналастыратын орын дайындау; 
 кен массасын көлік құралына тиеу;
 кен қазбалары қабылдау-жөнелту алаңдарында материалдар мен 

жабдықтарды механизмдердің көмегімен жəне қолмен белгіленген орындарда 
қабылдау, тиеу, жеткізу жəне түсіру;

 жабдықты бояу, трафарет бойынша жазба жазу; 
 электрмен, газбен пісіру жұмыстары өндірісі;
 біліктілігі анағұрлым жоғары кен монтажшысының басшылығымен тау-

кен жабдығын монтаждау жəне бөлшектеу жөніндегі басқа да жұмыстарды
 атқару.
 268. Мыналарды:
 кен ісі негіздерін; жабдықталатын жəне қызмет көрсететін машиналардың, 

механизмдер мен құрылғылардың құрылымын, нысанын жəне техникалық 
сипаттамаларын; 

 жүкті, бөлшектер мен тораптарды ілмектеу жəне бекіту тəсілдерін;
 қызмет көрсететін машиналардың, механизмдердің, айлабұйымдардың, 

тіркеме құрылғыларының шекті жүктемесін; 
 монтаждау жұмысын жүргізу тəртібін; 
 кабельді, құбырларды төсеу мен жаппа арматурасын монтаждау жөніндегі 

техникалық шарттарды;
 қолданылатын материалдардың қасиеттерін; 
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы негізгі ақауларды жою тəсілдерін; 
 қолданылатын бояулардың қасиеттерін; 
 бояудың жəне жазба түсіру тəсілдерін;
 электрмен пісіру машиналары мен аппараттары туралы негізгі деректерді, 

қолданылатын оттықтарды пайдалану, ұстау жолдары ережесін; 
 жабдық астындағы іргетас габаритін тексеру тəсілдерін; 
 слесарь ісін; 
 монтаждалған жабдықты тексеру ережесі мен тəсілін білуге тиіс.

15-параграф. Жерасты тау-кен монтажшысы, 4-разряд
 269. Жұмыс сипаттамасы:
 шығарып алу жəне үңгілеу комбайндарының, тазарту забойындағы 

қырғы конвейерлерінің, гидрофирлендіріліген бекітпе секциялары мен май 
станцияларының, гидротаратпаның, гидравлика тораптарының, гидро тара-
тып бөлгіштердің, гидроқұлыптардың, басқару блоктарының, бункерлердің, 
бактардың, тоңазытқыш конденсаторларының, жылу алмастырғыштардың 
жəне тоңазытқыш қондырғыларының буландырғыштары мен итергіштердің 
механикалық бөлігін монтаждау жəне бөлшектеу;

 мыналарды: 
 бас кен қазбаларында орнатылған стационарлық ленталы конвейерлерді; 
 стационарлық су ағызу жəне көмір сору қондырғыларын; 
 көтеру машиналарын; 
 тежегіш арқандар мен парашют құрылғыларын; 
 шығырларды; 
 монорельсті жолдарды; 
 оқпанның механикалық дабылдатқышын; 
 қосуды реттеу аппаратурасын; 
 жоғары вольтті электр қондырғыларын монтаждау, бөлшектеу, баптау 

жəне сынамалау;
 шығырларды, монтаж станоктарын, айлабұйымдардың орнын ауысты-

ру жəне орнату, тазарту, дайындау забойларында жеткізу жəне монтаждау 
жұмысы кезінде оларды басқару;

 көпірше, еңіс, төсемдерді орнату, олар бойынша материалдарды, 
бөлшектерді, тораптарды, бекітпе секцияларын забойға жеткізу; 

 құрылымдарды құрылыс-монтаж пистолетімен қағу.
 270. Мыналарды:
 жабдықталатын жəне қызмет көрсететін машиналардың, механизмдер 

мен құрылғылардың құрылымын, нысанын жəне техникалық сипаттамаларын;
 монорельсті жолдардың құрылымын жəне техникалық пайдалану ережесін;
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды жəне оның себептерін, 

оны жою тəсілдерін;
 қызмет көрсететін жабдықтың шекті жүктемесін; 
 монтаж жұмыстары өндірісінің тəртібін, ережесі ме тəсілдерін;
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарының құрылымын жəне оларды 

пайдалану ережесін; 
 қолданылатын материалдардың қасиеттерін;
 электртехника жəне тау-кен ісі негіздерін; 
 тазалау жəне дайындау забойларында монтаждау жұмыстарын жүргізу 

шарттарын; 
 қолданылатын бекітпе түрлерін, оны орнату мен алудың тəртібі мен тəсіл-

дерін білуге тиіс.

16-параграф. Жерасты тау-кен монтажшысы, 5-разряд
 271. Жұмыс сипаттамасы:
 энергиямен қамтамасыз ету, гидравлика, автоматтандыру жəне қашық-

тықтан басқару жүйелеріндегі: 
 тар алымды комбайндармен, стругалармен, шығарып алу кешендерімен 

жəне агрегаттарымен жабдықталған тазалау забойларындағы; 
 комбайндармен жабдықталған дайындау забойларындағы; 
 бас еңістерде, бремсбергтерде, соқыр шахталарда орнатылған көтеру 

машиналарындағы; 
 орталық гидро көтергідегі электронды техника (жартылай өткізгіш), пнев-

моавтоматика, радиоэлектроника, телемеханика жəне изотоптық аспаптар 
элементтерін монтаждау; 

 бөлшектеу жəне баптау;
 күрт құлама қабаттардағы щитті агрегаттар мен басқа да кешендерді, 

сондай-ақ «МПК-2», «ПНБ-2», «2ПНБ»-2, «ППН-5» кен тиеу машиналарының 
маркаларын, «УПШ» типті бұрғы қондырғыларын монтаждау, бөлшектеу жəне 
баптау жөніндегі жұмыстарды орындау;

 ыдыстар мен арқандарды көп арқанды көтергілерге ілу; 
 алмастыру құрылғыларын, жармалау-толтыру кешенін монтаждау;
 монтаждан кейінгі сынамалау процесінде бекітпе мен конвейер секцияла-

рын ауыстыру кезінде кешендерді, агрегаттарды, комбайндарды, гидрожүйені 
басқару; 

 жынысты қағыр түсіру жəне ірі габаритті жабдықтың орнын ауыстыру 
əрі оны тазалау жəне дайындау забойларында монтаждауға жағдай жасау 
үшін шатыр, топырақ жəне бүйір жыныстарды ұнтақтау балғасымен көмірді 
(сланецті) алып шығу;

 шпурларды қол жəне колонкалы электр бұрғымен бұрғылау;
 забойларды уақытша бекітпемен ресімдеу жəне бекіту;
 жабынды құру;
 тазалау забойлары мен дайындау қазбаларда бекітпені алу жəне орнату; 
 костерді салу жəне бөлшектеу;
 кабельдер мен суландыру шлангілерін тасымалдау, ілу немесе салу;
 желдеткіш құбырларын ілу;
 монтаждалған жабдықты пайдалануға тапсыру.
 272. Мыналарды:
 монтаждалатын машиналардың, механизмдердің, электр қондырғылары-

ның, автоматика құралдарының, қашықтықтан басқару жəне басқа да жаб-
дықтардың құрылымын, нысанын жəне техникалық сипаттамаларын, оларды 
монтаждау, бөлшектеу, реттеу, баптау жəне жұмыста опробациялау тəсілдерін;

 жұмыс режимін, жүктемені тексеру, қызмет көрсететін жабдықты опро-
бациялау процесінде пайдалану сипаттамалары мен диаграммаларды алу 
тəсілдерін;

 жоғары дəлдікті бақылау-өлшеу аспаптарының құрылымын жəне оларды 
пайдалану ережесін;

 монтаждауды жəне онымен байланысты тау-кен жұмыстарын жүргізу 
кезінде қолданылатын машиналардың, механизмдер мен құралдардың 
құрылымын, нысанын жəне техникалық сипаттамасын; 

 кен жыныстарының қасиеттері мен олардың сыныптамасын;
 шатырды түзеу тəсілдерін;
 уақытша жəне тұрақты бекітпе түрлерін; 
 тазалау жəне дайындау забойларын бекіту тəсілдерін; 

 кен мен жынысты ұнтақтау балғасымен жəне жару тəсілімен кесу, қағыт 
түсіру жөніндегі жұмысты жүргізу тəртібін;

 жару жұмыстарын жүргізу ережесін; 
 жабдықты пайдалануға тапсыру ережесін білуге тиіс.

17-параграф. Жол-көлік машиналарының машинисі
 273. Жұмыс сипаттамасы:
 негізгі жəне ауыспалы аспалы жабдықтарды қолдана отырып, алаңдарды 

жоспарлау, тас жолдарды, жолдарды жылтырату, топырақтар мен шашылатын 
материалдарды тасымалдау, жол төсемдерін таптау, теміржолды қозғалту, 
тау-кен массасын қопсыту жəне осыған ұқсас жұмыстарды орындау кезінде 
жол-көлік машиналарын басқару;

 жол-көлік машиналарына жанар-жағар май материалдарын құю, 
машинаның тораптарын, аспалы жəне тіркелмелі жабдықтарды майлау;

 жұмыс процесінде машиналар мен механизмдердің бұзушылығын анықтау 
жəне жою;

 қызмет көрсетілетін жабдықтардыпрофилактикалық жөндеу жəне 
жөндеудің басқа түрлеріне қатысу.

 274. Мыналарды:
 жол-көлік машиналарының, аспалы жабдықтар мен құрылғылардың 

техникалық сипаттамасын жəне құрылғысын;
 аспалы жабдықтарды монтаждау-демонтаждау ережесін, жұмыс 

қағидаттарын жəне оларды басқару жүйесін; 
 іштен жану қозғалтқышын майлау, қоректендіру жəне суыту жүйесін;
 қызмет көрсетілетін жабдықтарға арналған шекті жүктемені; 
 жол қозғалысы ережесін;
 машинаны түсіру жəне көтерудің рұқсат етілетін бұрыштарын; 
 жол-көлік машиналары орындайтын жұмыстың түрлерін, оларды орындау 

тəртібі мен тəсілдерін; 
 тіркемелі жəне аспалы жабдықтармен жұмыс істеу ережесін; 
 жол мен алаңдарды салу кезінде қолданылатын материалдарға қойылатын 

техникалық талаптарды;
 жанар-жағар май материалдарының маркалары мен шығыс нормаларын;
 қызмет көрсетілетін машиналар мен жабдықтардың бұзушылықтарын 

белгілеу жəне жою тəсілдерін;
 тораптар мен бөлшектерді майлау схемасын жəне кезеңділігін;
 орындалған жұмыстарға қабылдау-тапсыру құжаттарын рəсімдеу тəртібін 

слесарлық істі білуге тиіс.
 Тіркелмелі грейдерді басқару кезінде - 2-разряд;
 қозғалтқыш қуаты 44,2 киловатқа (60 ат күші) дейінгі автогрейдерді, 

салмағы 5 тоннаға дейінгі моторлы катоктарды басқару кезінде - 3-разряд;
 қозғалтқыш қуаты 44,2-ден 73,5 киловатқа (60-тан 100 ат күші) дейінгі 

автогрейдерді, салмағы 5 тоннадан артық моторлы катоктарды басқару 
кезінде - 4-разряд;

 қозғалтқыш қуаты 73,5-тен 147,2 киловатқа (100-ден 200 ат күші) дейінгі 
автогрейдерді басқару кезінде - 5-разряд;

 қозғалтқыш қуаты 147,2 киловаттан (200 ат күші) артық автогрейдерді 
басқару кезінде - 6-разряд.

18-параграф. Кептіргіш қондырғы машинисі, 3-разряд
 275. Жұмыс сипаттамасы:
 əртүрлі типті кептіргіш қондырғыларда қолмен жəне қашықтан басқару 

режимінде кептіру процесін жүргізу;
 кептіргіш қондырғыларды тиеу жəне түсіру; 
 жабдықтарға қызмет көрсету жəне жұмысын бақылау;
 кептіру процесін технологиялық нұсқаулыққа сəйкес реттеу; 
 отынды қабылдау бункерлеріне беру;
 кептіру процесін жүргізу үшін берілетін отынды жағу жəне белгілі газ тем-

пературасын ұстап тұру процесінің режимін реттеу;
 пештің оттықтарын күл мен қождан тазалау;
 пештердегі, тиеу жəне түсіру камераларындағы температураны өлшеу; 
 кептіру өнімдерінің сапасын тексеру;
 кептіргіш қондырғыларды, автоматты бақылау жəне реттеу жүйелерін 

қосу жəне тоқтату;
 шығындалатын отынға есеп жүргізу;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою, оны жөндеуге қатысу.
 276. Мыналарды:
 кептіру процесінің технологиясын; 
 қызмет көрсетілетін кептіргіш қондырғылардың, оттықтардың, авто-

матты бақылау жəне реттеу жүйелерінің, сондай-ақ қолданылатын қосалқы 
жабдықтардың құрылғысын;

 кептіргіш қондырғыларды тиеу жəне түсірудің тəртібі мен ережесін; 
 кептіруге келіп түсетін отындардың, материалдардың физикалық қасиет-

терін жəне кептіру өнімдеріне қойылатын талаптарды;
 отынды жағу сапасын, шығыс нормасын, режимдерін жəне оны беруді 

реттеу ережесін;
 белгі беру, майлау жүйелерін; 
 майлау материалдарына қойылатын талаптарды; 
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою тəсілдерін;
 жылу техникасы мен слесарьлық істің негіздерін білуге тиіс.
 Екі жəне одан да көп кептіру қондырғыларына қызмет көрсету кезінде - 

4-разряд;
 автоматты бақылау жəне реттеу жүйесі бар кептіру қондырғыларына 

қызмет көрсету кезінде- 5-разряд.

19-параграф. Сұрыптау машинисі, 2-разряд
 277. Жұмыс сипаттамасы:
 қызмет көрсететін механизмдерді, қондырғыларды басқару жəне тех-

никалық жағдайы мен қалыпты жұмысын қадағалау;
 қорғану, бақылау-өлшеу аспаптарын, қосу аппаратураларын, реверстік 

жəне белгі беру құрылғыларын, қоректендіргіш кабельді жерге қосу мен 
жалғауды қадағалау;

 қызмет көрсететін механизмдер мен қондырғылардың жұмысындағы 
бұзушылықтарды жою.

 278. Мыналарды:
 қызмет көрсететін механизмдер мен қондырғылардың құрылғысын; 
 механизмдерді электрлік қорғаудың негізгі түрлерін жəне электр 

жабдықтарын жерге қосу құрылғысын;
 майлаудың режимі мен жүйелерін, қолданылатын майлау материалдарының 

түрлерін;
 электр техника, слесарьлық іс негіздерін білуге тиіс.

20-параграф. Сүрлемдерге жəне көмір мұнараларына қызмет көрсету 
жөніндегі машинист, 2-разряд

 279. Жұмыс сипаттамасы:
 көмірді сүрлем, көмір мұнаралары немесе секциялар, шахта топтары бой-

ынша тиеу жəне бөлу механизмін басқару;
 автоматты сынамалағыштың жұмысын қадағалау;
 ыдыстардағы газ режимін бақылау;
 мұнаралар мен сүрлемдердегі көмір мөлшерін өлшеу;
 науаны тазалау;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою.
 280. Мыналарды:
 көмір мұнараларының, сүрлемдер мен қызмет көрсететін механизмдердің 

құрылғысын;
 көмірдің маркасы мен топтарын жəне оларға бекітілген бункерлерді;
 компоненттер бойынша шихталардың құрамын; 
 слесарьлық іс негіздерін білуге тиіс.

21-параграф. Ұнтақтау-тиегіш агрегаттың машинисі, 5-разряд
 281. Жұмыс сипаттамасы:
 жыныстарды ұнтақтау, тасымалдау кезінде, сондай-ақ оны көшіру кезінде 

ұнтақтау-тиегіш агрегаттарын басқару;
 тиеу-аудару тасымалдағышын басқару;
 ұнтақтау-тиегіш агрегаттарының қозғалғыш механизмдері мен тиеу бөлігін 

сынау жəне реттеу, бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткішін қадағалау;
 ұнтақтау-тиегіш агрегаттары жұмыстарының процесіндегі бұзушылықтарды 

анықтау жəне жою, жоспарлы-алдын алу жөндеуге қатысу.
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(Жалғасы. Басы 21-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 

 282. Мыналарды:
 ұншақтау-тиегіш агрегаттардың, оның механикалық, гидравликалық жəне 

электрлік жабдықтардың құрылғысын жəне техникалық сипаттамасын агрегат 
жұмыстарының тиімді режимін;

 тау-кен жыныстарының қасиеттерін; 
 қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысында туындайтын бұзушылық-

тардың себептерін жəне оны жою тəсілдерін; 
 майлау схемасын, майлау материалдарын жəне оларға қойылатын 

техникалық талаптарды; 
 электр слесарьлық ісін білуге тиіс.

22-параграф. Шахта оқпандарын тұтас қимамен бұрғылау 
қондырғысының машинисі, 6-разряд

 283. Жұмыс сипаттамасы:
 шахта оқпандарын (шурфтарын) бұрғылау жəне түсу-көтерілу операция-

лары кезінде бұрғылау қондырғыларын басқару;
 бұрғылау жабдықтарының барлық кешенінің жұмысын жəне техникалық 

жағдайын қадағалау;
 бұрғылау колоннасын құрастыру жəне бөлшектеу, бұрғылау құралын 

қарау, шаржыларды ауыстыру жəне істен шыққан қашауларды алмастыру; 
 бақылау-өлшеу аспаптардың көрсеткішін бақылау;
 бұрғылау режимін сақтау;
 консольді-бұрама крандарды, жылжымалы арбаларды, таль жүйесін, шах-

та оқпанын бекіту жəне арматуралау кезінде электр тельфердерді басқару;
 тюбинг бекітпелерін орнату жəне құрастыру, шахта оқпандарына арма-

туралау элементтерін беру жəне тағы басқақызмет көрсететін жабдықтарды 
жоспарлы-алдын алу жөндеуге қатысу.

 284. Мыналарды:
 тік оқпандарды (шурфтарды) барлық жүйедегі бұрғылау агрегаттарымен 

бұрғылаудың техникалық ережесін;
 бұрғылау қондырғыларының, бұрғылық құбырларды бекітіп қосуға жəне 

бұрып шығаруға арналған агрегаттардың, бұрама крандар мен консольдердің, 
беру механизмдерінің конструкциясын, кинематикалық схемасын, типтері мен 
техникалық сипаттамасын, тюбинг бекітпелерін орнату жəне құрастыру;

 екі қатарлы колоннаны бұрғылау конструкциясын; 
 тік оқпандарды (шурфтарды) бұрғылау жəне бекіту технологиясын;
 роторлық бұрғылау режимдерін, балшық сорғыларының, компрессорлардың 

жұмысын;
 əртүрлі типті қашауларды, шағын механикаландыру аспаптарын, тюбинг-

терді беру жəне құрастыру механизмдерін, тығындама механизмдерін қолдану 
жəне тігістерді шекімелеу ережесін;

 қызмет көрсетілетін материалдарды майлау режимін;
 бұрғылау механизмдердің бұзылу белгілерін жəне оларды жою тəсілдерін; 
 бұрғылау жабдықтарының қуатын оңтайлы пайдалану тəсілдерін; 
 тау-кен жыныстарының қасиеттерін жəне шахта оқпандарын бұрғылау 

кезінде олардың жайын;
 шахта оқпандарының қисаю себептерін;
 шахта оқпандарының қисықтығын өлшеу əдістерін жəне оның алдын алу 

шараларын;
 шахта оқпандарын бұрғылау кезіндегі авария түрлерін жəне, оларды бол-

дырмау тəсілдерін, оларды ескерту жөніндегі əдістерді;
 ұңғымаларды бұрғылау жəне жуу режимдері мен кестесін; 
 бұрғы қондырғыларын жұмысына есеп жүргізу жəне «бұрғылау» журналын 

жүргізу ережесі мен тəртібін; 
 шахта оқпандарының тереңдігін өлшеу тəсілдерін;
 геологиялық-техникалық тапсырманы құрастыру тəртібін;
 қолданбалы механика, электр техника негіздерін; 
 слесарьлық істі білуге тиіс.
 285. Техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) білім талап 

етіледі.
 286. Ескертпе.
 шахта оқпандарын тұтас қимамен бұрғылау қондырғылары машинисінің 

көмекшілері шахта оқпандарын тұтас қимамен бұрғылау қондырғылары 
машинисінің құқығы бар болса, бірге жұмыс істейтін машинистерден бір раз-
ряд төмен, құқығы болмаған кезде екі разрядқа төмен тарифтеледі.

23-параграф. Шой балғаларын ұрушы, 6-разряд
 287. Жұмыс сипаттамасы:
 тазалау забойлары мен оқпақтарда, қисық сызбаларда, штректерде, тік 

жəне тік көлбеу жазықтарында шой балғамен көмірді қазу;
 көмір мен жыныстарды ұнтақтау, ірі кесектерді шабу жəне көмір мен жы-

ныстарды өткізу;
 қайта жабулар мен сөрелерді құру; 
 шой балғамен немесе көмір арасымен «орамдарды» қирату, кесу;
 забойларды бекітпе паспортына сəйкес бекіту;
 өзгертілген бекітпелерді ауыстыру;
 шлангты үрлеп тазалау жəне шой балғаға жалғау; 
 ұштарды жəне кескіштерді, икемді шлангтарды ауыстыру;
 шой балғалардың, көмір араларының жұмысындағы бұзушылықты анықтау 

жəне жою.
 288. Мыналарды:
 бүйір жынысының жəне қат құрылымдарының қасиеттерін: кливажы, 

жарықшақтығы, көмірді сығымдау, жыныс қатпарлары мен жалған төбелердің, 
қатты кірінділердің болуы, оқыс лақтырынды мен кен соққыларына бейімділігін;

 шой балғалар мен көмір араларының құрылғысын жəне пайдалану 
ережелерін, олардың жұмысындағы ақаулықтарды жою тəсілін; 

 көмірді қазып алу тəсілдерін;
 забойлардың түрлері жəне бекіту тəсілдерін; 
 бекітпе паспортының мазмұны мен толтыру тəртібін жəне төсемдерді 

басқаруды білуге тиіс.

24-параграф. Жерасты электр слесарі, 3-разряд
 289. Жұмыс сипаттамасы:
 қызмет көрсетілетін жабдықтарды монтаждау, демонтаждау, жөндеу;
 стационарлы емес сорғыш қондырғыларды, учаскелік көмір сорғыш 

қондырғыларды, ауа үрлегіштерді, өртке қарсы жəне газсыздандыру құбыр-
ларын, шахта вагонеткаларын, электровоздарды, гидровоздарды, дизель та-
сушыларды, арқанды-креслолы жəне жер бетіндегі жолдарды, таспа ені 900 
миллиметрге дейін таспалы конвейерлерді, қырнауыш конвейерлерді, бұрғы 
станоктарын, қоректендіргіштерді, итергіштерді, барабан диаметрі 1000 мил-
лиметрге дейін шығырларды, ішінара желдететін желдеткіштерді, вагонетка-
ларды тазалау қондырғыларын, суды пласталарға айдамалау жабдықтарын, 
түсіру шұңқырларын, тарту жəне түрлендіру кіші станцияларын, зарядтау 
құрылғыларын, белгі беру жəне жарықтандыру құралдарын, тарату, абоненттік 
кабель жəне телефон желілерін, тарату шкафтары мен қораптарын, өткізу 
муфталарын, телефон аппараттарын, троллейлі жəне төмен вольтті кабель-
дер желілерін, электр аппараттары мен қондырғыларын жерге қосу орындарын 
сынау, пайдалануға тапсыру жəне техникалық қызмет көрсету;

 заряд үстелдері мен электровоздарға орнатумен қозғалтқыш батарея-
ларын зарядтау;

 қозғалтқыш батареяларын тексеру, электролит үстеп құю немесе ауы-
стыру;

 май сынамаларын іріктеу жəне оны қызмет көрсетілетін жабдықтарда 
ауыстыру;

 шахтадағы электр газбен пісіру жұмыстарының өндірісі;
 жоғары білікті жерасты электр слесарінің басшылығымен осыған ұқсас 

күрделі жұмыстарды орындау.
 290. Мыналарды:
 жөнделетін жабдықтың міндетін, конструкциясын, жұмыс қағидаттарын, 

техникалық қызмет көрсетудің нормалары мен көлемін; 
 қызмет көрсетілетін машиналарды, механизмдер мен құрылғыларын 

монтаждауға, реттеуге, сынауға жəне қабылдауға қойылатын талаптарды;
 осы жұмыстардың қауіпсіз өндірісінің ережесі мен тəсілдерін;
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарының, құралдарының құрылғысы 

мен міндетін жəне оларды пайдалану ережесін;
 төмен вольтты электр қондырғыларының құрылғысын жəне техникалық 

пайдалану ережесін; 
 электр техникасы негіздерін;
 слесарьлық жəне монтаждау жұмыстарын білуге тиіс.

25-параграф. Жерасты электр слесарі, 4-разряд
 291. Жұмыс сипаттамасы:
 тазалау жəне дайындау забойларында қолданылатын машиналарды, 

механизмдерді жəне басқа да жабдықтарды, барабан диаметрі 1000 милимет-
рге дейін көтергіш машиналарын (шығырларды), стационарлық суаққыштарды, 
орталық гидрокөтергіштердің көмір сорғыш қондырғыларын, таспа ені 900 
милиметрден артық таспалы конвейерлерді, тау-кен қазба жөндеулеріндегі 
«хаусхер» типті машиналарды, «ВШ-ІА» типті вулканизаторларды, шахталық 
тоңазытқыш қондырғыларды, скипті көтеру құрылғыларын тиеу, адамдарды-
жүктерді таситын бір рельсті жəне арқан жолдарды, өздігінен жүретін ваго-
неткаларды, жоғары вольтты кіші станциялардың жабдықтарын, учаске газ 
тозаңынан қорғайтын жəне ауа температураларының аппаратуралары, бай-
ланыс жəне апаттарды хабарлайтын жоғары жиілікті қондырғыларды мон-
таждау, демонтаждау, баптау, сынау, пайдалануға тапсыру жəне техникалық 
қызмет көрсету;

 жерге ток кеткен кезде қорғану аппараттарының іске қосылу уақытын 
тексеру;

 фидерлік автоматтар мен қосқыштардың ең жоғары токтан қорғану 
қондырғыларының шамасын тексеру жəне теңшеу;

 қысымда жұмыс істейтін ыдыстар мен құбырларды жөндеу жəне сынау;
 шахта оқпандарында электрмен пісіру жұмыстарының өндірісі; 
 жоғары білікті электр слесарының басшылығымен басқа жұмыстарды 

орындау.
 292. Мыналарды:
 қызмет көрсетілетін машиналардың, механизмдер мен басқа да жабдық-

тардың конструкциясын, техникалық сипаттамасын, жұмыс қағидаттарын жəне 
сынау ережесін; 

 қондырғылардың, аспаптардың, автоматикалардың, телемеханиканың, ра-
дио-электротехника мен басқа жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтардың 
себептерін жəне белгілерін;

 кабельдер мен электр техникалық материалдардың сыныптамасын;
 кабельдерді оқшаулауды, сыйымдылығын жəне электрлік кедергісін өлшеу 

жəне сынау ережесін; 
 тозған бөлшектерді қалпына келтіру; 
 жұмыс істейтін бөлшектерге, тораптар мен механизмдерге жіберілетін 

жүктемелерді;
 қызмет көрсетілетін жабдықтардың істен шығуын жəне аварияларды 

ескерту жөнінде профилактикалық шараларды; 
 қызмет көрсететін жабдықтарды жөндеуге берудің, сынау жəне тапсырудың 

техникалық шарттарын; 
 жоғары кернеу тоғын, кіші электр станцияларының коммуникациясын қосу 

жəне сөндіру ережесін;
 сымдар мен кабельдерді есептеу жəне іріктеуді; 
 күштік электр аппараттарын монтаждау жəне қосу тəртібін;
 жөнделетін жабдықтарды, машиналарды, механизмдерді монтаждауға, 

реттеуге, қабылдауға жəне сынауға қойылатын талаптарды, осы жұмыстар 
өндірісінің ережесін жəне тəсілдерін; 

 жоғары вольтты электр қондырғыларының құрылғысын жəне техникалық 
пайдалану ережесін; 

 электро техника жəне осциллография негіздерін білуге тиіс.

26-параграф. Жерасты электр слесарі, 5-разряд
 293. Жұмыс сипаттамасы:
 электрмен жабдықтау, гидравлика жəне дистанциялық басқарудың 

жүйесіндегі электрондық (жартылай өткізгіш) техника, пневмоавтоматика, 
радио-электротехника, телемеханика элементтері бар аппаратуралар мен 
жабдықтарды жəне изотоптық аспаптарды, монтаждау, демонтаждау, жөндеу, 
баптау, сынау, пайдалануға тапсыру: 

 көп қармайтын жəне аз қармайтын комбайндармен, жоңғыштармен, 
бұрғылау қондырғыларымен, қазу комбайндарымен жабдықталған тазартым 
забойларында;

 механикаландырылған үңгілеу кешендерімен жəне үңгілеу комбайндары-
мен жабдықталған дайындау забойларында; 

 газ тозаңдарын орталықтан бақылау құрылғыларымен жабдықталған газ 
бойынша жоғары санатты жəне III санатты жерасты қазба шахталарында; 

 «КРУВ», «КРУН», «ЯВ» жəне осыларға ұқсас типтегі кіші станциялардың 
жинақты жоғары вольтты тарату құрылғыларында; 

 бас еңісте, бремсбергтерде, қараңғы шахталарда орнатылған жыныстар-
ды тиегіш машиналарында, көтергіш машиналарда;

 шахталардың, өткізгіштердің тік оқпандарының арматураларын монтаж-
дау, ауыстыру, жөндеу;

 көтергіш ыдыстардың басы мен соңындағы арқандарды ауыстыру;
 тіркеме құрылғылар мен көтергіш ыдыстарды тексеру;
 арқандардың жəне парашют құрылғыларының, скиптік көтергіштердің тиеу 

жəне түсіру құрылғыларының ұзындығын тексеру жəне реттеу;
 тік оқпандардағы өткізгіштерді түзеу.
 294. Мыналарды:
 механикаландырылған кешендерді, агрегаттарды, тау-кен комбайндарын, 

жоңғыштарды, көтергіш машиналарды, сондай-ақ автоматтандыру, телеме-
ханика жəне радиоэлектроника құралдарын қосқанда шахтада қолданылатын 
машиналардың, механизмдер мен жабдықтардың құрылғысын, техникалық 
сипаттамасын жəне жұмыс қағидаттарын, оларды монтаждау, демонтаждау, 
жөндеу, баптау жəне сынау тəсілдерін; 

 қызмет көрсететін машиналарды, механизмдерді, жабдықтарды жəне 
автоматтандыру, телемеханика жəне радиоэлектроника құралдарын сынау 
жəне жұмысқа қосу ережесін; 

 сынау жəне жүктемедегі жұмыс процесінде жұмыс, жүктеме режимдерін 
тек серу жəне пайдалану сипаттамасы мен диаграммаларды жазып алу 
тəсілдерін; 

 жөнделген жəне бапталған жабдықтарға техникалық құжаттама жасау 
ережесін; 

 гидрожүйе қызметінің қағидаттарын;
 электротехника жəне осциллография негіздерін; 
 жоғары дəлдікпен электрондық-өлшеу жəне изотоптық аспаптарды пай-

далану ережесін білуге тиіс.

7-тарау. Қоңыр көмір мен озокерит кендерін қайта өңдеу жұмыстарына 
арналған разрядтар бойынша жұмысшы кəсіптерінің тарифтік-

біліктілік сипаттамалары

1-параграф. Озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінің аппаратшысы, 
3-разряд

 295. Жұмыс сипаттамасы:
 жоғары білікті озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінің аппаратшысының 

басшылығымен озокерит жəне озокерит өнімін алу процесін жүргізу;
 шикізатты экстракциялау, балқыту кезінде қосалқы операцияларды орын-

дау; 
 шикізаттың резервуарлық паркіне қызмет көрсету жəне резервуарларды 

тазалау;
 ыдыстағы озокерит өнімінің деңгейін өлшеу;
 қатты шикізатты, жапсырмаларды кептіргіштерге-балқытқыштарға тие-

уге қатысу; 
 қызмет көрсететін қондырғыларға қоймадан мыс нафтендерін жəне 

талшықты озокеритті іріктеу жəне жеткізу;
 кептіргіштерге, араластырғыштарға, сорғыларға, желдеткіш қондырғыларға 

қызмет көрсету; 
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анық-

тауға жəне жоюға қатысу.
 296. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылғысын жəне пайдалану ережесін; 
 озокерит жəне озокерит өнімін алу технологиялық режимінің параметрлерін; 
 қызмет көрсететін учаскедегі коммуникация схемасын;
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарының жəне құрылғыларының 

міндетін жəне пайдалану ережесін;
 пайдаланылатын шикізатқа жəне дайын өнімге қойылатын техникалық 

шарттарды;
 слесарьлық іс негіздерін білуге тиіс.

2-параграф. Озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінің аппаратшысы, 
4-разряд

 297. Жұмыс сипаттамасы:
 озокерит жəне озокерит өнімін алудың технологиялық процесін жүргізу;

 экстракциялау бөлімшесінің жабдықтарын: бункерлерді-дозаторларды, 
экстракторларды, қыздырғыштарды, бензин-ерітінділері бар резервуарлық 
қабылдағыштарды жұмысқа дайындау, қосу жəне қызмет көрсету;

 экстракторларға озокерит кендерін тиеу;
 бензин-ерітінділерін қабылдау жəне оларды резервуарларға тиеу;
 экстракторлардан бензин қалдығын төгу;
 өңделген кенді экстракторлардан түсіру;
 оны өңделген жыныстар бункеріне жəне бункерден үйіндіге тасымалдау;
 аралық ыдыстарға, дренаж лотоктарына, үйінділерге арналған бункер-

лерге, ерітінділердің резервуарлық паркіне қызмет көрсету;
 қырнауышты жəне таспалы конвейерлерді басқару;
 жұмысты қадағалау жəне экстрациялау бөлімшесінің бақылау жəне авто-

матика аспаптарына қызмет көрсету;
 техникалық құжаттаманы жүргізу;
 технологиялық жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды ескерту 

жəне жою, оны жөндеуге қатысу.
 298. Мыналарды:
 озокерит жəне озокерит өнімінің технологиялық схемасын; 
 қызмет көрсететін учаскеде технологиялық құбырлар мен арматуралардың 

схемасын;
 экстракциялау бөлімшесінің негізгі жəне қосалқы жабдықтарының, 

қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика аспаптарының 
құрылғысын, дайындау, қосу жəне тоқтату тəртібін;

 берілген режимге сəйкес қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысын рет-
теу ережесін білуге тиіс.

3-параграф. Озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінің аппаратшысы, 
5-разряд

 299. Жұмыс сипаттамасы:
 озокерит өнімін алу кезінде мисцелланы қайта өңдеудің, шикізат құрам-

дауыштарын тығыздаудың (араластыру) технологиялық процесін жүргізу;
 қайта айдау бөлімшесінің жабдықтарын: құбырлы пешті, ректификациялы 

колоннаны, жылу алмастырғыштарды, тоңазытқыштарды, су ажыратқыштарды, 
конденсатор-тоңазытқыштарды, озокерит үшін жинағыштарды жəне тығыздау 
бөлімшесінің: кептіру аппараттарын, сүзгілерін, таразылау агрегаттарын, 
араластырғыш аппараттардың, битум сорғыларын жұмысқа дайындау, іске 
қосу жəне қызмет көрсету;

 озокерит өнімін дайындау үшін рецептура жасау;
 бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіші жəне талдаулардың нəтижесі 

бойынша: құбырлы пешке мисцелланың келіп түсуін, озокерит өнімін алу 
кезінде араластыруға – шикізат құрамдауышын, шикізат құрамдауыштарын 
мұқият араластырылуын, алынатын өнімнің сапасын бақылау;

 берілген режимге сəйкес қызмет көрсететін жабдықтар жұмысының 
параметрлерін реттеу;

 озокерит өнімін алу үшін церезин, петролатум, парафин, гудрон жəне 
басқа шикізат шығыстарына есеп жүргізу; 

 тығыздау жəне қайта айдау бөлімшелері бойынша өндірістік журнал 
жүргізу.

 300. Мыналарды:
 озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінің технологиясын жəне технологиялық 

схемасын; 
 озокерит жəне озокерит өнімін алудың технологиялық процесінің 

параметрлерін жəне реттеу ережесін;
 озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінің физикалық-химиялық негіздерін; 
 қолданылатын ерітінділердің, шикізат пен материалдардың физикалық-

химиялық қасиеттерін; 
 пайдаланылатын шикізатқа, материалға жəне шығарылатын өнімге 

қойылатын мемлекеттік стандарттарды жəне техникалық шарттарды;
 қызмет көрсететін жабдықтың сигнал беру, блоктау жəне өрт сөндіру 

жүйелері қызметінің қағидаттарын;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы бұзушылықтарды жою 

тəсілдерін; 
 озокерит жəне озокерит өнімінің өндірісі процесінің материалдық теңгерімін 

жəне шикізат пен басқа қоспалардың қажеттілігіне есептеулер жасау ережесін 
жəне əдістемесін білуге тиіс.

4-параграф. Озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінің аппаратшысы, 
6-разряд

 301. Жұмыс сипаттамасы:
 озокерит жəне озокерит өнімін алу технологиялық процесінің толық циклін: 

озокерит кендерін экстракциялау, кен ерітінділерін қалпына келтіру, шикізатты 
дайындау жəне тығыздау, жоғары озокерит өнімін алу процестерін жүргізу;

 ұсату, экстракциялау, қайта айдау жəне тығыздау бөлімшесінің жұмыс-
тарын үйлестіру;

 бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика аспаптарының көрсеткіші бой-
ынша озокерит жəне озокерит өнімін алудың технологиялық процесінің толық 
циклін барысын бақылау; 

 бақылау үшін сынамаларды алу; 
 берілген технологиялық режимдерге сəйкес қызмет көрсететін 
 жабдықтардың жұмыс параметрлерін реттеу;
 ерітінділердің, материалдардың, реагенттердің санын есептеу, оларды 

мөлшерлеу, озокерит өнімдерін дайындау үшін рецептура жасау;
 озокерит жəне озокерит өнімін алу технологиялық процесінің толық циклінің 

барлық кезеңдерінде алынатын өнімнің сапасын бақылау;
 шикізат шығынын жəне дайын өнімнің шығуына есеп жүргізу; 
 өндіріс журналдарында жазбалар жүргізу;
 қызмет көрсететін жабдықтарға жүргізілген жөндеуге ақау ведомостын 

жасауға қатысу.
 302. Мыналарды:
 озокерит жəне озокерит өнімін алудың толық циклінің технологиялық схе-

масын жəне пайдаланылатын құрылғылардың технологиялық карталарын;
 озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінде қолданылатын жабдықтардың 

конструктивтік ерекшелігін;
 озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінің технологиялық процесін есептеу 

əдістемесін жəне үйлестіруді;
 жалпы озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінің технологиялық процесінің 

толық циклін реттеудің ережесін білуге тиіс.

5-параграф. Реагент өндірісінің аппаратшысы, 4-разряд
 303. Жұмыс сипаттамасы:
 жоғары білікті реагент өндірісінің аппаратшысының басшылығымен көмір 

сілтілі (гумат) өндірісінің жəне түрін өзгертудің технологиялық процесін жүргізу;
 қоймаға теміржол цистерналарынан жəне автоцистерналардан сұйық 

каустикалық соданы қабылдау; 
 қолданылатын реагенттердің сілтілері мен ерітінділері құйылған ыды-

старды қыздыру; 
 көмірді каустикалық содамен араластыру;
 сілтілер мен қолданылатын реагенттердің технологиялық регламентпен 

берілген концентрацияларын үнемі ұстану; 
 көмір сілтілік (гумат) реагенттердің ылғалдылығын бақылау;
 көмір сілтілік (гумат) реагенттерді ыстық ауамен кептіру;
 көмір сілтілік (гумат) реагенттердің шығуын жəне түрінің өзгеруін бақылау; 
 талдау үшін көмір сілтілік (гумат) реагенттер шикізатының жəне жартылай 

өнімдерінің сынамаларын іріктеу;
 артта қалған аппаратураның жұмысын, технологиялық жабдықтардың 

қымталуын жəне тығыздалуын бақылау;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды 

анықтауға жəне жоюға қатысу.
 304. Мыналарды:
 көмір сілтілік (гумат) реагенттер өндірісінің жəне түрін өзгертудің 

технологиялық схемасын; 
 көмір сілтілік (гумат) реагенттер өндірісінде қолданылатын сілтілердің, 

материалдардың жəне реагент ерітінділерінің қасиеттерін;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жəне механизмдердің құрылғысын жəне 

қызметінің қағидаттарын; 
 технологиялық құбырлардың схемасын; 
 слесарьлық істі;
 ащы сілтілермен зақымданған кезде алғашқы жəрдем көрсету тəсілдерін 

білуге тиіс.
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(Жалғасы. Басы 21-23-беттерде) 

(Жалғасы 25-бетте) 

6-параграф. Реагент өндірісінің аппаратшысы, 5-разряд
 305. Жұмыс сипаттамасы:
 көмір сілтілері (гумат) өндірісінің жəне түрін өзгертудің технологиялық 

процесін жүргізу;
 іске қосуға дайындау, қызмет көрсететін қондырғыны қосу жəне көмір тиеу; 
 экстракцияланған көмірдің ылғалдылығын, оның ірілігін жəне сілтілердің 

концентрациясын бақылау; 
 көмір сілтілік реагенттер жəне оның түрін өзгерту үшін рецептуралар жа-

сау, қажет болған жағдайла оны түзету;
 сілтілерді мөлшерлеу жəне қызмет көрсететін қондырғыларға беру;
 көмір сілтілік (гумат) реагенттердің шығуын жəне түрін өзгертуді, қолда-

нылатын бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика аспаптарының жұмысын 
қадағалау;

 реакторларға, қоспалауыштарға, конвейерлерге, булы калориферге, 
циклондарға, желдеткіштерге, сорғыларға қызмет көрсету жəне жұмысындағы 
бұзушылықтарды жою;

 герметикалық жағдайын тексеру, қызмет көрсететін жабдықты тығыздау;
 техникалық құжаттаманы жүргізу;
 қызмет көрсететін жабдықтарды алдын ала жөндеуге қатысу.
 306. Мыналарды:
 көмір сілтілік (гумат) реагенттер өндірісі жəне оның түрін өзгерту процесінің 

технологиясын жəне параметрлерін;
 көмір сілтілік реагенттер жəне оның түрін өзгерту өндірісінде пайдаланы-

латын қондырғыларына технологиялық процесті жүргізу ережесін;
 қызмет көрсететін жабдықтардың конструктивтік ерекшеліктерін;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды жою 

тəсілдерін; 
 кептіру құрылғыларын тиеу тəртібін жəне ережесін; 
 пайдаланылатын шикізатқа жəне көмірсілтілік (гумат) реагенттердің жəне 

олардың модификациясының мемлекеттің стандарттарын жəне техникалық 
шарттарын білуге тиіс.

7-параграф. Тау балауызы өндірісінің аппаратшысы, 3-разряд
 307. Жұмыс сипаттамасы:
 тау (қоңыр көмір) балауызын алу процесін жүргізуге қатысу;
 көлік құралдарына, аспирациялы, құю жəне сору желдеткіш жүйелеріне, 

жылу алмасу жабдықтарына қызмет көрсету, олардың жұмысын қадағалау;
 экстракцияланған көмірдің ылғалдылығын бақылау, онда қалған қалдық-

тарды айқындау;
 қызмет көрсететін экстракторларға шикізатты тиеуге қатысу;
 шикізатқа жəне пайдаланылатын материалдардың шығыстарына есеп 

жүргізу; 
 қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды 

анықтау жəне жою, оны жөндеуге қатысу.
 308. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмыс қағидаттарын жəне пайдалану 

ережесін; 
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптары мен құрылғыларының міндетін 

жəне пайдалану ережесін;
 шикізатқа жəне дайын өнімге қойылатын техникалық шарттарды жəне 

салалық стандарттарды; 
 слесарьлық іс негіздерін білуге тиіс.

8-параграф. Тау балауызы өндірісінің аппаратшысы, 4-разряд
 309. Жұмыс сипаттамасы:
 жоғары білікті тау балауызы өндірісі аппаратшысының басшылығымен 

үздіксіз қызметтегі экстракторларда, түрі өзгертілген – колонна типтегі экстрак-
торларда тау (қоңыр көмір) алудың технологиялық процесін жүргізу;

 негізгі экстракциялық жабдықтарға қызмет көрсетуге қатысу, жұмысқа 
дайындау жəне іске қосу;

 шоғырланған қышқылдарды, ерітінділерді жəне тотықтырғыштарды 
қабылдау жəне дайындау;

 қызмет көрсететін экстракторларға шикізат пен реагенттерді тиеу;
 центрифугалардың, бөлгіш ыдыстардың, тоңазытқыштардың-

конденсаторлардың, реакторлардың, сорғылардың, желдеткіш жабдықтардың 
жұмысын реттеу жəне қызмет көрсету;

 бақылау аспаптарының жəне автоматика жұмыстарын қадағалау; 
 белгіленген техникалық құжаттаманы жүргізу;
 технологиялық жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды ескертуге 

жəне жоюға қатысу.
 310. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылғысын; 
 тау (қоңыр көмір) балауызы өндірісінің техникалық схемасын;
 негізгі технологиялық жабдықтарды дайындау, қосу жəне тоқтату тəртібін;
 берілген режимге сəйкес қызмет көрсететін жабдықтың жұмысын реттеу 

ережесін;
 қызмет көрсететін экстракторларға шикізат пен реагенттерді тиеу тəртібін;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтардың түрлері 

мен сипатын жəне технологиялық процесті жүргізуде ауытқуларды, олардың 
пайда болу себептерінбілуге тиіс.

9-параграф. Тау балауызы өндірісінің аппаратшысы, 5-разряд
 311. Жұмыс сипаттамасы:
 үздіксіз қызметтегі экстракторларда, түрі өзгертілген – колонна типтегі 

экстракторларда тау (қоңыр көмір) алудың технологиялық процесін жүргізу, 
сондай-ақ шала өңделген қоңыр көмір балауызын шайырсыздандырудың 
технологиялық процесін жүргізу;

 жоғары білікті тау балауызы өндірісі аппаратшысының басшылығымен түрі 
өзгертілген колонна типтегі экстракторларда жəне реакторларда тазартылған 
балауыз алудың технологиялық процесін жүргізу;

 бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіші бойынша технологиялық 
процестің барысын бақылау;

 экстракциялы жəне шайырсыздандыру жабдықтары жұмыстарының 
берілген параметрлерін реттеу; 

 қызмет көрсететін экстракторларға шикізатты тиеуді жəне ерітіндіні 
мөлшерлеуді қадағалау;

 тез тұтанатын сұйықтық құйылған ыдыстарға қызмет көрсету;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою, оны жөндеуге қатысу;
 шығарылатын өнімге есеп жүргізу;
 жүргізілетін технологиялық процестердің материалдық теңгерімін жасау, 

шикізат, ерітінділер мен реакциялық қоспалардың қажеттілігін есептеу.
 312. Мыналарды:
 тау балауызы мен оның өзгертілген түрінің өндірісінің технологиясын; 
 қызмет көрсететін учаскенің коммуникация схемасын;
 экстракциялау процесінің физикалық-химиялық негіздерін шайырсыздан-

дыруды жəне тазартуды;
 жүргізілетін технологиялық процестердің параметрлерін;
 қолданылатын ерітінді мен еріткіштердің физикалық-химиялық қасиетін; 
 экстракциялаудың технологиялық процестерін реттеудің ережесін шай-

ырсыздандыру жəне тазарту;
 пайдаланылатын шикізатқа, материалдарға жəне шығарылатын тау ба-

лауыздарына қойылатын мемлекеттік стандарттарды жəне техникалық шарт-
тарды;

 қызмет көрсететін жабдықтың сигнал беру, блоктау жəне өрт сөндіру 
жүйесі қызметінің қағидаттарын;

 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтардың себебін 
жəне оларды жою тəсілдерін;

 жүргізілетін технологиялық процестердің материалдың теңгерімін жəне 
оны жүргізу үшін шикізат, ерітінділер мен реакциялы қоспа қажеттілігіне есеп-
теулер жасау ережесі мен əдістерін білуге тиіс.

10-параграф. Тау балауызы өндірісінің аппаратшысы, 6-разряд
 313. Жұмыс сипаттамасы:
 кептірілген қоңыр көмірді экстракциялау, битум ерітіндісін булау, экстра-

гентті қалпына келтіру, экстракцияланған шикізатты аккумуляциялау, шала 
өңделген тау балауызын шайырсыздандыру шайырсыздандырылған тау ба-
лауызын тотықтыру жолымен тазарту, үздіксіз жəне мерзімдік қызметтегі ап-
параттарда жуу, бейтараптандыру, ағарту жəне кристалдау жолымен шала 
өңделген тазартылған жəне түрі өзгертілген балауызды алудың технологиялық 
процесінің толық циклін жүргізу;

 бөлімшелердің (учаскелердің) жұмыстарын үйлестіру: 
 экстракциялау, булау, шайырсыздандыру жəне тазарту; 
 бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша шала өңделген 

жəне тазартылған балауызды алудың технологиялық процесінің толық циклінің 
барысын бақылау; 

 бақылау үшін сынамаларды іріктеу;
 шикізаттың, материалдардың, экстрагенттердің санын есептеу, оларды 

мөлшерлеу, тазартылған балауыз алу үшін рецептура жасау, реактивтерді 
дайындау;

 аралық өнімді алу үшін тазартылған реактор мен жабдықтарда реакциялық 
қоспалардың берілген параметрлерін реттеу, тазарту процесін түзеу;

 тазартылған реакторды іске қосу жəне тоқтату;
 шикізаттың шығынын жəне дайын өнімнің шығуына есеп жүргізу;
 өндірістік журналда жазба жүргізу; 
 қызмет көрсететін жабдықтардың қауіпсіздігі мен техникалық пайдалану 

ережесінің орындалуын бақылау.
 314. Мыналарды:
 қызмет көрсететін қондырғылардың технологиялық тəсімін жəне пайда-

ланылатын құрылғылардың технологиялық картасын; 
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарының, сондай-ақ құбырлардың 

құрылғыларын жəне пайдалану ережесін;
 шала өңделген тазартылған жəне түрі өзгертілген балауыз өндірісінің 

технологиясын;
 пайдаланылатын шикізаттың, реагенттердің, реакциялық қоспалардың 

физикалық-химиялық қасиеттерін;
 шала өңделген тазартылған жəне түрі өзгертілген балауыз алу процесін 

есептеу əдістемесін жəне технологиялық режимді үйлестіру жəне қауіпсіз 
жүргізу ережесін білуге тиіс.

11-параграф. Құйғыш машина машинисі, 4-разряд
 315. Жұмыс сипаттамасы:
 құйғыш машиналарды, оның қалыптарын тау балауызымен, озокерит не-

месе озокерит өнімімен толтыру кезінде басқару;
 құйғыш машиналарды іске қосуға дайындау жəне іске қосу;
 буды желдеткіш жүйенің калориферіне, балауыз құйғыш коллекторға беру, 

құйғыш машинаны жылы ауамен қыздыру;
 құйғыш машиналардың қалыптарын толтыру, балқыту температурасының, 

құйғыш машинаға берілетін ауаның деңгейін реттеу;
 құйғыш машиналар конвейерінің жұмысын қадағалау, балауыздың, 

озокерит жəне озокерит өнімінің салқындау параметрлерін, белгіленген 
технологиялық регламенттерді ұстану;

 құйғыш машиналардың қалыптарын балауыз, озокерит жəне озокерит 
өнімінің қалдықтарынан тазарту;

 құйғыш машиналардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау жəне жою;
 желдеткіш қондырғылардың, қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарының 

жұмысын қадағалау;
 қызмет көрсететін жабдықты жөндеуге қатысу.
 316. Мыналарды:
 құйғыш машиналардың құрылғысын, жұмыс қағидаттарын жəне оны бап-

тау тəсілдерін; 
 құйғыш машиналарды жəне онымен технологиялық байланысты механизм-

дерді, жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураны басқару тəртібін;
 балауыз, озокерит жəне озокерит өнімін қотару жəне құю процесінің тех-

нологиясын; 
 қолданылатын құрылғылар мен құралдарды қолдану ережесін; 
 құйғыш машинаның міндеті жəне майлау мерзімділігін жəне майлау 

материалдардың сорттары мен қасиеттерін;
 тау (қоңыр көмір) балауызы, озокерит жəне озокерит өнімі өндірісінде 

қолданылатын 
 ерітінділердің қасиеттерін, олардың əсерінен қорғану ережесін білуге тиіс.

8-тарау. Құрылыс материалдарын шығару жəне байыту
жұмыстарына арналған разрядтар бойынша жұмысшы кəсіптерінің 

тарифтік-біліктілік сипаттамалары

1-параграф. Графит байытушы, 3-разряд
 317. Жұмыс сипаттамасы:
 жоғары білікті графит байытушының басшылығымен графитті байыту 

процесін жүргізу;
 реакторға графит, тұзды қышқыл, ыстық жəне суық су тиеуге қатысу жəне 

будың берілуін реттеу.
 318. Мыналарды:
 графитті байытудың негізгі технологиялық процестерін; 
 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылғысын білуге тиіс.

2-параграф. Графит байытушы, 4-разряд
 319. Жұмыс сипаттамасы:
 графитті байыту процесін жүргізу;
 реакторға графит, тұзды қышқыл, ыстық жəне суық су тиеу; 
 реакторлардың, эксгаустердің, ағынды жəне соратын желдеткіштердің, 

бу, су, қышқыл жəне ауа құбырларының жұмысын қадағалау;
 буды реакторға берілуін реттеу; 
 шығатын өнімнің сыртқы белгілері мен талдау деректері бойынша сапа-

сын бақылау;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою.
 320. Мыналарды:
 графитті байыту технологиясын; 
 графитті химиялық байытудың белгіленген технологиялық режимін;
 реагенттердің міндетін, олардың қасиетін жəне шығыс нормаларын;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы бұзушылықтарды жою 

тəсілдерін білуге тиіс.

3-параграф. Суспензияны бақылаушы, 2-разряд
 321. Жұмыс сипаттамасы:
 каолинді байыту процесінде суспензия сапасын бақылау;
 дезинтеграциялық барабаннан келіп түсетін суспензияның тығыздығын 

өлшеу; 
 реактивті судың берілуін реттеу;
 тиелетін ұлуды қадағалау; 
 шикі каолиннің, құмның жəне реактивті судың сынамаларын іріктеу;
 элеваторды жəне шликерлік көлікті қосу жəне тоқтату.
 322. Мыналарды:
 каолинді байыту процесінің негіздерін;
 суспензияның, құм мен судың сапасына қойылатын талаптарды білуге тиіс.

4-параграф. Реактивті суды дайындаушы, 2-разряд
 323. Жұмыс сипаттамасы:
 каолин өндірісінде реактивті су дайындау;
 чандарды сумен толтыру;
 суға каустикалық содамен, сұйық шыны, əк сүтін жəне басқа да қосынды-

ларды құю;
 каогуляциядан кейін чандарда реактивті судың сілтілігі мен температура-

сын жəне суспензия тығыздығын айқындау; 
 тарату жəне чандардағы суспензияны қыздыру;
 бульер доңғалағына қызмет көрсету.
 324. Мыналарды:
 суспензияның, əк сүтінің жəне реактивті судың сапасына қойылатын та-

лаптарды;
 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылғысын жəне чанға су құю жүйесін;
 орталықтан тепкіш сорғыны жəне каустикалық соданы пайдалану ережесін;
 реактивті судың сілтілігін айқындау ережесін білуге тиіс.

5-параграф. Слюда дайындаушы, 1-разряд
 325. Жұмыс сипаттамасы:
 қалыңдығы 3 миллиметрден жіңішке жəне қалыңдығы 3 миллиметрден 

артық забойдың шала өңделген өніміне қолмен забойдың шала өңделген 
өнімін сұрыптау;

 қалыңдығы 3 миллиметрденжіңішке забойдың шала өңделген өнімін 
қолмен шала өңделген мусковитті іріктеу.

 326. Мыналарды:
 шала өңделген мусковиттің техникалық шарттарын; 

 забойдың шала өңделген өнімін қайта өңдеу схемасын;
 қолданылатын өлшеу аспаптарын, шаблондар мен шек қою кестелерін 

пайдалану ережесін;
 шала өңделген мусковитті беру ережесін білуге тиіс.

6-параграф. Слюда дайындаушы, 2-разряд
 327. Жұмыс сипаттамасы:
 слюданы - шикі өнімді алу үшін пышақтың, щетка мен балғаның көмегімен 

қолмен қалыңдығы 3 миллиметрден артық забойдың шала өңделген өнімін 
өңдеу;

 əрбір пластинаның сапасы мен міндетін айқындау үшін белгіленген 
қалыңдыққа дейін пластинадағы дəнекерленген жазықтық бойынша слюда 
кристалдарын пышақпен жару;

 алынған пластиналарды өнімнің мөлшері мен сарттары бойынша сұрыптау;
 механикаландырылған процесте-əртүрлі конструкциялы станоктарда 

барлық операцияларды орындау;
 қызмет көрсетілетін механизмдердің жұмысындағы ұсақ бұзушылықтарды 

жою.
 328. Мыналарды:
 өндірістік шала өңделген өнімнің техникалық шарттарын;
 забойдың шала өңделген өнімін тиімді өңдеу тəсілдерін;
 өнімді өлшемі мен сорттары бойынша сұрыптау ережесін;
 қызмет көрсететін механизмдер мен жабдықтардың құрылғысын жəне 

жұмыс қағидаттарын білуге тиіс.

7-параграф. Слюда дайындаушы, 3-разряд
 329. Жұмыс сипаттамасы:
 слюданың түрлері мен кенорындары бойынша оның сапалық сипаттама-

сын айқындау үшін қолмен забойдың шала өңделген өнімдерін бақылап өңдеу;
 забойдың шала өңделген өнімі мен шығарылатын өнімнің сапасын 

бақылау;
 тұтынушыларға жіберер алдында өнімнің сапасы мен рұқсатын тексеру.
 330. Мыналарды:
 забойдың шала өңделген өнімдерінің техникалық шарттарын жəне 

өндірістік шала өңделген өнімдерінің шығарылымын;
 шығарылатын өнімнің мөлшері мен сорттары бойынша сұрыптау ережесін;
 қолданылатын өлшеу аспаптарының, шаблондар мен құралдарының 

жұмыс қағидаттарын, оларды пайдалану ережесін; 
 забойдың шала өңделген өнімін шикі өнімге қайта өңдеу схемасын білуге 

тиіс.

8-параграф. Плиталар мен блоктарды жарушы, 5-разряд
 331. Жұмыс сипаттамасы:
 балғаның, төсемдер мен пунчеттердің көмегімен берілген өлшем бойын-

ша плиталар мен блоктарды қағып жару;
 шпурларды перфоратормен немесе қолмен бұрғылау;
 перфораторды жұмысқа дайындау жəне оның ауаөткізгіш магистральға 

қосу;
 перфораторға күтім жасау жəне оның жұмысындағы ұсақ бұзушылықтарды 

жөндеу;
 ауаөткізгіш шлангты көшіру;
 қолданылатын құралға май құю жəне көшіру.
 332. Мыналарды:
 перфоратордың конструкциясын жəне жұмыс қағидатын; 
 тау-кен жыныстарының физикалық қасиеттерін жəне жарылу сызығын 

бағыттау;
 шпурлардың орналасу схемасын жəне тереңдігін;
 қолданылатын құралдың түрлерін жəне оларға май құю əдістерін білуге 

тиіс.

9-параграф. Асбест байыту өндірісінің зертханашысы, 3-разряд
 333. Жұмыс сипаттамасы:
 асбест байыту өндірісінің байыту цехтарымен өндірілетін өнімнің сапасын 

талдау, асбесті бункерлерге салу технологиясын жəне дайын өнімдер цехының 
бөлігіндегі үйінділерді реттеу;

 асбесттің берілген сапасын орталау жəне таптар мен маркаларға 
қалыптастыру, буып-түюге дайындалған асбесттің бақылау аппараттарында 
сынаулар жүргізу жəне оны буып-түюге рұқсат беру;

 қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сəйкес асбестті буып-түю жəне 
вагондарға тиеу процесінде оны бақылау аппараттарында (бақылау аппарат-
тарында, талшықтардың ұзындығын талаушыларда, гидро сыныптағыштарда) 
сынау;

 асбест байыту өндірісінің байыту цехтарымен өндірілетін өнімді байқау 
жəне сынау бойынша журнал жүргізу.

 334. Мыналарды:
 асбестке жəне ілеспелі байыту өнімдеріне қойылатын қолданыстағы 

техникалық шарттар мен мемлекеттік стандарттарды;
 сынауға жататын өнімнің ерекшелігін; 
 асбест байыту өндірісінің технологиялық процесін;
 сынау жабдықтарының құрылғысын; 
 асбесті сынау, өткізілген сынауларды жүргізу, өңдеу жəне нəтижелерін 

жалпылау əдістемесін білуге тиіс.
 335. Ескертпе.
 осы тарифтік-біліктілік сипаттамасында көзделген барлық кешенді 

зертханалық жұмыстар игерілмеген жағдайда, асбест байыту өндірісінің зерт-
ханашысын тарификациялау бір разрядқа төмен жүргізіледі.

10-параграф. Забойшы, 4-разряд
 336. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық тау-кен жұмыстарында пайдалы қазбаларды тазалап қазу жөніндегі 

кешенді жұмыстарды орындау;
 тексеру жəне забойды қауіпсіз жағдайға келтіру, забойды тазалау; 
 шой балғалардың, перфораторлар мен басқа жабдықтар мен құралдардың 

көмегімен пайдалы қазбаларды шығару;
 жарудан кейін тау-кен массасын қазу; 
 шпурлардың орналасуын жəне бағытын белгілеу;
 шпурларды бұрғылау; 
 пайдалы қазбаларды қазу, автомашиналар мен басқа да көлік құралдарына 

тиеу;
 карьердің траншеялары мен борттарын бекіту, жыраларды үңгілеу;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жəне қолданылатын құралдардың 

жұмысындағы бұзушылықтарды жою.
 337. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтардың жəне қолданылатын құралдардың 

құрылғысын; 
 тау-кен жыныстары мен кендерінің негізгі қасиеттерін;
 пайдалы қазбалардың төселу шартын жəне олардың кендегі құрамына 

байланысты қазу тəсілдерін; 
 шығарылатын жыныстардың санаттарын; 
 қолмен бұрғылау тəсілдерін;
 кондициялық өнімге техникалық шарттарын; 
 пайдалы қазбалардың бос жыныстардан айыру белгілерінбілуге тиіс.
 электро слесарлық істі.

11-параграф. Траншеяларды кесуші, 3-разряд
 338. Жұмыс сипаттамасы:
 тас кесетін машиналар үшін кіретін жəне шығатын құру кезінде электр 

арасымен немесе қолмен қажетті тереңдіктегі тау-кен массивінде көлденең 
жəне ұзындық бойымен аралау өндірісі;

 массивтен тау-кен жыныстарын бөлу, кесілген тау-кен жыныстарын 
шығару жəне төсеу;

 траншея кертпештерін жобалау; 
 траншеяларды белгілеу.
 339. Мыналарды:
 тау-кен жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттерін; 
 траншеялардың өлшемін;
 траншеяларды кесу тəсілдері мен ережесін; 
 электр арасының құрылғысын жəне онымен жұмыс істеу ережесінбілуге 

тиіс.
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(Жалғасы. Басы 21-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 

12-параграф. Асбест пен кенді қабылдаушы, 2-разряд
 340. Жұмыс сипаттамасы:
 механикаландырып шығару цехтарынан асбест кендерін қабылдау, кейін 

кен байыту фабрикаларына тапсыру;
 асбест кендерін құлату;
 байыту фабрикаларында асбест кендерін қабылдау;
 жоғары сортты кендерді таразылап қабылдау;
 ұсақ ұсату цехынан сапалы асбестті қабылдау;
 қабылданған асбест кендері мен асбестке есеп жүргізу;
 қабылдау-тапсыру құжаттарын ресімдеу.
 341. Мыналарды:
 асбест кендерінің қасиеттері мен сапасын;
 асбест кенін тапсыру, қабылдау жəне құжаттамалық ресімдеу ережесін; 
 кендегі асбесттің құрамын айқындау, вагондардың аудару құрылғыларын 

пайдалану ережесін;
 қабылданған асбест кендері мен асбесті таразылау жəне есеп жүргізу 

ережесін;
 сорты əртүрлі асбесті бар бункерлерді орналастыру;
 сорты əртүрлі асбесттердің мемлекеттік стандарттарды білуге тиіс.

13-параграф. Саз балшық кесетін машинаның машинисі, 4-разряд
 342. Жұмыс сипаттамасы:
 саз балшық шығаруда қолданылатын барлық типтегі саз балшық кесетін 

машиналарды басқару, саз балшықта көлік құралдарына тиеу;
 забойды тексеру жəне оның қауіпсіз жағдайға келтіру;
 саз балшық кесетін машинаны забойдың шетіне көшіру;
 беретін тасымалдағыштарды, кесетін құралдарды, тиейтін тасымалда-

ғыштарды реттеу жəне үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;
 саз балшық кесетін машинаны тазалау, майлау, оның жұмысындағы 

бұзушылықтарды анықтау жəне жою, жөндеуге қатысу.
 343. Мыналарды:
 барлық типті саз балшық шығаратын машиналардың құрылғысын; 
 карьер қазу ережесін; 
 шығарылатын саз балшықтың түрлерін;
 саз балшық кесетін машинаның жұмысындағы бұзушылықтарды жою 

тəсілдерін;
 электро слесарлық іс негіздерінбілуге тиіс.

14-параграф. Слюда іріктеу қондырғысының машинисі, 3-разряд
 344. Жұмыс сипаттамасы:
 байытудың екі сатысы бар слюда іріктеуші байыту қондырғыларын басқару;
 технологиялық регламентке сəйкес қызмет көрсететін жабдықтарды қосу 

жəне тоқтату;
 құрамында слюданың болуын ескере отырып, тау-кен массасының бір 

қалыпты берілуін қадағалау;
 елек торкөздерін тазалау, тасымалдағыштардың тозған електер мен 

роликтерін ауыстыру;
 қызмет көрсететін қондырғыларды майлау, жөндеуге қатысу.
 345. Мыналарды:
 слюданы байыту технологиясын;
 байытудың екі сатысы бар слюда іріктеуші байыту қондырғылардың 

құрылғысын;
 забойдың шала өңделген өніміне қойылатын талаптарды білуге тиіс.

15-параграф. Слюда іріктеу қондырғысының машинисі, 4-разряд
 346. Жұмыс сипаттамасы:
 байытудың екіден артық сатысы бар бөлшектеу жəне слюда іріктеуші 

байыту қондырғыларын басқару;
 електердің жұмыс істейтін саңылауларын реттеу; 
 желдеткіш жүйесіне қызмет көрсету.
 347. Мыналарды:
 байытудың екіден артық сатысы бар бөлшектеу жəне слюда іріктеуші 

байыту қондырғыларының құрылғысын;
 слюданы бөлшектеу жəне байыту технологиясын;
 желдеткіш камералардың, ауаөткізгіштер мен шаң тұндырғыш жабдық-

тардың құрылғысынбілуге тиіс.

16-параграф. Тас кесетін машинаның машинисі, 4-разряд
 348. Жұмыс сипаттамасы:
 бір дискілі арамен тас кесетін операциялық (тілгілеу) машиналарды 

басқару;
 стандартты тасты жəне табиғи тастардан ірі блоктарды шығару кезінде 

көлденең жəне ойымен аралауды жүргізу;
 қызмет көрсететін машиналарды кесу цикліне орнату;
 араларды орнату жəне ауыстыру;
 рельстік жолдан жылжытумен кесудің жаңа цикліне қызмет көрсететін 

машиналарды қайта айдау;
 табиғи тастардан блоктарды шығару жəне бөлшектеу бойынша арқанды-

кескіш қондырғыларды басқаруға қатысу, олардың жұмыс істейтін жəне бағыт-
тандыратын тіреулерін ұңғымалар мен траншеяларға орнату жəне қайта ор-
нату;

 тартқыш құрылғылармен арқанды-кескіш қондырғыларының тросын тар-
туды реттеу, арқанды-жиналмалы құрылғылардың көмегімен тозған тросты 
ауыстыру жəне шынжырлау;

 монолит тастарды аралау аймағына абразивтік материалдардың берілуін 
реттеу;

 қызмет көрсететін машиналар мен қондырғылардың жұмысындағы 
бұзушылықтарды анықтау жəне жою, оларды жөндеуге қатысу.

 349. Мыналарды:
 табиғи тастардан блоктар шығару жəне бөлшектеу бойынша бір дискілі 

арасы бар тас кескіш операциялық (тілгілеу) машиналарының жəне арқанды-
кескіш қондырғылардың, қозғалту жəне кесу тораптарының, электрлік жəне 
гидроэлектрлік жетектердің құрылғысын; 

 қызмет көрсететін машиналар мен қондырғылардың жұмысындағы 
бұзушылықтарды жою тəсілдерін; 

 монолиттерді кесу жəне аудару технологиясын;
 қызмет көрсететін машиналар мен қондырғыларда қолданылатын трос-

тардың сипаттамасын;
 арқанды-кескіш қондырғылардың тростарын ауыстыру жəне шынжырлау; 
 тау-кен жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттерін;
 шығарылатын тастан жəне табиғи тастан жасалатын ірі блоктардың 

мемлекеттік стандарттарын; 
 абразивтік материалдарды қолдану ережесін білуге тиіс.

17-параграф. Тас кесетін машинаның машинисі, 5-разряд
 350. Жұмыс сипаттамасы:
 табиғи тастан жасалған блоктарды шығару жəне бөлшектеу бойынша екі 
 дискілі арасы бар тас кесетін операциялық (тілгілеу) машинасын немесе 
 арқанды-кескіш қондырғыларды басқару;
 қызмет көрсететін машинаның (қондырғының) тиімді жұмыс режимін таңдау 

жəне қамтамасыз ету, оны тоқтату;
 өздігінен кіретін жүйенің аралау немесе бұрғылау жұмыстарының өндірісі;
 тростарды жинау жəне табиғи тастан жасалатын блоктарды шығару жəне 

бөлшектеу жөніндегі арқанды-кескіш қондырғылардың бағыттаушы тіреулерін 
бекітуді бақылау.

 351. Мыналарды:
 табиғи тастардан блоктар шығару жəне бөлшектеу бойынша барлық 

типті тас кесетін машиналардың жəне арқанды-кескіш қондырғылардың, 
қозғалту жəне кесу тораптарының, электрлік жəне гидроэлектрлік жетектердің 
конструктивтік ерекшеліктерін;

 монолиттерді кесу жəне аудару технологиясын;
 фракциялық құрам бойынша абразивтерді таңдау ережесін жəне оның 

шығыстарын нормалауды білуге тиіс.
 Табиғи тастан блоктарды шығару жəне бөлшектеуде төрт жəне одан да 

көп дискілі аралары бар тас кесетін операциялық (тілгілеу) машиналарды 
басқару кезінде- 6-разряд.

18-параграф. Асбест байыту жабдықтарын реттеуші, 4-разряд
 352. Жұмыс сипаттамасы:
 жоғары білікті асбест байыту жабдықтарын реттеушінің басшылығымен 

асбест байыту жабдықтарында асбест кендерін байытудың технологиялық 
процесін жүргізу;

 асбест байыту жабдықтарына жүктемені реттеуге қатысу; 
 дайын өнімнің құйғыштарының толығуын, материалдың бірқалыпты келіп 

түсуін қадағалау.
 353. Мыналарды:
 асбест байыту жабдықтарында асбест кендерін байытудың технологиялық 

процестерінің негіздерін;
 асбест байыту жабдықтарының құрылғысын жəне оны пайдалану ережесін;
 асбесттің сорттары мен маркаларына қойылатын мемлекеттік стандарт-

тарды; 
 асбест кендерінің сипаттамасынбілуге тиіс.

19-параграф. Асбест байыту жабдықтарын реттеуші, 5-разряд
 354. Жұмыс сипаттамасы:
 қызмет көрсетілетін асбест кендерін байытудың жəне асбест шығарудың 

технологиялық процесін жүргізу жəне реттеу;
 қызмет көрсететін жабдықтардың (уатқыштар, диірмендер, електер, 

тасымалдағыштар) жүктемесін реттеу жəне олардың үздіксіз жұмыстарын 
қамтамасыз ету;

 кендегі асбест талшығын тиімді пайдалану бойынша іс-шараларды орын-
дау;

 технологиялық көрсеткіштерді, асбесттің құйылуын, қызмет көрсететін 
учаскедегі қалдықтарда асбест талшығының шығындарын бақылау.

 355. Мыналарды:
 асбест кендерін байытудың жəне қызмет көрсететін учаскеде асбесттерді 

шығарудың технологиялық процесін жəне оны бақылаудың əдістерін;
 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылғысы мен конструкциялық 

ерекшеліктерін;
 асбесттің, құрылыс материалдарының сорттары мен маркаларына жəне 

шығарылатын өнімге қойылатын мемлекеттік стандарттардыбілуге тиіс.

20-параграф. Асбест байыту жабдықтарын реттеуші, 6-разряд
 356. Жұмыс сипаттамасы:
 сорттары мен маркалары бойынша белгіленген тапсырысқа сəйкес жал-

пы цех бойынша асбест кендері мен байытудың жəне асбест шығарудың 
технологиялық процесін жүргізу, технологиялық процестің жəне байытылатын 
жабдықтарға жүктеменің режимін реттеу;

 жалпы цех бойынша технологиялық көрсеткіштерді, асбесттің тозаңдану 
дəрежесін, асбест талшықтарының қалдықтарда шығындалуын бақылау.

 357. Мыналарды:
 жалпы цех бойынша асбест кендерін байытудың жəне асбест шығарудың 

технологиялық процесін;
 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылғысын жəне негізгі ерекшеліктерін, 

оларды байыту процесінде байланыс схемасын; 
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды жою 

тəсілін;
 асбестте шаңның жəне қалдықтарда асбест талшықтарын айқындау 

тəсілдерін; 
 нормадан тыс тозаңдануды жəне қалдықтарға асбест талшықтарының 

түсуін жою тəсілдерінбілуге тиіс.

21-параграф. Тасты таңдаушы-төсеуші, 3-разряд
 358. Жұмыс сипаттамасы:
 забойдағы таскескіш машинаның артындағы қабырғалық тастарды жи-

нау, оларды мемлекеттік стандартқа сəйкес сұрыптау, штабельдерге немесе 
тасымалдаушы құралдарға салу;

 таскескіш машиналардың жұмыс аймағын бут пен құмнан тазалау;
 жарылу сызығын белгілеу.
 359. Мыналарды:
 қабырғалық тастарға қойылатын мемлекеттік стандарттардың талаптарын;
 тастарды штабельдер мен тасымалдағыш құралдарға салу ережесін 

білуге тиіс.

22-параграф. Термокесуші, 4-разряд
 360. Жұмыс сипаттамасы:
 ірі гранит блоктарын шығару кезінде жыныстардың тереңдігінде термокес-

кіштің көмегімен саңылаулар тесу;
 бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіші бойынша термокескішке жылу-

ауа қоспасының келіп түсуін бақылау, тау-кен массивтерінде саңылаулардың 
тереңдігіне байланысты термокескіштің жұмыс істеу режимін реттеу;

 жұмыстағы бұзушылықтарды анықтау, термокескішті ұсақ жөндеу.
 361. Мыналарды:
 термокескіштің құрылғысын; 
 терең тау-кен жыныстардың қасиетін; 
 қаптайтын тастардың ірі блоктарына қойылатын мемлекеттік стандарт-

тардың талаптарын;
 термокескіштің жұмыс істеу режимін реттеу ережесін; 
 жанармай материалдарының қасиетін жəне оларды пайдалану ережесін;
 пайдаланылатын бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдарының құрылғы-

сын жəне қолдану ережесін білуге тиіс.

23-параграф. Үйіндіні ұнтақтаушы, 3-разряд
 362. Жұмыс сипаттамасы:
 кенді қолмен шығару;
 забойды тексеру жəне қауіпсіз жағдайға келтіру;
 бос тау-кен жыныстарын ұнтақтау жəне кенді тау-кен жыныстарынан 

бөлу үшін кенді қолмен балғамен, сүйменмен, кайлмен немесе шой балғамен 
бөлшектеу;

 кен мен тау-кен жыныстарын қолмен тиеу жəне тасымалдау;
 шой балта жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау жəне жою.
 363. Мыналарды: 
 кенді тау-кен жыныстарынан айыру; 
 тау-кен жыныстары мен кендердің қасиеттерін;
 шой балғалардың құрылғысын жəне олармен жұмыс істеу ережесін; 
 кен мен тау-кен жыныстарын қолмен ұнтақтау жəне тиеудің ережесі мен 

тəсілдерін білуге тиіс.

9-тарау. Тау-кен жəне тау-кен-күрделі жұмыстарға арналған
разрядтар бойынша жұмысшы кəсіптерінің (жалпы кəсіптер)

тарифтік-біліктілік сипаттамалары

1-параграф. Бекітуші, 3-разряд
 364. Жұмыс сипаттамасы:
 бекітпенің барлық түрлерінің жекелеген рамаларын, элементтерін ауы-

стыру;
 аралық рамаларды, тіреулерді, табандықтарды, төсемдерді орнату;
 атпалар мен тиранттарды қою жəне алу;
 арналарды, траншеяларды, қазаншұңқырлар мен копуштарды бекіту; 

қазбаның бүйірі мен шатырын тартпалау, тартпаларын ауыстыру, бекітпенің 
ар жағындағы кеңістікті қалау;

 табандықты қыру жəне қазба бүйірлерін тазарту;
 бекітпе мен қораманың барлық элементтерін іріктеу жəне дайындау, 

жұмыс орнына жеткізу; 
 аралыққа кесінді дайындау;
 аралықтардың барлық түрлерін тұрғызу жəне оларды жөндеу;
 желдеткіш есіктерінің, терезелерінің, өлшеу станцияларының, ағаш 

шиттердің, құбырлардың, жаппалардың, көпіршелердің құрылымын орнала-
стыру жəне оларды жөндеу;

 есік қораптарын орнату;
 есіктерді ілу, ағаш еденді орнату, икемді төсем салу, стеллаждарды орнату;
 газенкаларға торша, баспалдақ сатыларын жəне баспалдақтарды орнату;
 шахталардың желдеткіш оқпандарын қаптау;
 ағаштың, төсемдердің, траптардың, қоршаулардың, күрделі емес 

қорамалардың, штольнядағы бекіту рамаларының қарапайым құрылымдарын 
бөлшектеу;

 қораманы бетон мен ерітіндіден тазарту;
 штангілерді дайындау, бетон қоспасын, əзірлеу жəне жұмыс орнына 

жеткізу;
 арматураны байлау, болттарды, ілмектерді орнату жəне цементтеу;
 ағаштар мен қоршауларды құру; 
 ілме ағаштарды бөлектеу; 
 тік сызықты қораманың шиттерін, қорамалардың барлық түрлерінің тік 

сызықты элементтерін жасау жəне жөндеу;

 қораманы ұзартпай ұстап тұратын қарапайым мінбесаты элементтерін 
дайындау; 

 жерасты имараттарының ара жабындарының, арқалықтары мен ұстын-
дарының қорамаларын бөлшектеу;

 рельс жолдарын төсеу жəне қайта төсеу; 
 жыныстарды вагонеткалармен жұмысталған кеңістікті құрғақ қалау ор-

нына жеткізу; 
 кен жынысы тиелген вагонетканы əкету жəне бостарын əкеліп беру; 
 кен жынысын жинау.
 365. Мыналарды:
 кен қазбаларында бекіту жəне жөндеу жұмыстарын жүргізу жағдайларын; 
 ағаш, метал, забой жанындағы темірбетон жəне арнаулы бекітпенің 

негізгі түрлерін, бекітпенің, мінбесаты мен қораманың жекелеген рамаларын, 
элементтерін ауыстырудың тиімді жолдары мен ережесін;

 қолданатын құралдың жұмыс принципін; 
 кабель жəне байланыс желісімен жұмыс ережесін; 
 бекітпе мен жол төсеміне қойылатын техникалық талаптарды; 
 қолданылатын ағаштың, кірпіштің, тастың, бетонның жəне басқа да 

материалдардың сұрпын, қасиеттерін, нысанын, пайдаланылу мерзімін;
 кен қазбаларының сипаттамасын, нысанын жəне орналасуын; 
 желдеткіш пен басқа да аралықтардың, баспалдақ жəне қозғалыс 

бөлімшелерінің, полкалардың, траптардың, люктердің, жаппалардың, кон-
струкциясы мен нысанын; 

 кен қазбаларының бағытын тексеруге арналған маркшейдерлік белгілердің 
нысаны мен пайдалану тəртібін;

 қажетті көлемдегі ұсталық жұмысты орындау тəртібін; 
 мінбесаты мен қораманы орнату тəсілдерін білуге тиіс.

2-параграф. Бекітуші, 4-разряд
 366. Жұмыс сипаттамасы:
 жазық кен қазбаларын, тазарту забойлары мен қиыс бұрышы 45 градусқа 

дейінгі кен қазбаларын, 5-разрядты бекітушінің тарифтік-біліктілік сипатта-
масында көрсетілген бекітпеден басқа, бекітпенің барлық түрлерімен, ескі 
бекітпені ішінара немесе толық алып, бетонды бөлшектей жəне кенді шығара 
отырып бекіту жəне жөндеу;

 қазба қимасын ұнтақтау балғасының көмегімен, жару тəсілімен немесе 
қолмен кеңіту; 

 бекітпе элементтерін дайындау жəне аралық рамаларды орнату, барлық 
бекітпе түрлерінің жекелеген рамалары мен элементтерін ауыстыру; 

 шпурларды бұрғылау; 
 бекітпені алу, сөндірілген қазбаны қалау, кен қазбаларын сөндіру;
 ағаш армирдің жекелеген дестелерін: атпаларды, вандруттарды, оқпандар 

мен шурфтардағы өткізгіштерді ауыстыру жəне жөндеу; 
 құлаған жерлерді бөлшектеу жəне бекіту; 
 рама үстіне от салу;
 оқпандар мен шурфтарды мұздан тазарту; 
 аспалы мінбесатыны құру; 
 лекалалдарды, кружалдарды, арка қорамаларын, күмбездер мен ұтарын 

бөлшектеу;
 ұстын, арқалық, аралық, қабырға, іргетас қорамаларын орнату;
 қызмет көрсететін машиналар мен механизмдер жұмысындағы ақауды 

анықтау жəне жою.
 367. Мыналарды:
 бекітпенің түрлерін жəне оларды салу тəсілдерін; 
 ағаш бекітпе элементтерінің əртүрлі құлыпты қосындыларының түрлерін 

жəне нысанын; 
 кен қазбаларын бекіту паспортын;
 бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу ережесін; 
 тау-кен қазбаларында жөндеу жұмыстарын жүргізудің техникалық шарт-

тарын; 
 құламаларды бөлшектеудің ережесі мен тəсілдерін; 
 тау-кен қысымы жəне оның көріну сипаты туралы негізгі ұғымдарды; 
 түрлі үлгідегі тау-кен қазбаларының сипаттамасын; 
 арматураны орнату ережесі мен тəртібін; 
 оқпандарды арматураларға қойылатын техникалық талаптарды;
 тау-кен қазбаларын бекіту жəне жөндеу кезінде қолданылатын машина-

лардың, механизмдердің, құралдар мен құрылғылардың түрлері мен құры-
лымын, оларды пайдалану жəне күтіп сыныптау ережесін; 

 тау-кен қазбасының көлденең қимасы ауданын анықтау тəсілдерінбілуге 
тиіс.

3-параграф. Бекітуші, 5-разряд
 368. Жұмыс сипаттамасы:
 шахта оқпандарын, тік кен қазбаларын, қиыс бұрышы 45 градустан жоғары 

кен қазбаларын, оқпан маңы кен қазбалары бар оқпан байламдарын, кен ал-
барын бекітпенің барлық түрлерімен бекіту жəне жөндеу;

 арматуралау, арматураларға қызмет көрсету жəне жөндеу; 
 оқпандарды қарау; 
 веер пішіндес жəне көп бұрышты бекітпені құру, жөндеу жəне ауыстыру;
 поездардың қозғалысын үзбей тоннельдерді жөндеу;
 кен қазбаларын машиналардың көмегімен темірбетон, металл жəне басқа 

да штангілермен қорамасыз бетондаумен бекіту;
 тоннельдің, қиыспаның жəне күмбездің темірбетон қаптамасының кружал-

дары мен қорамасын орнату; 
 орнықсыз кен жыныстарында, көшкіндерде, құлама құмдарда, карстарда 

жүргізілетін кен қазбаларының бекітпесін бекіту жəне жөндеу;
 оқпандардағы жəне басқа да тік кен қазбаларында бекітпені жөндеу кезінде 

сақтандыру сөрелерін монтаждау жəне бөлшектеу; 
 оқпандардағы өткізгіштерді жөндеу, қызмет көрсету жəне түзеу.
 369. Мыналарды:
 оқпандарды үңгілеу тəсілдерін; 
 бекітпелер мен оқпан арматурасының түрлерін; 
 оқпан маңы кен қазбалары бар оқпан байламы ережесін;
 оқпандары бекіту кезінде қолданылатын машиналар мен механизмдердің 

құрылымын, пайдалану ережесін; поездардың қозғалысын үзбей тоннельдерді 
жөндеу ережесін;

 темірбетон жəне металл анкерлік бекітпелерді орнату тəсілдерін;
 күрделі ағаш бекітпе құрылғылар мен күрделі қиыспалар мен кесінділерді 

белгілеу жəне əзірлеу тəсілдерін;
 қорамалардың барлық түрлерінің конструкциясын жəне оларды орнату 

тəсілдерін; 
 шахта оқпандарын ағаш конструкциялармен арматуралау тəсілдері мен 

ережесінбілуге тиіс.

4-параграф. Шпурларды бұрғылаушы
 370. Жұмыс сипаттамасы:
 шпурларды қол жəне колонкалы перфораторлармен, электр бұранды 

үскілермен, пойнттармен, қол бұрғымен бұрғылау;
 шпурларды бұрғылап сіңіру жəне бұрғылау, оларды забойға жылжыту жəне 

орнату процесінде өздігінен жүретін бұрғы қондырғыларын басқару;
 гидрооқтарды басқару, автобергіні реттеу жəне ыңғайлау;
 бұрғы механизмдері мен бұрғы қондырғаларын жұмысқа дайындау;
 кен қазбалары тоғысын штангілі бекітуге қатысу;
 бұрғылау-жару жұмыстары паспортына сəйкес шпурлардың орналасуын 

белгілеу;
 жерге қосуды тексеру;
 бұрғы механизмдерін энергетикалық желіге қосу;
 шпурларды үрлеу, жуу, бұрғылау барысында оларды жəне қаптамаларды 

ауыстыру;
 бұрғыларды, долоттарды, қаптамаларды іріктеу;
 тығындарды бұрғыланған шпурларға дайындау жəне сіңіру;
 көпіршелерді тұрғызу, пневматикалық жəне басқа да қолдаушы құрыл-

ғыларды орнату;
 жұмыс орнын қарау, оны қауіпсіз жағдайда ұстау, беткей мен шатырды 

жинауға қатысу;
 уақытша бекітпе орнату;
 бұрғы механизмдері мен бұрғы қондырғыларының жұмысындағы 

ақауларды анықтау жəне жою;
 бұрғы механизмдері мен қондырғыларын техникалық күту, олардың 

қажалатын тораптарын майлау;
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(Жалғасы. Басы 21-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 

 пневматикалық магистральдарды, сумен жабдықтау жəне желдету 
жүйелерін жеткеруге қатысу.

 371. Мыналарды:
 қызмет көрсететін бұрғы механизмдері мен бұрғы қондырғыларының 

құрылымын; 
 жетектердің гидравликалық жүйесінің, ауыстырып беру қорабының, 

дизельді қозғағыштар мен қызмет көрсететін бұрғы қондырғыларының басқа да 
тораптарының жұмыс принципін, оларды бөлшектеу жəне құрастыру тəртібін; 

 бұрғы қондырғыларын тау-кен қазбалары бойынша тасымалдау ережесін; 
 шпурларды оңтайлы орналастыру схемалары мен олардың тереңдігін; 
 бұрғылау-жару жұмыстары паспортының мазмұнын жəне оны толтыру 

тəртібін;
 бұрғыланатын тау кен жыныстарының ерекшелігіне қарай бұрғы құралына 

май құю сапасына қойылатын талаптарды; 
 қаптаманы қайрау жөніндегі жұмыстың тəртібі мен оны қабылдауды; 
 тау-кен жыныстарының қасиеттерін мен олардың жату сипаттамасын;
 тау-кен қазбаларының атауын жəне орналасуын; 
 пайдалы қазбаның бос жыныстан айыратын сыртқы белгілерді; 
 бұрғылау кезінде шаң пайда болуымен күресу шараларын; 
 қозғағыштарға, шассилер мен гидроқұбырларға арнап қолданылатын 

майлардың сұрыптарын жəне майлау жүйесін; 
 бұрғы құралын күтіп ұстау мен ауыстыру ережесін;
 желдеткіш пен жұмыс орнын сығымдалған ауамен жəне сумен қамтамасыз 

ету схемаларын; 
 энергетикалық желі құрылымын жəне сызбасын; 
 электротехника, геология, пайдалы қазба орындарын барлау жөніндегі 

негізгі деректерді; 
 электр желілеріндегі кемуді жою əдістерін;
 уақытша бекітпені орнату мен бұрғы механизмдері мен бұрғы 

қондырғылары жұмысындағы ақауларды жою тəсілдерін; 
 жару жұмыстарын жүргізудің ережесі мен тəсілдерін білуге тиіс.
 Шпурды қолмен бұрғылау кезінде - 3-разряд;
 шпурларды қол жəне колонкалы перфораторлармен, массасы 35 

килограмға дейінгі (массасы пневмоқолдауышпен қоса көрсетіледі) электр 
бұранды үскілермен ашық жұмыста бұрғылау кезінде - 4-разряд;

 шпурларды қол жəне колонкалы перфораторлармен, массасы35 килограм-
нан артық электр бұранды үскілермен ашық жұмыстарда жəне 35 килограмға 
дейін жабық қазбаларда, штольняларда, шурфтарда бұрғылау кезінде;

 шпурларды дизельді қозғағышпен жабдықталғандардан басқа бұрғы 
қондырғыларымен бұрғылау кезінде - 5-разряд;

 шпурларды қол жəне колонкалы перфораторлармен, массасы 35 кило-
грамнан артық электр бұранды үскілермен жабық қазбаларда, штольняларда, 
шурфтарда бұрғылау кезінде; 

 шпурларды дизельді қозғағышпен жабдықталған өздігінен жүретін бұрғы 
қондырғыларымен; 

 шпурларды су асты бұрғылау кезінде - 6-разряд;
 шпурларды арнайы забойларда перфораторлармен, бұрғы қондырғы-

ларымен, электр бұранды үскілермен бұрғылау жəне пайдалы қазба қабатының 
өнімділік қуатын өлшеу, кен жынысының бұрғылануын, уатылғыштығын сынау 
жəне бұрғылау-жару жұмыстарының оңтайлы параметрлерін анықтау үшін кен 
массасын уатқыш балғамен ұнтақтау кезінде - 7-разряд.

 372. 7-разрядты шпур бұрғылаушы үшін техникалық жəне кəсіптік(арнайы 
орта, кəсіптік орта) білім талап етіледі.

 373. Ескертпе.
 Шпур бұрғылаушының көмекшілері шпур бұрғылау құқығы болса шпур 

бұрғылаушыдан бір разрядқа төмен, ал құқығы болмаса – екі разрядқа төмен 
тарифтеледі.

5-параграф. Əуе-арқан жолының вагонетшісі, 2-разряд
 374. Жұмыс сипаттамасы:
 вагонеткаларды толтыру жəне əкету;
 тиелген жəне бос вагонеткаларды, оларды əуе-арқан жолына жеткізе 

отырып тіркеу жəне ағыту;
 вагонеткаларды əуе-арқан жолы арқанынан монорельске қабылдау жəне 

вагонеткаларды босатып, бостарын арқанға бере отырып қабылдау жəне моно-
рельс бойынша қажетті бағыттарда орнын ауыстыру;

 вагонеткаларды бункерлерге жеткізу жəне бөліп тарату, оларды босату 
жəне əуе-арқан жолы трассасына қосу жеріне дейін жеткізу;

 əуе-арқан жолы желісіне шығатын вагонеткалар арасындағы белгіленген 
қашықтықты сақтау;

 дабылды, тиелген вагонеткалар санын есептегішті, арқанның жай-күйін 
қадағалау;

 вагонеткаларды жəне əуе-арқан жолы механизмдерін қарау, канаттың 
тартылуын тексеру жəне реттеу;

 вагонеткаларды, тарту жəне жеткізу канаттарын майлау;
 шашылған жынысты жинау жəне оны үйіндіге апару;
 əуе-арқан жолын жөндеуге қатысу.
 375. Мыналарды:
 əуе-арқан жолы механизмдері мен вагонеткалардың құрылымын; 
 вагонеткаларды əуе-арқан жолына қабылдау мен жөнелту ережесін; 
 вагонеткаларды тиеу толықтығы нормасын; 
 вагонеткалардың үлгілері мен олардың сыйымдылығын білуге тиіс.

6-параграф. Гидромониторшы
 376. Жұмыс сипаттамасы:
 топырақты жəне кен жыныстарын əзірлеу (кесу, құлату), шаю, шайып 

түсіру, тасымалдау, қазбаны өңдеу, кессондар мен түсірме құдықтарды ба-
тыру, дамбылар мен басқа да жер имараттары мен үйінділерін шаю кезінде 
гидромониторды басқару;

 өрт ошақтарын жерасты басқару құбырлары бойынша ұйықтандыру, 
өздігінен тұтанатын жұмысталған көмір қабаттарын, профилактикалық 
ұйықтандыру, жарықтар мен ойықтарды ұйықтандыру;

 пульпа ағынын басқару жəне оның қажетті консистенциясын ұстап тұру;
 ағынның біркелкі шаюын, қажетті бағыты мен қысымын қамтамасыз ету;
 гидромониторды бөлшектеу, құрастыру, жылжыту жəне теңгермелеу;
 су жолдары мен пульпажолдарын бөлшектеу, құрастыру, ұзарту жəне 

қысқарту;
 аспаптар мен ұштамаларды ауыстыру;
 қазбаланған кеңістікті бекіту;
 кен жынысы мен топырақтың ірі кесектерін ұнтақтау, оларды штректе 

өңдеу жəне науалар бойынша өткізу;
 жоғары қысымды став қақпақтарын ашу жəне жабу;
 науалардың, су жолдары мен пульпажолдары коммуникацияларының 

жай-күйін қадағалау, бөгде заттарды ұстап қалу;
 гидромониторларға қызмет көрсету жəне профилактикалық жөндеу.
 377. Мыналарды:
 қызмет көрсететін гидромониторлардың, аспаптардың, қақпақтардың, 

жоғары қысымды ставкалардың, су жолдары мен пулпажолдарының 
құрылымын, конструкциясын жəне принципін; 

 топырақ туралы негізгі мəліметтерді; 
 арналар мен траншеяларды жөндеу ережесін; 
 гидромониторлардың техникалық сипаттамаларын, оларды бөлшектеу, 

құрастыру жəне теңгермелеу ережесін;
 шаюмен өңдеу ережесін; 
 құрғақ жəне су күйіндегі кен жыныстары мен топырақтың физикалық 

қасиеттерін;
 кен жынысы мен пайдалы қазбалардың беріктігі бойынша сыныптамасын; 
 кен жыныстары мен топырақтың шаю мен гидравликалық тасымалдаудың 

тəсілдері мен негізгі схемаларын; 
 ұштама нысандары мен оларды ауыстыру тəсілдерін;
 шашылма плоттың шөгу сипаты мен шайылатын жыныстардың грануло-

метриялық құрамын; 
 забойдағы жəне қазбаны бекіту жұмысының негізгі ерекшеліктерін; 
 бекітпе түрлері мен үлгілерін; 
 бекіту материалдарының қасиеттерін;
 шоғырландырушы штректердегі науа құрылымын; 
 учаскедегі су жолдары мен пульпажолдарының схемасын; 
 гидромонитор жұмысындағы ақау себептерін жəне оларды жою тəсілдерін;
 электр слесарьлық істі; 
 гидравлика негіздерін; 

 гидромониторды пайдалану ережесін; 
 қоршаған ортаны қорғаудың негізгі ережесін; 
 ұйықталған ұңғыма учаскесін қоршау ережесін;
 пульпа консистенциясын; 
 қабылдау құйғыштарының түрлерін;
 ұйықтануды нысанға берудің тəртібін; 
 пульпа сынамасын алу тəсілдерін білуге тиіс.
 Топырақты жəне тау-кен жыныстарын ең жоғары ұштама кезінде өнімділігі 

сағатына 1000 текше метрге дейін су болатын гидромонитормен əзірлеу, шаю, 
шайып түсіру кезінде- 3-разряд;

 топырақты жəне тау-кен жыныстарын ең жоғары ұштама кезінде өнімділігі 
сағатына 1000-нан 3000 текше метрге дейін суболатын гидромонитормен 
əзірлеу, шаю, шайып түсіру, кезінде - 4-разряд;

 топырақты жəне тау-кен жыныстарын ең жоғары ұштама кезінде өнімділігі 
сағатына 3000 текше метрден жоғары су болатын гидромонитормен əзірлеу, 
шаю, шайып түсіру кезінде; 

 топырақты жəне тау-кен жыныстарын ең жоғары ұштама кезінде гидро-
монитордың өнімділігіне қарамастан пульпадайындаушы бункерлерде 
(құрылғыларда) əзірлеу мен тасымалдау жəне кессондар мен құдықтарды 
түсіру кезінде; 

 тау-кен жыныстарын жуып шаю қондырғыларында əзірлеу, дезинтегра-
циялау жəне тасымалдау кезінде - 5-разряд.

7-параграф. Жарушы, 4-разряд
 378. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық, жерасты жұмыстары мен геофизикалық жұмыстарды жүргізу кезінде 

жару жұмыстарын орындау; 
 мартен пештерінің қождықтарындағы, суыған «козелдардағы» шпурларды 

жəне металлургия өндірісіндегі шоғырмақтарды жару;
 қумаларда, кен еңістеріндегі қатпаларды, кен қазбасы шатырындағы жəне 

қабырғасындағы жармаларды жою кезінде, шойтастарды бөлшектеу, жатып 
қалған кеннің металл жаңқаларын, тұздарды, қатып қалған ағаштарды қопсыту, 
ағаш діңгегін тазарту, ағаш құлату жөніндегі жару жұмыстарын орындау;

 күндізгі қабаттағы жəне бронешұңқырдағы металл құрылғыларда жару 
жұмыстарын орындау; 

 патрон-боевик дайындау;
 патрондарды маркалау жəне электродетонаторларды іріктеуге қатысу;
 шпурларды, ұңғымаларды, камералар мен жару жұмыстары үшін жүргі-

зілетін басқа да қазбаларды зарядтау;
 ату-жару аппаратурасын зарядтау; 
 оттықты жəне электрлі жару кезінде жалғыз жəне топтық шпурларды за-

рядтау;
 базистік жəне таратып бөлу қоймаларынан жару материалдарын жазғызу, 

алу, тиеу;
 түсіру жəне жұмыс орнына жеткізу; 
 тығындама əзірлеу; 
 шпурлар мен ұңғымалардың орналасуының, тереңдігі мен бағытының 

жару жұмыстары жобасы мен паспортына сəйкестігін тексеру; 
 шпурлар мен ұңғымаларды түрлі үлгідегі пневмозарядтаушылармен за-

рядтау;
 ұңғымаларды механикаландырылған тығындау;
 шпурлар мен ұңғымаларды зарядтау алдында забойдағы метанды өлшеу 

жəне əрбір жарылыс алдында зарядтарды өлшеу; 
 қауіпсіз аймақты анықтау жəне қауіпті аймақты күзет постыларын орна-

ластыру;
 бекітпенің жай-күйін, сланецтеу сапасын, қоршаулар мен ескерту белгі-

лерінің орнатылуын тексеру;
 жару жұмыстарын жүргізу туралы белгіленген дабылды беру;
 жару желісін монтаждау, оның дұрыстығын тексеру, электр желісінің 

қарсылығын тексеру;
 жару материалдарының пайдалануға жарамдылығын, анықтау, жарам-

сызын жою; 
 жарылыс жұмыстарынан кейін орынды қарау, жарылмай қалған заряд-

тарды жою; 
 жару материалдарына полигондық сынауды, олардың жұмсалу есебін 

жүргізу, оны растау жəне қалдықтарды қоймаға тапсыру; 
 жару жұмыстары журналын жүргізу;
 геофизикалық жұмыстарда - ұңғымаларды перфорациялауға жəне 

дүмпітуге арналған электр запалдарды əзірлеу;
 ату аппаратурасының жарамдылығын тексеру, зарядтауға дайындау, за-

рядтау жəне сирету.
 379. Мыналарды:
 жару заттары мен жару құралдарының үлгілері мен қасиеттерін; 
 жару жұмыстарын қауіпсіз жүргізу ережесін;
 барлық үлгідегі пневмозарядшылардың, электр өлшеу аспаптарының, 

ату-жару аппаратурасының, топырақ жеткізгіштің, торпедалардың құрылымын;
 жару желілерін монтаждауға арналған құрылғылардың түрлерін;
 оттықты, электрлі жəне электроттықты жару тəсілдері кезінде дүмпіткіш 

шнурды қолдана отырып зарядтау мен жарудың тəртібін;
 жару жұмыстарының, ұңғымаларды перфорациялау мен торпедалаудың 

негізгі əдістерін; 
 электрмен жару кезінде қосу схемасын; 
 жару желілерін ток көзіне қосу ережесін; 
 адаспа ток шамасын; 
 кен ауасының құрамын; 
 кен газының қасиеттерін мен олардың жол берілетін шекті процентін; 
 газ байқалған кездегі сақтану шараларын;
 кен ауасындағы газды өлшеу тəсілдерін; 
 қазбалардың сланецтелуін тексерудің тəртібін; 
 жару материалдарының шығыс нормасын, оларды сақтау, тасымалдау, 

сынау жəне жою ережесі мен тəсілдерін; 
 жарылмай қалған зарядтарды жоюдың ережесі мен тəсілдерін; 
 жару жұмыстарын жүргізу кезінде белгіленген дабылдатқышты; 
 қоршау құрылымы ережесін; 
 кен қазбаларының орналасуын; 
 кен жыныстарының қасиеттерін; 
 шпурларды бұрғылау тəсілдері мен геологиялық жəне техникалық жағдай-

ларға қарай оларды орналастыруды білуге тиіс.

8-параграф. Жарушы, 5-разряд
 380. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық, жерасты кен жұмыстарын жүргізу кезінде, тасымалдау жəне гидро-

техникалық тоннельдерде оқпандарды, еңісті жəне тік қазбаларды үңгілеу 
жəне тереңдету, суэлектрстанциялар, ғимараттарын, арнаулы нысандағы 
жерасты құрылымдарын салу кезінде, орман өртімен күрес кезінде күрделі 
жару жұмыстарын орындау;

 жаппай жару кезінде жарылыс желісін монтаждау, шпурлар мен ұңғыма-
ларды зарядтау;

 түрлі құрылғыларға жақын жерлерде, биіктігі 3 метрден асатын тазалау 
кеңістігі бар қабаттарда (ленталарда), күре кен орындарын тазарту жұмыс-
тарында, бекітпелер бойынша полкалардан зарядтау кезінде жару жұмыс-
тарын жүргізу;

 жартасты кендер мен жартас үстіндегі топырақтарда қазаншұңқыр жасау 
үшін бөлектелген зарядтарды жару;

 шпурларды, ұңғымаларды, камераларды, салмалы зарядтарды, бекіт-
пелер, жабдықтар, механизмдер, коммуникациялар болған жағдайда, электро-
детонаторлар мен дүмпітуші шнурды қолдана отырып, оттықты жəне электр 
оттықты тəсілдер серияларымен зарядтау жəне жару;

 желдеткіш, бекітпе, тарсыл ағындарының, аражабындардың, сөрелердің 
жай-күйін тексеру;

 жару жұмыстарын «контурлық жару» əдісімен орындау;
 электр жару жəне алмастырушы желілерді зарядтардың аралас 

қосындысымен монтаждау;
 сейсмикалық əсері, жарықшақтардың ұшуына жəне соғы толқынына қарай 

қауіпті аймақты айқындау;
 жару заттарын механикаландырылған кешенде қайта өңдеу;
 шпурларды, ұңғымаларды, камераларды зарядтық жəне заряд жеткізу 

машиналарымен механикаландырылған зарядтау, оларды басқару жəне 
техникалық қызмет көрсету.

 381. Білуге тиіс:
 ашық, жерасты кен жұмыстарын жүргізу кезінде, тасымалдау жəне гидро-

техникалық тоннельдерде оқпандарды, еңісті жəне тік қазбаларды үңгілеу 

жəне тереңдету, суэлектрстанцияларын, ғимараттарын, арнаулы нысандағы 
жерасты құрылымдарын салу кезінде, орман өртімен күрес кезінде, жаппай 
жару, басқа да күрделі жару жұмыстарын орындау кезіндегі жару жұмыстары 
өндірісінің ерекшеліктерін;

 жарылыс желісін алмастыру тəртібін; 
 күрделі жару желілерін монтаждау схемасын жəне есептеу тəртібін;
 сейсмикалық əсері, жарықшақтардың ұшуына жəне соғы толқынына қарай 

қауіпті аймақты есептеудің тəртібін; 
 зарядтық жəне заряд жеткізу машиналарының құрылымын жəне оларды 

пайдалану ережесін;
 түйіршіктелген жару заттарымен пневмозарядтау кезінде статикалық 

электрмен күрес əдістерін; 
 қысқа баяулатылған жарылыс ерекшеліктерін; 
 кен-геологиялық жағдайларға орай зарядтардың тиімді құрылымдары мен 

қысқа баяулатылған жарылыс схемаларын таңдау ережесін; 
 екінші топтағы жарылыс материалдары қоймаларындағы қоймаішілік тиеу-

түсіру жəне тасымалдау жұмыстарын механикаландыруды;
 кен қазбаларын жару заттарымен механикаландырылған зарядтауға 

арналған технологияны, автоматтандыру құралдарын; 
 жару заттарын контейнерлік жеткізу, сақтау жəне таралу технологиясын;
 динамореактивтік жүйелердің құрылымын.

9-параграф. Жарушы, 6-разряд
 382. Жұмыс сипаттамасы:
 айрықша құрылғыларды салу, жұмыс істеп тұрған имараттарға қосу кезінде, 

кессон камераларында ерекше күрделі жару жұмыстарын орындау;
 шпурлардың санын, орналасуы мен тереңдігін анықтау, электр жару 

желісін монтаждау;
 айрықша имараттар іргетастарына, тұрақты жерасты коммуникациялары-

на, жұмыс істеп тұрған метрополитен тоннелдеріне, магистральдық темір жəне 
автокөлік жолдарына, электр жеткізу желілеріне, газ-мұнай құбырына, көпір 
құрылысына жақын жерде күрделі жару жұмыстарын орындау; 

 күрт еңісті ойпаңдарда, түпті тереңдету жұмыстарында, минералды түпке 
сеппе салу кезінде, аралықтарды алу кезінде, қадаларды қағу кезінде заряд-
тарды жару;

 сең жүру кезінде мұздарды жару;
 ғимараттар мен имараттарды бұзу, домна жəне мартен цехтарын қайта 

құрылымдау кезінде жару жұмыстарын орындау;
 торпедаларды жабдықтау, оларды ұңғымаға түсіру жəне жару.
 383. Мыналарды:
 айрықша ғимараттар мен имараттарды салу, күрт еңісті ойпаңдарда, түпті 

тереңдету жұмыстарында, қадаларды жарумен қағу кезінде, минералды түпке 
сеппе салу кезінде, магистральдық темір жəне автокөлік жолдарына жақын 
жерде күрделі жару жұмыстарын жүргізу ережесін;

 металл мен ыстық массивтерді ұнтақтау кезінде, мұз жару жəне су асты 
жұмыстарында, ғимараттар мен имараттарды бұзу үшін зарядтарды жару 
ережесін;

 торпедаларды жабдықтау, ұңғыманы дүмпітуге арналған зарядтарды 
дайындаудың тəртібін білуге тиіс.

 384. Ескертпелер.
 1) адамдар жару жұмыстарына жару жұмысы өндірісіне құқық беретін 

құжаты болғанда ғана жіберіледі;
 2) жару материалдарын жеткізумен айналысатын жарушы көмекшілері 

2-разряд бойынша, ал шпурларды, ұңғымаларды, мина камераларын жаруға 
дайындық жөніндегі жұмыстарға жарушының көмегімен бір мезгілде қатысқан 
кезде 3-разряд бойынша тарифтеледі.

10-параграф. Бекіту материалдарын шахтаға жеткізуші, 3-разряд
 385. Жұмыс сипаттамасы:
 бекіту, құрылыс, жағармай материалдарын, қосалқы бөлшектерді, 

құбырларды, рельстерді, түрлі жабдықтар мен басқа да ілеспе материалдарды 
вагондарға, вагонеткаларға жəне басқа да көлік құралдарына тиеу;

 оларды шахта оқпандарына, штольняға, жəне шахта үстіндегі басқа 
да нысандарға жеткізу, материалдарды қолмен блоктардың, шығырдың, 
домкраттың, түрлі такелаж механизмдерінің жəне құрылғыларыдың көмегімен 
кілеттерге, қауғаларға, скиптерге тиеу жəне түсіру;

 материалдарды шахтаға түсіру; 
 көтеру механизмдері мен құрылғыларын басқару;
 тростарды жалғау; 
 қажетіне қарай жүктерді түсіретін жерге дейін ілесу; 
 орманды белгілеу жəне бөлу, бөренелерді брустарға, пластиналар мен 

тақтайға кесу; 
 орман материалдарын ақауға шығару;
 материалдарды, жабдықтарды түсіру жəне нысаналы жерге қоймалау; 
 рельстен шығып кеткен вагонеткаларды қою; 
 белгіленген белгілерді қабылдау жəне беру.
 386. Мыналарды:
 қолданылатын бекітпелердің жəне ілеспе материалдардың түрлері мен 

мөлшерін; 
 жұмыста қолданылатын такелаж құрылғыларының, көтеру-тасымалдау 

жабдығының нысаны мен құрылымын, оларды орнату жəне пайдалану 
ережесін;

 жабдықтарды жəне басқа да жүктерді көлік құралдарына бекіту тəсілдерін; 
 ілмектеу құралдарының беріктігін тексеру тəсілдерін;
 көтеру-тасымалдау жабдығы мен құрылғылары жүктемесінің шекті нор-

масын; 
 бекіту жəне басқа да материалдарды тиеу, түсіру жəне тасымалдау 

ережесін; 
 оларды шахтаға түсіру ережесін;
 көлік құралдарының, кілеттердің габаритін; 
 орман материалдарының сұрыптарын, тегін жəне мөлшерін; 
 ағаш түсіру құрылғысын білуге тиіс.

11-параграф. Геологиялық жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы,
1-разряд

 387. Жұмыс сипаттамасы:
 геологтың немесе гидрогеологтың басшылығымен жұмыс орындау;
 түпкі жыныстарды тазарту жəне ашу;
 тау-кен қазбалары үлгілерін қағу, буып-түю, тасымалдау, қажет болғанда 

өлшеу, парафиндеу;
 үлгілер мен сынамаларға этикетка толтыру жəне жапсыру, оларды тіркеу 

жəне зертханаға жіберу;
 судың сынамасын алу жəне тасымалдау, оларды тиісті журналға тіркеу;
 ұңғыма тереңдігін бақылап өлшеу;
 тау-кен үйінділерінен, бос жыныс үйінділерінен жəне басқа да тау-кен 

массасынан сынама алу;
 қарапайым схемаларды орындау жəне көбейту.
 388. Мыналарды:
 тау-кен жыныстарының шөгу жағдайлары, тау-кен қазбаларының орнала-

суы мен нысаны туралы негізгі ұғымдарды;
 ұңғымалар мен кен қазбаларынан кен жынысы үлгілерін іріктеудің тəртібі 

мен ережесін, оларды сақтаудың тəртібі мен ережесін;
 су сынамасын іріктеудің, ресімдеудің жəне сақтаудың тəртібін; 
 бос жыныстың пайдалы қазбадан сыртқы ерекшелік белгілерін;
 тау-кен жыныстарының қабылданған сыныптамасын; 
 сынамалар мен кен жынысы үлгілерін тіркеу журналын жəне басқа да 

белгіленген құжаттамаларды толтыру мен сақтаудың тəртібін; 
 геологиялық қарапайым жоспарларды білуге тиіс.

12-параграф. Геологиялық жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы,
2-разряд

 389. Жұмыс сипаттамасы:
 сынамалар мен тау-кен жынысы үлгілерін, кенді жəне басқа да пайдалы 

қазбаларды тау-кен қазбаларынан, табиғи ашық жерден, бұрғылау ұңғыма-
ларынан алу;

 тау-кен қазбалары мен кеннің физикалық қасиеттерін анықтауға қатысу;
 «РИМВ-3» аспабының көмегімен бұрғы ұңғымаларын геологиялық зерт-

теу жұмыстарын орындау;
 тау-кен қазбаларын санаттары бойынша сыныптау;
 тау-кен қабаттары мен тектоникалық бұзылу қабаттары элементтерін, 



6 ҚАРАША 2019 ЖЫЛ 27RESMI

(Жалғасы. Басы 21-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

жерасты суларының гидростатикалық ағын күшін жəне ұңғымалар, арналар 
мен тағы басқа бойынша су шығысын тау-кен компасының көмегімен өлшеу;

 графикалық материалдарды көшіріп басу.
 390. Мыналарды:
 тау-кен жұмыстарын жүргізу негіздерін; 
 тау-кен жыныстарының атауын жəне негізгі қасиеттерін; 
 геофизикалық, геологиялық аспаптардың атауын, нысаны мен пайдала-

ну ережесін;
 тау-кен орнының геологиялық құрылымы мен гидрогеологиялық жағдай-

ларын; 
 тау-кен компасы мен қолданылатын басқа да құрылғылар мен құралдарды 

қолдану ережесін;
 тау-кен қазбаларынан, табиғи ашық жерден, бұрғылау ұңғымаларынан 

сынамалар мен тау-кен жынысы үлгілерін алудың тəртібі мен ережесін;
 тау-кен жыныстарының шөгу элементтері мен жарықшаларды тау-кен 

компасымен өлшеу əдістерін;
 жарықпен көшіріп басу қондырғысын жəне аммиакты пайдалану ережесін 

білуге тиіс.

13-параграф. Геологиялық жұмыстардағы кен жұмысшысы, 3-разряд
 391. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен қазбалары мен ұңғымаларды сынамалайтын жерлерді белгілеу.
 бақылау сынамаларын алу, сынамаларды кептіру, ұнтақтау, қысқарту, 

майдалау, химиялық талдауға дайындау;
 тау-кен қазбаларының, кен мен басқа да пайдалы қазбалар үлгілерінің 

геологиялық коллекциясын жинау жəне ресімдеу;
 пайдалы қазбаның өнімді қабаты мен сыйымды тау-кен жынысының 

қуатын өлшеу;
 тектоникалық жарықтар мен жарықшаларды өлшеу;
 тау-кен қойнауынан пайдалы қазбаны алудың толықтығы мен сапасын, 

көшкін құбылыстарын қадағалау жəне олар туралы уақытында ескерту;
 тау-кен сұрыптарының дұрыс шихталануын бақылау;
 бұрғы ұңғымаларындағы жерасты сулар мен олардың тау-кен қазбаларына 

келу ағындарының деңгейін өлшеу;
 тау-кен қазбалары мен бұрғы ұңғымаларының алғашқы жəне таза 

геологиялық құжаттамасын (паспорттарды, ұңғыманың стратиграфиялық ко-
лонкаларын, сынамалау журналын, жұмыс жоспарын), графикалық матери-
алдар-жоспарларды, разрездерді салу жəне ресімдеу, камералды жұмыстар;

 тау-кен жыныстары мен пайдалы қазбаларды іріктелген сынамалар бой-
ынша эталондық коллекцияға сəйкес сыныптау.

 392. Мыналарды:
 тау-кен жыныстарының сыныптамасын; жыныстардың петрографиялық 

түрлерін; 
 сыйымдылықты жыныстар мен кендердің постмагматикалық өзгерістерін, 

олардың байыту технологиясына əсерін;
 пайдалы қазбаны жөнелтуге арналған сұрыптама паспорттарды жасау 

ережесін;
 шығындардың туындау, құнарсыздану себептері мен оларды қысқарту 

тəсілдерін;
 бороздалық, задиркалық жəне уыстық сынамаларды алу ережесін;
 ұңғыма шламы бойынша негізгі металдың болуын анықтау ережесін; 
 шөгінді жыныстардың фациальдік талдау негіздерін; 
 тектоника элементтерін; 
 тау-кен мен жыныстардың құрылымдық-текстуралық сипаттамасын; 
 тау-кен жыныстары мен пайдалы қазбаларды далада жəне зертханада 

зерттеу əдістерін; 
 сеппе құрылымы элементтері мен олардың кеңістіктегі арақатынасын; 
 гидрогеологиялық өлшем əдістерін;
 инженерлік геология элементтерін; 
 разрез, профиль, стратиграфиялық колонкаларды құру ережесін;
 құжаттаманы толтыру, есепке алу жəне сақтау тəртібін;
 есептеу техникасын қолдану ережесін;
 пайдалы қазба қорын жедел есептеудің қабылданған əдістемесін білуге 

тиіс.
 393. Ескертпе:
 жұмысты жерасты суларының қалдықты ағыны кезіндегі күрделі гидро-

геологиялық жəне тектоникалық немесе кен соқпасы бойынша қауіпті жағдай-
ларда орындаған кезде тарифтеу бір разрядқа жоғары жүргізіледі.

14-параграф. Жерасты тау-кен жұмысшысы, 1-разряд
 394. Жұмыс сипаттамасы:
 жоспар бойынша ауысымына 100 тоннаға дейін тау-кен массасын беретін 

тақталар мен бұрылмаларда жұмыс орындау;
 тиелген жəне бос вагонеткаларды шығырлардың, итергіштердің көмегімен 

жəне қолмен итеріп əкелу жəне əкету;
 вагонеткаларды тақталар мен бұрылмалар арқылы қабылдау жəне 

бағыттау;
 вагондар мен алаңшаларды тіркеу жəне ағыту, стрелкаларды ауыстыру;
 құрамдар мен жеке вагондарға ілесу;
 дыбыс жəне көрінетін белгілерді беру жəне қабылдау;
 жұмысшылар мен жүктерді түсіру мен көтеру есебін жүргізу;
 түсу жəне шығу жетондарын түсу жəне шығу уақытын көрсете отырып 

қабылдау жəне белгілеуге тапсыру;
 рельстен шығып кеткен вагонеткалар мен вагондарды көтеру;
 вагонеткаларды, машиналарды, механизмдерді, əкетілетін қазбалар мен 

жолдарды, тақталарды, алаңшаларды, суағар арналарды вагондарға тией 
отырып көмірден, кеннен, жыныстан жəне басқа да бөгде заттардан тазарту;

 вагонеткалардың подшипниктерін қарау жəне майлау;
 аралықтарды, щиттерді, құбырларды балшықпен сылау;
 тозаң жиналатын жерлерді сланецтеу;
 тау-кен қазбаларын ағарту;
 балшықты, цементті, əк ерітінді дайындау;
 эмульсия дайындау;
 конвейерлерді ұнтақтан тазарту;
 желдеткіш аралықтарын ашу жəне жабу;
 шлангілерді орау. зумпфтардағы сүзгі торларына қызмет көрсету;
 жерасты имараттарының қаптауын қолмен тазарту;
 суды қол сорғыларымен ағызып əкету;
 пайдалы қазбаның көрінетін жыныстармен қоқысталуын тексеру жəне 

есепке алу;
 кенді іріктеп алу;
 вагонеткалардың толық тиелуін тексеру;
 өндірілген пайдалы қазба мен кенді есепке алу;
 тазарту жəне дайындау забойларынан тыс жерде пайдалы қазбаның пай-

даланылу сынамасын вагонеткалар мен конвейерлерден сынамаалғыш пен 
арнайықұрылғының көмегімен іріктеп алу;

 сынамаларды бөліп қою;
 жару материалдарын жару жұмыстары өндірісі орнында, жарылатын блок-

тарда жəне басқа да нысандарда уақытша күзету;
 қоршаулар мен ескерту белгілерін орнату;
 бұрғы құралын жеткізу, материалдарды əперу, суды қайнату жəне жеткізу, 

забойканы əзірлеу жəне əперу, оқытуды қажет етпейтін, басқа да қосалқы 
жұмыстарды орындау.

 395. Мыналарды:
 тиеу-түсіру құрылғыларының, шығырлардың, итергіштердің, конвейер-

лердің, қолданылатын механизмдердің, құрылғылардың жұмыс принципін, 
олармен жұмыс істеу ережесін;

 вагонеткалар мен тіркеу құрылғыларының, сланецтеу жəне кенді ағартуға 
арналған аспаптардың үлгілерін;

 арқанды тасылымды пайдалану ережесін; 
 адамдар мен жүктерді тасымалдау ережесін;
 рельстен шығып кеткен вагонеткаларды көтеру əдістерін; 
 жол сигналдарын орнату жəне стрелкаларды ауыстыру ережесін; 
 пайдалы қазбаны қабылдау жəне бракке шығару ережесін; 
 инертті тозаң нысанын, оны жұмсау нормасын жəне сақтау тəртібін;
 балшықты, цементті, əк ерітіндінің нысанын жəне əзірлеу ережесін; 
 кен жыныстарының нысаны мен орналасуын, олар бойынша қозғалыс 

ережесін; 
 майлау материалдарының сұрпы мен қасиеттерін, оларды қолдану 

тəсілдерін; 

 стрелка ауыспаларын пайдалану жəне ұстау ережесін;
 пайдаланылу сынамасын іріктеу алу жəне бөліп қою ережесі мен тəсілдерін; 
 сынама сапасына қойылатын талаптарды; 
 сынамаалғыш құрылымын; 
 өндірілген пайдалы қазба мен кенді есепке алу тəртібін; 
 жару материалдарын жару жұмыстары өндірісі орнында жəне басқа да 

нысандарда күзету туралы ережені; 
 сүзгі торының, зумпфтардың, сору құбырының құрылымын білуге тиіс.

15-параграф. Жерасты тау-кен жұмысшысы, 2-разряд
 396. Жұмыс сипаттамасы:
 жұмыс орнында жоспар бойынша ауысымына 100 тоннадан артық тау-

кен массасын бере отырып, тақталар мен кірмелердегі жұмысты орындау;
 тиелген жəне бос вагонеткаларды забойдан тыс жерде қолмен жəне ме-

ханизмдермен итеріп əкелу жəне əкету;
 адамдардың кілеттерге, вагонеткаларға дұрыс отырғызылуын жəне олар-

дан шығарылуын қадағалау;
 тау-кен массасын қотарғыш арқылы кен түсіріміне, бункерге немесе кон-

вейерге түсіру;
 кілеттің дұрыс қауіпсіз жəне дұрыс тиелуі мен босатылуын қадағалауда 

оқпаншыға көмек көрсету;
 топырақты, жапырақтарды, ағаш төсем еңісін тазарту жəне олар бойынша 

пайдалы қазбаларды өткізу;
 шашылған кен массасын жинау;
 жапырақтарды (рештактарды), ағаш төсемдерді қайта төсеу жəне ауы-

стыру;
 тазарту жəне дайындау забойларында қабаттық жəне пайдалану сына-

маларын іріктеп алу;
 тау-кен массасын скреперлеу, құрамдарды құрастыру жəне бөлшектеу 

кезінде қосалқы жұмыстарды орындау;
 тормоздық бремсберг қондырғысын басқару, оның, канаттың, роликтердің, 

жолдың, тормоз шкивінің жəне дабыл құрылғысының жұмысын қадағалау тор-
моз шкивінің подшипниктерін майлау;

 пайдалы қазбаны алу технологиясының сақталуын бақылау;
 жару заттарын жарушының қадағалауымен жару жұмысы өндірісінің ор-

нына жеткізу;
 эмульсия құюға қойылған вагондардың жарамдылығын тексеру, эмуль-

сияны құбыр бойынша айдау кезінде насостарды қосу жəне ажырату, вагон 
саңылауларын тығынмен жабу;

 бос вагондарды беру мен толтырудың аяқталғаны туралы тау-кен 
диспетчеріне хабарлау;

 гидроэлеваторды басқару жəне қызмет көрсету, оны қосу жəне тоқтату, 
оның жұмысындағы ұсақ ақауларды жою;

 пульпаның гидроэлеватор мен топырақсорғыш зумпфтарына түсуін 
қадағалау, пульпадан бөгде заттарды алып тастау;

 сору құбырын тазалау;
 қызмет көрсететін машиналарды, механизмдерді, құрылғыларды жөндеуге 

қатысу;
 əжетханаларды зарарсыздандыру ерітінділерімен өңдеу жəне шахтадан 

қоқысты шығару.
 397. Мыналарды:
 тау-кен массасын еңістер бойынша өткізу əдістерін; 
 ағаш төсемді құру тəсілдерін; 
 əкету жəне жол бағыттарының схемаларын; 
 қызмет көрсететін учаскедегі жол профилін; 
 поездардың жол қозғалысын, вагонеткаларды тиеу, түсіру жəне əкетуді 

реттеу ережесін;
 желдеткіш схемасын жəне шахта бойынша кету ағынының бағытын; 
 жару материалдарын сақтау, тасымалдау жəне кен қазбалары бойынша 

орнын ауыстыру ережесін; 
 жару материалдарының қасиеттерін; 
 қоршаулардың құрылымын жəне постыларды орнату ережесін;
 жару жұмыстары кезіндегі белгіленген дабылдатуды; 
 сынамаларды алу жəне бөліп қоюға арналған мемлекеттік стандарттарды;
 көмірді (сланецті) қабылдау жəне ақауға шығару туралы ережені, 

жұмыстарды;
 сынамаалғыш пен сынамабөлгіш механизмдерінің, бремсберг қондырғы-

сының, құрылғының, гидроэлеватолармен басқа да қызмет көрсететін 
жабдықтардың құрылымы мен жұмыс принципін;

 пульпақұбыр схемасын білуге тиіс.

16-параграф. Жерасты тау-кен жұмысшысы, 3-разряд
 398. Жұмыс сипаттамасы:
 тік желілі жəне қисық желілі жол учаскелеріндегі рельс-шпал құрылысын 

монтаждау жəне бөлшектеу;
 тау-кен қазбаларында тұрақты жəне уақытша рельс жолдарды белгіленген 

профиль бойынша шаблондар мен ватерпастарды пайдалана отырып төсеу;
 шпалдарды, брустарды төсеу, рельстерді қосу, рельс жолы секцияларын 

планкалар мен болт қосындыларының көмегімен біріктіру;
 стрелка ауыспаларын бөліп қою, монтаждау жəне бөлшектеу, оларды 

шпалға бекіту жəне тексеру;
 оқпанда, шурфта немесе ұңғымада бекіту, жару, құрылыс, жанар-жағармай 

материалдарын, қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды қабылдап алу, олар-
ды қолмен немесе такелаж механизмдері мен құрылғылардың көмегімен тиеу 
вагонеткаларға, алаңшаларға, қауғаларға, кілеттерге тиеу жəне түсіру; 

 тау-кен қазбалары бойынша нысаналы жеріне, учаскеден учаскеге, оқпанға 
(шурфке) жеткізу, шахтадан жіберу;

 суағар, дренаж арналары мен құдықтарды қолмен жүргізу, бекіту, қалпына 
келтіру жəне жыныс пен шламнан тазарту, шламды жинау, тиелген вагонет-
каларды əкету;

 дренаж жұмыстары өндірісі кезінде жабдықтарға қызмет көрсету;
 тау-кен қазбаларының жай-күйін қарау, бүйірлер мен шатырын перфора-

тордың, уату балғасының көмегімен, немесе қолмен қақпалау;
 вагонеткаларды жабысқан жəне тығыздалған массадан пневмоқұралды 

қолдана отырып тазарту;
 маневр жұмысы өндірісінде электровоз машинисіне көмектесу;
 жерасты құрылғылары бойынша жұмыстарды орындау;
 кен бүйірлері имен шатырын тарту, тартпасын ауыстыру, бекітпенің 

аржағындағы бос жерді бітеу;
 топырақты тегістеу жəне кен бүйірлерін тазарту;
 аралыққа арналған кесіндіні дайындау;
 аралықтардың барлық түрлерін тұрғызу жəне оларды жөндеу;
 желдеткіш есіктерінің, терезелерінің, өлшеу станцияларының, ағаш 

шиттердің, құбырлар мен көпіршелерді құру жəне жөндеу;
 есік қораптарын, терезе топсаларын, стеллаждарды орнату;
 еңіс бұрышы 45 градусқа дейінгі тау-кен қазбаларында траптарды, 

люктерді, баспалдақтарды, сөрелерді, қоршауларды, тұтқаларды, бункерлерді 
дайындау, орнату, бөлшектеу жəне жөндеу;

 шахталардың желдеткіш оқпандарын қаптау;
 штангі дайындау, бетон қоспасын əзірлеу, оны жұмыс орнына жеткізу;
 арматураны өру, болттарды, ілмектерді орнату жəне цементтеу;
 бекітпе жəне қорама элементтерін іріктеу жəне дайындау;
 кенді вагонеткалармен жұмысталған кеңістікті құрғақ төсеу орнына жеткізу;
 кен еңісінен тау-кен жынысы мен тік воронкаларды шығару жəне оларды 

бункерге немесе кентүсірмеге өткізу, шойтастарды бөлшектеу, кентүсірімді 
ұзарту;

 шпурлар мен бұрғы асты орнын қолмен бұрғылау;
 тығын дайындау жəне бұрғыланған шпурларға тығындау;
 бұрғылар мен қаптамаларды іріктеу;
 жарушының басшылығымен, жару материалдарын жару жұмыс өндірісінің 

орнына жеткізе отырып, ұңғымаларды, шпурларды, мина камераларын 
зарядтауға қатысу;

 зумпфтарды, ұстауыш камераларды (кілет, скип астындағы), сужинауыш-
тарды ұйықтан, шашылған кен массасынан, вагонеткаларға тиеп жəне одан 
түсіре отырып, тазарту;

 ірі кен кесектерін ұнтақтау;
 қырғылы жəне ленталы конвейерлердің конвейер ставтарын тазалау;
 конвейерлердегі рештактар мен шынжырларды ауыстыруға, барабанды 

ауыстыруға қатысу;
 ленталы конвейерлерді жөндеуге қатысу; 
 су тоспаларына қызмет көрсету (ыдысты орнын ауыстыру, жеткізу, ор-

нату, суға толтыру); 
 металл сынығын жинау, тиеу жəне шахтаға түсіру;

 көмір жəне сланец шахталарындағы өрттің алдын алу жəне сөндіру: құбыр 
ставтарын құру, бөлшектеу, орнын ауыстыру, төсеу; 

 аралыққа арналған кесіндіні дайындау, шпурларды бұрғылау, қазбаларды, 
арналар мен құдықтарды түрлі бекітпелермен бекіту, жанып жатқан массив 
аймағындағы көмір мен жынысты алу жөніндегі жұмыстарды орындау;

 пайдалы қазбаны проходкалау жəне алу кезіндегі қосалқы жұмыстарды 
орындау.

 399. Мыналарды:
 ауыр бөлшектер мен жабдықтарды тиеу кезінде қолданылатын көлік 

құралдарының, құрылғылардың құрылымын;
 орман материалдарының сұрпын, тегін жəне мөлшерін; 
 дренаж, суағар арналары мен құдықтарды түрлі жағдайларда жүргізу жəне 

бекіту ережесі мен тəсілдерін;
 такелаж жұмыстарының əдістері мен ережесін; 
 түрлі үлгідегі аралықтардың нысаны мен құрылымын; 
 жанып жатқан көмірді сөндірудің тəсілдері мен жолдарын; 
 тау-кен қазбаларында көмір жанып жатқан кезде жұмыс жүргізу ережесін;
 учаскенің жəне шахтаның суағар схемасын; 
 шпурларды, ұңғымаларды, мина камераларын зарядтау ережесін;
 сужинауыштардың, зумпфтардың құрылымы мен орналасуын; 
 клеттер мен скиптердің жұмыс кестесін;
 полкалардың, траптардың, баспалдақтардың, люктер мен тау-кен 

қазбаларындағы басқа да жабдықтардың құрылымы мен нысанын;
 шахтадағы ағаш шебері жұмыстарын орындау тəсілдерін;
 əртектес ағаш түрлерінің механикалық қасиеттері мен сұрыптарын;
 қолданылатын бекітпе түрлерін жəне үлгілерін; 
 слесарь жəне монтаж жұмыстарын жұмысқа қажетті көлемде орындау 

ережесін; 
 газ кесу аппаратурасының құрылымы туралы негізгі мəліметтерді білуге 

тиіс.

17-параграф. Жерасты тау-кен жұмысшысы, 4-разряд
 400. Жұмыс сипаттамасы:
 дренаж, суағар арналары мен құдықтарды жүргізу, қалпына келтіру кезінде, 

жеткеру қондырғыларын, дренаж машиналарын, қабаттардың гидроүзіктерін 
жүргізуге арналған қондырғыларды басқару;

 дренаж жұмыстары өндірісі кезінде дренаж машиналарына қызмет көрсету;
 еңіс бұрышы 45 градустан жоғарытау-кен қазбаларында кроссингтерді, 

траптарды, тиеу люктерін, баспалдақтарды, полкаларды, лядтарды, 
қоршауларды, тұтқаларды, бункерлерді дайындау, орнату, бөлшектеу жəне 
жөндеу;

 шахта оқпанын мұздан тазарту;
 оқпанның қауға жəне баспалдақ бөлімшелерінің қабырғаларын қаптау 

жəне жөндеу;
 пайдалы қазбаны өндіру жəне тау-кен қазбаларын үңгілеу кезінде өзді-

гінен жүретін жабдықтарды, тиеу-жеткізу жəне басқа да машиналар мен 
қондырғыларды басқаруға көмек көрсету;

 жұмысталған кеңістікті қататын салмамен қалау;
 салма материалын реттеу жəне құбырлар бойынша бағыттау;
 өлшеу құралдарының көрсеткіштерін қадағалау;
 құбырларды ұзарту жəне қысқарту;
 жұмыс басталғанға дейін жəне ауысым кезінде жұмыс орнын қауіпсіз 

жағдайда ұстау;
 қабылданған салмалардың санын есепке алу;
 салма жұмыстарында скрепер шығырын басқару;
 ағаштан, металдан жəне басқа да материалдардан жасалған қорама мен 

аралықтардың құрылымын;
 қорама мен аралықтарды бекітуге арналған метал штангілерді орнату;
 тазарту кеңістігінен тыс жерде бекіту жəне бекіту жəне монтаждау-

бөлшектеу жұмыстарын орындау;
 тік оқпандарды үңгілеу немесе тереңдету кезінде ілмелі полкте: қауға-

ларды, материалдарды, жабдықтарды ілмелі полктің қонышынан өткізу;
 полкті немес құбыр ставтарын түсіру көтеру кезінде құбыр ставтарын 

полктің ляды арқылы өткізу; 
 орнықсыз көмір тектес массивтерін химиялық нығайтуға арналған 

жабдықты жеткізу, монтаждау, бөлшектеу, орнын ауыстыру жəне жұмысқа 
дайындау;

 ысырғыш жəне эмульсионды қоныштарды салу, оларды бекітпе 
элементтеріне ілу;

 жабдықты орнатуға арналған алаңды жоспарлау жəне тазалау;
 химиялық реагенттерді бөліп салу жəне жұмыс жүргізілетін жерге жеткізу;
 шпурлар мен ұңғымалардың айырықтарын герметизациялау;
 бекітпе ерітінділерді əзірлеу;
 химиялық реактивтерді паспортқа сəйкес массивке ығыстыру, параметр-

лерін реттеу;
 ығыстыру жүйелерінің герметикалылығын бақылау;
 қабаттарды гидроайыруды жүргізу;
 401. Мыналарды:
 қолданылатын машиналар мен жабдықтардың құрылымын, техникалық 

сипаттамаларын;
 иньекциялық жабдық пен жерасты қазбаларындағы қабаттарды гидро-

айыруға арналған жабдықтады монтаждау, бөлшектеу жəне пайдалану ере-
жесін, олардың техникалық сипаттамаларын;

 қолданылатын бекітпе құрамын, олардың реагенттерін, сақтау, 
 тасымалдау ережесін жəне олармен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік шара-

ларын;
 жыныстарды химиялық нығайту жөніндегі жұмыс параметрлерін;
 бекітпе құрамды иньекциялау режимі мен көлемін; 
 жыныстардың сапасыз нығайтылу себептерін жəне оларға жол бермеу 

шараларын; 
 қабаттарды гидроайыруды жəне дренаж арналарын машинамен жүргізу 

тəртібін;
 бекітпе түрлерін;
 бекітпені тұрғызу жəне жөндеу, жұмысталған кеңістікті қалау жұмыстарын 

орындау тəртібін; 
 түрлі үлгідегі тау-кен қазбаларының сипаттамасын; 
 еңіс бұрышы 45 градустан астам дейінгі кен қазбаларында қозғалыс 

бөлімшелері құрылғыларының құрылым мен жөндеу ерекшеліктерін;
 тау-кен жыныстарының физикалық қасиеттерін; 
 құбырлардың коммуникациялық схемаларын; 
 оқпандарды арматуралау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру кестесін;
 полк арқылы өтетін қауғалардың, қоныштардың, құбырлардың мөлшерін; 
 электротехника мен слесарлық іс негіздерін; 
 орнықсыз көмір тектес массивтерін химиялық нығайту, қабаттарды гидро-

айыру жəне жерасты жағдайларындағы жұмыстарды қауіпсіз жүргізу ережесін 
білуге тиіс.

18-параграф. Жол жұмысшысы, 2-разряд
 402. Жұмыс сипаттамасы:
 шахтадағы (кеніштегі) жəне шахта (кеніш) үстіндегі рельс жолдары мен ав-

тожолдарды салу, жөндеу жəне ағымдық ұсату кезінде қарапайым жұмыстарды 
орындау;

 рельс жолдары мен автожолдар негіздерін қолмен тазалау кезінде жы-
ныстарды жинау;

 щебеньді қолмен лақтыру жəне бөліп қою; рельстерді кесу; рельс жіктерін 
бөлшектеу; 

 рельсті ағаш шпалдарға бекіту; 
 болттарды бекіту, балдақтарды қағу; 
 шпалдарды, рельстерді, брустарды, балдақтарды, бекітімдерді, құралдар 

мен материалдарды əкелу жəне бөліп қою;
 жол белгілерін түзету, қазбаны жəне суағар арналарын жөндегеннен 

кейін тазалау;
 бетон қоспаларына материалдарды дайындау, оларды дозалаушы 

құрылғылар мен бетон араластырғыштарға толтыру;
 бетон қоспаларын суағар арналарға жəне жаяу жолдарға төсеу; 
 жол немесе автожол негізін профильдеу кезінде əктасты лақтыру жəне 

бөліп төсеу; 
 шпалдарды қолмен жəне механикаландырылған қол құралымен қағу;
 бетон қоспасын вибратормен нығыздау;
 шпалдар мен брустарды қолмен кері зарарсыздандыру; 
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 қызмет көрсететін жол учаскесін аралау жəне тексеру;
 кен қазбасын жұмыс орнында қауіпсіз жағдайға келтіру; 
 жолдарды бөгде заттардан тазарту;
 403. Мыналарды:
 тау-кен жынысының негізгі қасиеттерін жəне тау-кен қазбасын қауіпсіз 

жағдайға келтіру тəсілдерін;
 тау-кен қазбаларының орналасуын;
 жол белгілері мен сигналдарын; 
 жұмыс өндірісі орнын белгіленген белгілермен қоршау ережесін; 
 жолдар мен автожолдардың негізін, жоғарғы жол бөлігін құруға қолданы-

латын материалдарды; 
 қол, электрлендірілген жəне пневматикалық құралды қолдана отырып 

жұмыс істеудің тəсілі мен жолдарын жəне олардың құрылымын; 
 бетон қоспаларын əзірлеудің тəсілі мен құрамын;
 бетон қоспасын əзірлеуге, тасымалдауға жəне нығыздауға арналған 

жабдықтың нысанын, құрылымын жəне қолдану ережесін; 
 жолдар мен автожолдарды жабдықтауға арналған материалдарды жұмыс 

орнына тау-кен қазбалары бойынша жеткізу тəсілдерін;
 жолдар мен автожолдардың негізі мен жоғарғы құрылысын тұрғызу 

кезіндегі жұмыстарды орындаудың тəсілдері мен жолдарын; 
 салынатын жол мен автожолдың профилін; 
 қарапайым жұмыс оқу ережесін; 
 жолдың негізі мен жоғарғы құрылысы негізгі элементтерінің атауларын;
 жол негіздері мен жабындарының түрлерін білуге тиіс.

19-параграф. Жол жұмысшысы, 3-разряд
 404. Жұмыс сипаттамасы:
 шахтадағы (кеніштегі) жəне шахта (кеніш) үстіндегі рельс жолдары мен ав-

тожолдарды салу, жөндеу жəне ағымдық ұсату кезіндегі жұмыстарды орындау;
 рельс жолдары мен автожолдардың негіздерін жолдың үстіңгі құрылысына 

дайындау, негізге бетон қоспасын төсеу;
 суағар арналары мен жаяу жолдардың құрылымын;
 түзу сызықты жəне қисық сызықты учаскелердегі жолдың рельс шпал 

құрылысын монтаждау жəне бөлшектеу; 
 стрелка бұрмаларын, олардың шпалға бекітпелерін бөлу, монтаждау жəне 

бөлшектеу, оларды эпюр бойынша тексеру; 
 рельс жіктерін саңылауларды реттей отырып монтаждау;
 қисық сызықты бұрманың бұрылу арқылы өлшеу;
 қисық сызықты бөліп қою; 
 жоспардағы рельсшпал торшасын гидравликалық немесе винтті түзеуші 

аспаппен реттеу;
 рельс жолдарының түзу сызықты жəне қисық сызықты учаскелеріндегі 

рельс тағанының енін шаблон бойынша өлшеу жəне реттеу;
 рельс жолдарының орналасуын биіктігі мен деңгейі бойынша өлшеу жəне 

реттеу; 
 автожолдар жəне жаяу жолдардың үстіңгі қабатын профиль бойынша, 

маяктар бойынша, шаблондар мен деңгейлер бойынша өлшеу жəне тегістеу;
 шпалдарды эпюр бойынша реттеу; 
 рельс шпал торшасы элементтерін жеке ауыстыру;
 жіктердегі ток жеткізуші қиысуларды орнату; 
 вагон-бункерлерге, өздігінен жүретін, гидравликалық жол құралы бар жол 

жөндеу машиналарына қызмет көрсету, олардың жұмысындағы ақауларды 
анықтау жəне жою.

 405. Мыналарды:
 жол құрылысы жəне жөндеу жұмыстарын орындауға арналған механизм-

дердің, қол аспаптарының, құрылғылардың, қондырғылар мен басқа да 
жабдықтардың нысанын, құрылымы мен пайдалану ережесін;

 рельс жолдары мен автожолдарды құру жəне жөндеу кезіндегі жұмыс 
технологиясы мен ұйымдастыруды;

 рельс жолдары мен автожолдардың үстіңгі құрылысы элементтерін 
реттеудің тəсілдері мен ережесін; 

 эскиздер мен сызбаларды жасау жəне оқу ережесін;
 қолданылатын материалдар мен олардың қасиеттерін; 
 жол құрылысы жəне жөндеу жұмыстарын орындауға қажетті материалдар 

санын есептеу тəсілдерін;
 рельс жолдары мен автожолдарды құрылысы мен жөндеу сапасына 

қойылатын техникалық талаптарды; 
 бетон жұмыстарының сапасына қойылатын негізгі талаптарды; 
 қисық сызықты өлшеу жəне бөліп қою тəсілдерін; 
 дөңгелектеудің жол берілетін радиустарын; 
 гидравликалық аспаптардың құрылымын, оларды пайдаланып жұмыс 

істеудің тəсілдері мен жолдарын білуге тиіс.

20-параграф. Жол жұмысшысы, 4-разряд
406. Жұмыс сипаттамасы:
шахтадағы (кеніштегі) жəне шахта (кеніш) үстіндегі рельс жолдары мен 

автожолдарды салу, жөндеу жəне ағымдық ұсату кезінде күрделі жұмыстарды 
орындау;

 стрелка бұрмаларын, олардың шпалға бекітпелерін бөлу, монтаждау жəне 
бөлшектеу, оларды шпалдарға жəне брустарға қолмен жəне балдақақымен 
бекіту;

 төселген стрелка бұрмасын эпюр бойынша оның маркасы мен үлгісіне 
қарай тексеру;

 жазық жəне еңісті жолдарды, стрелка бұрмасының шаблоны, деңгейі мен 
бағыты бойынша өлшеу жəне реттеу; 

 қисық рельс жолдарын есептелген қозғамалар бойынша жобалық жағдайға 
қою кезінде визалау жəне бөліп қою;

 ауыстыру механизмін орнату жəне реттеу;
 рельс шпал торшасын жобалық жағдайға орнату кезінде оптикалық аспап-

тарды (нивелирлерді) қолдана отырып визалау;
 контррельстерді орнату жəне бекіту; теңдеу аспаптарын монтаждау жəне 

бөлшектеу;
 407. Мыналарды:
 рельс жолдары мен стрелка бұрмаларының құрылымын, конструкциясы 

мен ұстау нормаларын; 
 стрелка бұрмаларының бөліп қою жəне реттеу тəсілдерін; 
 рельс жолдары мен стрелка бұрмаларын орнату жəне жөндеу жөніндегі 

жұмыс өндірісі ережесін; 
 рельс жолдары мен стрелка бұрмаларын орнату сапасына қойылатын 

талаптарды;
 қолданылатын жабдықтың, қол жəне механикаландырылған құралдың 

нысанын, құрылымын жəне пайдалану ережесін;
 жолдарды профиль бойынша визалау үшін оптикалық құралдарды пай-

далану ережесін білуге тиіс.

21-параграф. Тау-кен жұмысшысы, 1-разряд
 408. Жұмыс сипаттамасы:
 карьерлер мен разрездерде вагондарды, вагонеткаларды, автомобиль 

жолдары мен теміржолдарды, тасылым қазбаларын, су ағызу арналарын 
қоқыстан, жыныстардан, ұйықтардан тазарту;

 пайдалы қазбаның көрінетін жыныспен қоқысталуын тексеру жəне есеп-
ке алу;

 вагонеткалардың, вагондар мен басқа да көлік құралдарының тиелу 
толықтығын тексеру;

 өндірілген пайдалы қазбаның жəне жыныстардың есебін жүргізу;
 сынама алу, жеткізу жəне есепке алу;
 брак актісі мен пайдалы қазбаның өндірудің есебін жүргізу жөніндегі 

құжаттарды ресімдеу;
 стрелкаларды ауыстыру;
 карьерлерде, сондай-ақ басқа нысандарда жару жұмыстары өндірісі ор-

нында жару материалдарын, зарядталатын блоктарды, ұңғымаларды, жары-
лыс қауіпті аймақты уақытша күзету;

 қоршаулар мен ескерту белгілерін орнату, сигнал белгісін беру жəне 
қабылдау;

 шлангілерді орау;
 вагонеткаларды, машиналар мен механизмдерді майлау;
 жұмысталған майды жинау жəне оны регенерациялауға тапсыру;
 рельстен шығып кеткен вагонеткалар мен вагондарды көтеру;
 балшық, цемент, əк жəне басқа да ерітінділерді əзірлеуге қатысу;
 жүктерді тиеу;

 түсіру жəне жылқымен тасымалдау, аттарды, ат əбзелдерін күту;
 үй-жайларды зарасыздандыру, əжетхананы жинау;
 шурфтарды үңгілеуге қатысу;
 бұрғылау құралын жинақталуы бойынша іріктеу жəне оны жұмыс орны-

на жеткізу;
 мұқалып қалған бұрғы құралын жинау жəне оны шеберханаға жеткізу;
 карьерлердегі автокөлік жолдарына көктайғақ кезінде құм себу, суды 

қайнату жəне жеткізу, шаңды тазарту, кəріз желілерін хлорлау мен оқытуды 
қажет етпейтін басқа да ұқсас жұмыстарды орындау.

 409. Мыналарды:
 қолданылатын механизмдердің, құрылғылар мен құралдың жұмыс 

принципін, олармен жұмыс істеу ережесін; 
 бұрғы жиынтықтарын жеткізу бағытын, орнын ауыстыру ережесін, олардың 

мөлшерін, ұштама пішінін; 
 жүктерді штабельге салу тəсілін;
 ауыстыру стрелкалары мен белгілерді ұстау ережесін; 
 тау-кен қазбаларының атауын жəне орналасуын, олар бойынша қауіпсіз 

қозғалыс ережесін;
 пайдалы қазбаның жыныстардан сыртқы ерекшелігін;
 жағармай материалдарының сұрпы мен қасиеттерін, оларды қолдану 

тəсілдерін; 
 берілген пайдалы қазба есебінің тəртібін; 
 рельстен шығып кеткен вагонеткаларды қою ережесін; 
 пайдалы қазбалар мен жыныстарды сыныптау белгілерін білуге тиіс.

22-параграф. Тау-кен жұмысшысы, 2-разряд
 410. Жұмыс сипаттамасы:
 жүк тиелген жəне бос вагонеткаларды қолмен жəне механизмдермен 

əкелу жəне əкету;
 жұмыс орнында орнатылған итергіштерді, шығырларды басқару;
 вагонеткаларды тірке қосу жəне ағыту, оларды шығыр арқанына жəне 

электровозға тіркеу жəне ағыту;
 вагонеткаларды кілеттерге орнату жəне бекіту;
 кілетті дұрыс тиеу жəне босатуды қамтамасыз етуге оқпаншыға көмек 

көрсету;
 материалдарды тиеу жəне түсіру;
 материалдар мен аспаптарды сланецтеуге жəне қазбаларды ағартуға 

жеткізу жəне ұсыну;
 ерітінді əзірлеу;
 рельс жолдарын жол ауыстырғышпен орнына қозғау кезінде көмекші 

жұмыстарды орындау, құрамдарды құрастыру жəне бөлу мен басқа да ұқсас 
жұмыстар;

 шығарма шұңқырларды зарарсыздандыру;
 конвейерлерде, жынысты іріктеу ленталарында, алаңшалар мен вагон-

дарды жыныстарды пайдалы қазбадан қолмен іріктеп алу;
 пайдалы қазбаны ірі кесектерін ұсата отырып бөлшектеу, сұрыптау;
 пайдалы қазбаны кен массасынан іріктеп алу, қоймалау, қабылдаушыға 

тапсыру, көлік құралына тиеу;
 пайдалы қазбаны өлшеу жəне қабылдаушыға тапсыру;
 вагонеткаларды қотарғышпен түсіру;
 жару заттарын жарушының қадағалауымен жару жұмыстары өндірісі ор-

нына жеткізу;
 забой материалдарын əзірлеу жəне жеткізу;
 гидроэлеваторларға, шөмішті элеваторларға, топырақ сорғыларына 

қызмет көрсету;
 пульпаның элеваторлар мен топырақ сорғысы зумпфына біркелкі түсуін 

қадағалау;
 кептеме немесе ауа тығынын болдырмау;
 пульпадан бөгде жəне ірі заттарды қолмен немесе айлабұйым көмегімен 

алып тастау;
 сорма өңешін, сору құбырын, зумпф үстіндегі оттықты тазалау;
 құдықтарды тазалау жəне жөндеу;
 қызмет көрсететін жабдықтар мен механизмдердің жұмысындағы ұсақ 

ақауларды жою;
 арзан мүкəммалды қабылдау, сақтау жəне беру.
 411. Мыналарды:
 итергішті, шығырды, бункер бекімесі мен басқа да қызмет көрсететін 

механизмдердің құрылымын жəне пайдалану ережесін; 
 гидроэлеваторлардың, шөмішті элеваторлардың, топырақ сорғыларының 

жұмыс принципін; 
 сору құрылғысы мен пульпақұбыр схемасын;
 вагонеткалар мен басқа да көлік құралдарының үлгілерін жəне нысанын, 

оларды тасу ережесі мен тəртібін; 
 жол бағыттарының сызбасын; 
 тіркеу түрлерін;
 вагонеткалар мен тіркемелерді арқанға, электровозға тіркеу тəсілдерін; 
 пайдалы қазба сұрыптарын; 
 бос жыныстың пайдалы қазбадан сыртқы ерекшелік белгілерін;
 пайдалы қазбаны шығару кезінде жол берілетін шығын нормаларын; 
 жынысты пайдалы қазбаны бүлдірмей бөлшектеу жəне бөліп алу 

тəсілдерін;
 инертті тозаң нысанын, оның шығыс нормасы мен сақтау ережесін; 
 қолданылатын ерітінділердің нысанын жəне оларды əзірлеу əдістерін; 
 транспортерде жұмыс істеу ережесін;
 пайдалы қазбаларға қойылатын мемлекеттік стандарт талаптарын; 
 жару материалдарымен жұмыс істеу, сақтау жəне тасымалдау ережесін; 
 жару материалдарының қасиеттерін; 
 қоршау құру ережесін білуге тиіс.

23-параграф. Тау-кен жұмысшысы, 3-разряд
 412. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен массасын механикаландырылған эстакадаларда түсіру жəне тиеу, 

эстакада механизмдерін басқару, түсіру жəне тиеуді реттеу;
 жарушының басшылығымен жару заттарын жару жұмыстары өндірісі ор-

нына жеткізе отырып, ұңғымалар мен шпурларды зарядтауға қатысу;
 шпурлар мен ұңғыма орнын қолмен бұрғылау;
 шахталар мен шпурлар оқпандарын толық кеспелеумен бұрғылау кезінде 

қосалқы көмекші жұмыстарды орындау;
 бекітпе мен қораманы іріктеу жəне əзірлеу;
 шахталардың, ағаш құбырлардың, траптар мен люктердің, баспал дақ-

тардың, сөрелердің жəне басқа да кен қазбалары жол бөлімшелері жабдық-
тамаларының желдеткіш оқпандарын қаптауға арналған бекітпе элементтерін 
дайындау жəне жөндеу;

 эстакадаларды, дозатор қондырғыларын жабдықтау жəне жөндеу, ашық 
кен жұмыстарындағы ағаш шебері жұмыстарын орындау.

 413. Мыналарды:
 механикаландырылған эстакада құрылымын; 
 тау-кен массасын эстакадаларда үйіндіге түсіруді реттеу ережесін;
 қолданылатын бекітпе мен ілеспе материалдардың түрлері мен мөлшерін; 
 шпурлар мен ұңғымаларды зарядтаумен байланысты негізгі ережелерді; 
 құрылыстар бөлшектерінің конструкциясын;
 түрлі ағаш тектерінің қасиеттері мен сұрыптарын; 
 орман ауруы мен олардың бүліну себептерін білуге тиіс.

24-параграф. Көшкінге қарсы қорғау жұмысшысы, 2-разряд
414. Жұмыс сипаттамасы:
тау баурайларына қар өлшейтін қадаларды шығару жəне оларды қар 

көшкіні ошақтарында орнату;
оқ-дəрілерді немесе жару заттарын тиеу жəне машиналардан түсіру; 
тау баурайларына жару заттарын шығару жəне оларды жару орындары-

на жеткізу; 
 қар көшкіні стансаларына тамақ, жабдықтарды, құралдар мен аспаптар-

ды, басқа да жүктерді көтеру;
 тау баурайларындағы қардың орнықтылығы жай-күйін анықтау мақсатымен 

қардың механикалық жəне құрылымдық сипаттамасын зерттеу үшін шурфтар-
ды қазу;

 шығуға қиын аудандардың көшкін қауіптілігін зерттеу кезінде аспаптарды, 
құралды, шаруашылық заттары мен тамақты басқа жерге апару;

 қар ұстайтын қалқандарды тиеу, түсіру, орнату жəне орнын ауыстыру, 
жөндеу.

 415. Мыналарды:
 қар көшкіні станциясында немесе қар көшкініне қарсы қорғаныс цехтарында 

(қызметтерінде) жүргізілетін жұмыстардың жекелеген түрлері бойынша арна-
улы нұсқаулықты;

 қар көшкініне қарсы қорғаныс принципін; 
 қар көшкініне қарсы жəне қар ұстайтын құрылыстардың конструкциясын 

білуге тиіс.

25-параграф. Көшкінге қарсы қорғау жұмысшысы, 3-разряд
 416. Жұмыс сипаттамасы:
 геологиялық-кен барлау жұмыстары жүргізілетін аудандарда қар қаба-

тының немесе көшкін қауіпті тау баурайларының жай-күйін қадағалау; 
 қар жиналған жерлерде вышка орнату;
 қауіпті аймақта жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының қозғалысын 

есепке алу жəне тіркеу, олардың белгіленген қозғалыс ережесін сақтауын 
бақылау;

 бақыланатын аймақтағы қар көшкіні немесе қар құламасы туралы көршілес 
постыларға хабарлау;

 авариялық байланыс құралдарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
 адамдар мен көлік құралдары қар құламасына тап болған кезде сигнал 

беру, құтқару жұмыстарын ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу.
 417. Мыналарды:
 көшкін қауіпті жерлердің жайылу шекарасын; 
 көшкінге қарсы қорғаныс жұмыстарын жүргізу, адамдарды құтқару жəне 

алып шығу жұмыстарын жүргізу ережесін;
 көшкін кезінде зардап шеккен адамдарға алғашқы көмек көрсету шара-

ларын;
 байланыс құралдарының, авариялық сигнализация мен қолданылатын 

құралдардың жұмыс принципін, оларды пайдалану ережесінбілуге тиіс.

26-параграф. Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы, 
1-разряд

 418. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен қазбаларын жүргізу, шахта оқпандарын, тоннельдер салу, шахта 

үсті нысандарын салу, арнаулы нысандағы имараттарды салу кезінде бұрғылау 
контурын шығару, түсіру, нивелирлеу, өлшеу жұмыстарын маркшейдердің 
басшылығымен орындау;

 арақашықтықты өлшеу;
 рейкаларды, вехтарды, штативтер мен отвестерді орнату;
 отвес желілері мен нивелир рейкасы бөліктерін жарықтандыру;
 геодезиялық жəне маркшейдерлік құралдар мен аспаптарды тазалау, 

сүрту, орнын ауыстыру жəне орнату;
 реперлер мен маркшейдерлік пункттерді бекіту;
 құжаттаманы ресімдеуге қатысу.
 419. Мыналарды:
 геодезиялық жəне маркшейдерлік аспаптардың, өлшеу құралдарының 

атауын, нысаны жəне олармен жұмыс істеу, оларды баптау ережесін;
 маркшейдерлік жəне геодезиялық белгілерді жəне оларды орнату 

ережесін;
 жер рельефі туралы негізгі ұғымдарды; тау-кен қазбаларының орнала-

суы мен нысанын;
 қарапайым маркшейдерлік жоспарларды;
 құралдар мен аспаптарды сақтау, беру жəне қабылдау тəртібін; 
 забойлар мен карьердегі жұмыс кертпешінде маркшейдерлік жұмыстарды 

қауіпсіз жүргізудің тəртібін білуге тиіс.

27-параграф. Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы, 
2-разряд

 420. Жұмыс сипаттамасы:
 маркшейдерлік жəне геодезиялық аспаптарды жұмыс орнында орнату;
 маркшейдерлік жəне геодезиялық белгілер мен реперлерді орнату;
 маркшейдерлік негіздеменің уақытша жəне тұрақты пункттері мен 

реперлерді салу жəне оны сыртқы əрлеу;
 тау-кен қазбаларының детальды маркшейдерлік түсіріміне қатысу;
 өтпелі тау-кен қазбаларын суретке салу құжаттаманы ресімдеу, өлшеу 

материалдарын өңдеуге қатысу;
 биік нүкте белгілері мен түсірім нүктелеріне дейінгі жазық арақашықтықты 

есептеп шығару;
 деңгей өлшегіштің көмегімен белгіні жерге түсіру;
 тау-кен қазбаларының маркшейдерлік түсірімі нəтижелерін маркшейдерлік 

жоспарға түсіруге қатысу;
 учаске аумағын планиметрмен есептеу немесе өлшеу;
 түсірім нүктелерін белгілеу жəне техеометриялық түсірім жұмыстарын 

орындау;
 стереофотограмметриялық түсірімге арналған тану белгілерін жасау 

жəне орнату;
 жарықшаларды қадағалау жəне оларды кен қазбаларында өлшеу;
 фотоға түсіру жəне фотозертхана жұмыстары кезіндегі дайындық жұмыс-

тарын орындау;
 тазарту кеңістігінің ойма қуаттарын өлшеуге, тау-кен қазбаларының жыл-

жуын аралық өлшеуге жəне оларды жөндеу көлемін, тау-кен қазбаларындағы 
саңылауларды өлшеуге қатысу;

 екінші дəрежелі тау-кен қазбаларында пикеттерді бөліп қою;
 геодезиялық жəне маркшейдерлік аспаптар мен құралдарды күтіп баптау;
 визирлік нысаналарды орнату жəне кертпеш көмегімен орталандыру.
 421. Мыналарды:
 теодолиттің, нивелирдің, кен компасының, арнаулы геодезиялық жəне 

маркшейдерлік аспаптар мен құралдардың нысанын; 
 геодезиялық жəне маркшейдерлік аспаптарды, белгілер мен реперлерді 

орнатудың тəртібі мен əдістерін;
 маркшейдерлік түсірлі мен нивелирлеуді орындаудың негізгі əдістері мен 

тəртібін;
 тау-кен жұмыстарын жүргізу негіздерін;
 тау-кен жынысының көшкіні туралы негізгі ұғымдарды; 
 маркшейдерлік түсірлі материалын өңдеу əдістерін;
 қарапайым маркшейдерлік жоспарларды; 
 белгіні жерге түсіру ережесін; 
 визирлік нысаналарды кертпеш көмегімен орталандыру əдістерін;
 фотозертхана жұмыстары өндірісі мен əдістері ережесін;
 төмен вольтті жылжымалы электроэнергия көздерімен жұмыс істеу 

ережесін білуге тиіс.

28-параграф. Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы, 
3-разряд

 422. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен қазбаларының габаритін, тазартылатын кеңістіктің ойма қуаттарын, 

бұрғылау-жару ұңғымаларының тереңдігі мен бағытын, тау-кен жыныстары 
көшкінінің желілік жылжу параметрін анықтау;

 тау-кен қазбаларының жабық параметрлері мен дренажды əзірлеу кезінде 
шөміштеу тереңдігінің жедел мөлшерін бақылау;

 стереофотограмметриялық, дыбыслокациялық əдістермен, сондай-ақ 
гидроскопиялық, лазерлік аспаптарды, радио-жарық дальнометрлерін қолдана 
отырып, маркшейдердің басшылығымен жауапты түсіру кезінде қатысу;

 разрез жиектерінің, карьерлердің, үйінділердің көшкінді деформацияла-
рын маркшейдердің көрсетуі бойынша түсіру;

 көлік ыдыстарын тиелуін фотобақылау жөніндегі жұмысты орындау, 
ыдыстардың тиелу көлемін фототүсіру бойынша анықтау;

 геологиялық барлау қазбаларын инструменталдық бөліп салу;
 жарықпен көшіру жұмыстарын орындау;
 орындалған тау-кен жұмыстары көлемін, көтеріліп жатқан тоннельдер мен 

басқа да тау-кен қазбалары қималарының нақты көлемін анықтауға қатысу, 
маркшейдерлік құжаттарды, графикалық материалдар-жоспарларды, раз-
рездерді ресімдеу;

 күрделі кен қазбаларында пикеттерді бөліп түсіру;
 қадағалау стансаларында кен қазбаларының жылжуын жəне олардың 

жөндеу көлемін өлшеуді жүргізу;
 тау-кен қазбалары мен ұңғымаларға отвестер бойынша немесе құралдың 

(угломердің) көмегімен бағдар беру;
 тау-кен қазбаларын қарсы забоймен жəне қауіпті аймақтарда жүргізген 

кезде, жоғары дəлдікті түсірулерде маркшейдерлік тірек желілерін салуға, тік 
оқпандардың, жазық жағдайлар мен биіктіктерді теодолиттік түсіру кезінде 
профильді түсірілуін тексеруге қатысу;
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 тоннельдердегі жол реперлерін орнату жəне олардың орналасуын анықтау;
 тоннель қаптауының бүйір жəне тік қалдықтары мен эллиптілігін өлшеу: 

жоғары дəлдікті маркшейдерлік аспаптар мен құралдарды орнатуға жəне 
жұмыс қалпына келтіруге қатысу;

 рамкалар мен маркаларды орнату, трассадағы өтпелі кешеннің орнала-
суын анықтау;

 жоспардағы жəне профильдегі тоннель қаптауын түсіру;
 шахталық рельс жолдарын нивелирлендіру өндірісі;
 жерасты қазбалардың жауапты түсірілімдеріне, кранасты жолдардың 

түсіріліміне, төсем жұмыстарына жəне қуыстарды өлшеуге қатысу;
 тау-кен жұмыстарын дамыту жоспарын жасау кезінде кестелік жəне 

графикалық материалды дайындауға қатысу;
 маркшейдерлік оптикалық аспаптарды тексеру өндірісіне қатысу.
 423. Мыналарды:
 маркшейдерлік түсірілімдер мен есептеулердің негізгі əдістерін;
 маркшейдерлік жұмыс өндірісінің технологиясын; 
 қолданылатын аспаптарды пайдалану ережесін;
 стереофотограмметриялық жұмыс өндірісінің ережесін; 
 орындалған тау-кен жұмыстарының көлемі мен салынып жатқан тон-

нельдер мен құрылыстар қималарының нақты мөлшерін анықтау тəсілдерін;
 көлік ыдыстарындағы кен массасын фотосурет бойынша есептеу əдіс-

темесін;
 тау-кен жынысының көшкіні туралы негізгі ұғымдарды;
 маркшейдерлік құжаттаманы толтырудың, есепке алудың жəне сақтаудың 

тəртібін; 
 есептеу техникасын пайдалану ережесін;
 тоннель қаптауының бүйір жəне тік қалдықтары мен эллиптілігін өлшеу 

ережесін; 
 трассадағы өтпелі кешеннің орналасуын анықтау тəсілін;
 тоннельдерде жол реперлерін орнату мен орналасуын анықтау тəртібін;
 тоннель қаптауын шығарылған осьтен түсіру ережесін; 
 тоннель қаптауы элементтерінің жобалық жағдайдан жол берілетін 

ауытқуларын; 
 жарықпен көшіріп басу қондырғысының құрылымы мен оны жəне амми-

акты пайдалану ережесін; 
 бағыттарды интрументальдық оқпандау ережесін білуге тиіс.
 424. Ескертпе:
 жерасты сулардың қалдықты ағыны кезінде күрделі гидрогеологиялық 

жəне тектоникалық жағдайларда жерасты тау-кен қазбаларының немесе тау-
кен соқпасы бойынша қауіпті жерасты тау-кен қазбаларының маркшейдерлік 
түсірілімінжүргізу кезінде, сондай-ақ ашық тау-кен жұмыстарын мəңгілік мұз 
аудандарында алтын, қалайы жəне алмаз тау-кен орындары жағдайларында 
орындаған кезде маркшейдерлік жұмыстағы тау-кен жұмысшысын тарифтеу 
бір разрядқа жоғары жүргізіледі.

29-параграф. Тазарту забойының тау-кен жұмысшысы, 5-разряд
 425. Жұмыс сипаттамасы:
 пайдалы қазбаны тазартып алу жөніндегі, пештерді, просектерді, гезен-

каларды, орттарды, лава разрездерін, монтаждау камераларын (қабаттарын) 
өткізумен байланысты жұмыс кешенін орындау;

 шпурлар мен ұңғымаларды өздігінен жүретін бұрғы қондырғыларымен, 
дизельдіден басқа кареткалармен, пневмоұстауышпен қоса массасы 35 
килограмға дейінгі перфораторлармен (көмір жəне сланецті шахталарда 
өздігінен жүретін бұрғы қондырғыларымен, барлық үлгідегі кареткалармен 
жəне перфораторлармен), электробұрғылармен жəне пневмобұрғылармен 
бұрғылау;

 забойды қарау жəне оны қауіпсіз жағдайға келтіру, забой топырағын жо-
спарлау;

 тау-кен массасын əртүрлі əдіспен жинау, тиеу жəне жеткізу;
 шатырды бекіту жəне басқару паспортына сəйкес уақытша жəне тұрақты 

бекітпе тұрғызу, шатырды орналастыру, костерлерді қалау жəне орнын ауы-
стыру;

 тазарту забойының шатыр жынысын жəне оның полимерлік материал-
дармен қиысуларын нығайту;

 тіреу жəне керме тіректерін орнату;
 төсемді салу;
 забойдағы тау-кен массасын скреперлеу;
 жұмысталған кеңістікті қалау;
 тау-кен тазартып алу машиналарын басқаруға көмек көрсету;
 гидромониторларды, электр жəне пневматикалық жетекті, қуаты 147,2 

киловатқа(200 ат күші) дейінгі дизельді қозғағышы бар тиеу, тиеу-жеткізу маши-
наларын, салу машиналарын, скреперлі шығырларды, өздігінен жүретін шатыр 
қаптау сөрелері мен жұмыста қолданылатын басқа да машиналарды басқару;

 суды қабатқа сіңіретін қондырғыларды, бекітпе мен конвейер секцияларын 
жылжыту кезінде гидро жүйені басқару;

 забой аймағында жəне тазарту забойына (лаваларға, блоктарға) іргелес 
қазбаларда жабдықты монтаждауға, бөлшектеуге, тасымалдауға, орнын ауыс-
тыруға жəне орнатуға қатысу;

 металл сеткадан жасалған майыспа жабындарды монтаждау, тірек арқа-
лығын жылжыту жəне тарқамтушы комбайнмен жұмыс кезінде роликтердің 
орнын ауыстыру;

 арнаулы забой жанындағы бекітпенің қадаларын жылжыту;
 тазарту забойы жанындағы қазбалардағы конвейерлерді ұзарту жəне 

қысқарту;
 бекітпе материал мен жабдықты штректен забойға жеткізу, оларды за-

бойда бөліп, тазарту забойынан штрекке беру;
 тазарту забойы жанындағы материал мен жабдықты тиеу жəне түсіру;
 қызмет көрсететін жабдыққа жанар-жағармай құю жəне майлау;
 нишаларды үңгілеу;
 люктерді ілу, кесінді ходоктарды ұзарту;
 су жəне ауа өткізетін магистральдық ұзартуға, забой жабдығын жөндеуге 

қатысу;
 тау-кен массасы мен газдарды кенет лақтырындысының алдын алу 

жұмыстарын орындау.
 426. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың, машиналардың, механизмдер мен пай-

далы қазбаны тазартып алуда қолданылатын құрылғылардың құрылымын, 
техникалық сипаттамасын, оларды қабылдау, опробациялау жəне күтіп бап-
тау ережесін;

 қосу жəне реттеу аппаратурасының жұмыс принципін;
 қызмет көрсететін машиналарды бөлшектеу жəне монтаждау тəртібін; 
 ауа құбырлары мен суқұбырларының схемасын; 
 жерді султандыру жүйесін;
 тау-кен жыныстарының қасиеттерін;
 жерді суландыру жүйесін;
 бүйір жыныстары мен қабат құрылымының қасиеттерін; 
 кливаж, жарықшақтылық, сығымдау, жыныс қабаттарының, жалған 

шатырдың, қатты қосындылардың, кенет лақтырындылар мен кен соқпаларына 
бейімділігі, жұмысталатын қабаттың газ молшылығының болуы қасиеттерін; 

 тау-кен қазбаларын бағыттар бойынша жүргізу ережесін; 
 шпурларды оңтайлы орналастыру схемасын;
 пайдалы қазба мен жынысты шаюдың негізгі схемасы мен əдістерін; 
 бекітпе түрлерін жəне забойды бекіту тəсілдерін; 
 тау-кен ісі негіздерін; 
 бекітпе мен шатырды, бұрғылау-жару жұмыстарын басқару паспортының 

мазмұнын жəне толтыру тəртібін;
 шатырды басқарудың түрлі тəсілдерін қолдану шарттарын; 
 жұмысталған кеңістікті қалау тəсілдері мен салма материалдар туралы 

негізгі деректерді; 
 шатыр жынысын бекіту үшін қолданылатын полимер материалдарының 

түрлері мен қасиеттерін, олармен жұмыс істеу ережесін;
 орман сортаментін жəне метал қадалардың типоөлшемдерін; 
 түрлі жағдайларда жазықтық жəне еңісті қазба жүргізу тəсілдерін; 
 жару жұмыстары кезіндегі негізгі қауіпсіздік ережесін; 
 кесетін құралды қайрау жəне баптауға қойылатын талаптарды; 
 қызмет көрсететін жабдықтар мен механизмдердің жұмысындағы ұсақ 

ақау түрлерін, оларды анықтау жəне жою тəсілдерін; 
 3-разрядты электр слесарьдың білім деңгейінде электр слесарьлық 

істібілуге тиіс.
 427. Ескертпе:

 тарифтік-біліктілік сипаттамасында көзделген тазарту жұмыстарының 
тұтас кешені игерілмеген жағдайларда, тазарту забойларының тау-кен 
жұмысшысын тарифтеу бір разрядқа төмен жүргізіледі.

30-параграф. Тазарту забойының тау-кен жұмысшысы, 6-разряд
 428. Жұмыс сипаттамасы:
 шпурлар мен ұңғымаларды өздігінен жүретін бұрғы қондырғыларымен, 

дизельді қозғағышы бар өздігінен жүретін бұрғы қондырғыларымен (каретка-
лармен), массасы 35 килограмнан артық (пневмоұстауышпен қоса) перфора-
торлармен бұрғылау;

 жазық жəне еңісті қабаттардағы көмірді уатушы балғамен алу;
 тау-кен массасын қуаты 147,2 киловаттан (200 ат күші) артық тиеу-жеткізу 

машиналарымен тиеу жəне жеткізу;
 марганецті алу жөніндегі тазартып алу жұмыстарының тұтас кешенін 

орындау.
 429. Мыналарды:
 əтүрлі үлгідегі өздігінен жүретін бұрғы қондырғыларының конструктивтік 

ерекшеліктерін; 
 дизельді қозғағышы бар тиеу-жеткізу машиналарының құрылымын, 

техникалық сипаттамасын;
 пайдалы қазбаны тазартып алу жөніндегі жұмысты жүргізудің оңтайлы 

тəсілдерін; 
 қызмет көрсететін машиналардың басқару жүйесін;
 тау-кен жыныстарының шөгу сипатын, оларды жұмыстау шарттарымен 

мүмкіндіктерін; 
 электротехника, геология, пайдалы қазба орнын барлау негіздерін;
 марганецті алу кезінде - марганецті кенді алу технологиясын, шатырды 

басқару тəсілдерін;
 шығарынды газды нейтрализаторлардың құрылымын, оларды пайдала-

ну ережесін;
 жару жұмыстарын жүргізу ережесі мен тəсілдерін; 
 гидротрансформаторлардың, трансмиссияның, қызмет көрсететін машина-

лардың қозғағыштары мен басқа да тораптарының майлау, қоректендіру, 
салқындату жүйелерін білуге тиіс.

31-параграф. Экскаваторлар, үйінді көпірлері мен үйінді жасаушылар 
жанындағы тау-кен жұмысшысы, 2-разряд

 430. Жұмыс сипаттамасы:
 жолдарды экскаваторлардың, үйінді көпірлері мен карьердегі үйінді 

жасаушының қозғалуына дайындау;
 теміржол габариттері мен автожолдарды тазарту;
 алаңшаларды тазарту жəне экскаватор астына төсем алу;
 кабельді барабанға орау жəне оны тасымалдауға қатысу;
 кертпешің жоғарғы қырының еңістерін тазарту;
 забой желісін экскавациядан немесе жару жұмыстарынан кейін шабақтау;
 отын, су, жанар, жағар жəне сүрту материалдарын жеткізу;
 забойдан діңдер мен қойтастарды алу;
 экскаваторларды, үйінді көпірлер мен үйінді жасаушыларды майлауға 

қатысу.
 431. Мыналарды:
 жолдарды экскаваторлардың, үйінді көпірлері мен үйінді жасаушының 

қозғалуына дайындаудың тəртібі мен тəсілдерін;
 теміржол габариттерін; 
 экскаваторлардың, үйінді көпірлері мен үйінді жасаушы үлгілерін жəне 

олардың жанында жұмыс істеу ережесін; 
 əзірленетін тау-кен жынысының қасиеттерін;
 пайдалы қазба мен жыныстың табиғи қиябеті бұрышын; 
 қиябетті тазалау жəне забойды шабақтау кезіндегі жұмыс жолдарын;
 электр кабельмен жұмыс ережесін; 
 жағармайлардың сұрпы мен қасиеттерін; 
 слесарьлық іс негіздерін білуге тиіс.

32-параграф. Бұрғыға май құюшы-ұста, 4-разряд
 432. Жұмыс сипаттамасы:
 шаблон бойынша бұрғыларды əзірлеу, арматуралау жəне бұрғыға май 

құю станоктарында жəне құралмен май құю, бұрғыларды берілген технология 
бойынша термоөңдеу (шыңдау);

 бұрғыларды немесе олардың алмалы ұштарын қатты балқымалармен 
арматуралау;

 бұрғы ұшындағы паздарды қатты балқыма пластинкасымен дəнекерлеуге 
дайындау жəне тексеру;

 пластинкаларды дəнекерлеу жəне əзірлеу; 
 бұрғы қаптамалары мен кесуші тістерін жасау;
 бұрғыларды жинақталуы бойынша іріктеу; 
 қызмет көрсететін станок жұмысындағы ақауды анықтау жəне жою.
 433. Мыналарды:
 бұрғыға май құю станоктары мен горнның құрылымын жəне пайдалану 

ережесін; 
 бұрғыларды арматуралау жəне шыңдау технологиясын; 
 бұрғы болаты мен қатты балқымалардың қасиеттері мен сапасын; 
 бұрғыларға май құю, арматуралау жəне шыңдау тəсілдерін; 
 дəнекерлеу температурасын жəне бұрғыларды салқындату ережесін;
 жинақтағы бұрғылардың мөлшерін; 
 қолданылатын құрылғылар мен құралдары пайдалану ережесін білуге тиіс.

33-параграф. Лампышы, 2-разряд
 434. Жұмыс сипаттамасы:
 түрлі жүйелердегі шахта шамдарын зарядтау жəне май құю; аккумулятор 

батареяларын зарядтау үстеліне орнату жəне оларды зарядтау, бензинді 
шамдарды үрлеу;

 қажетті тығыздықтағы электролитті жасау, аккумулятордағы деңгейді 
қадағалау жəне белгіленген деңгейге дейін толтыру;

 заряд агрегаттарына қызмет көрсету, өлшеу құралдарының көрсеткіштерін 
қадағалау; 

 құралдардың көрсеткіштері бойынша зарядтау процессін реттеу;
 аккумулятордыңбайланыс бөліктерін таттан, ластан, тұз бен сілтіден та-

зарту; 
 шахта шамдарын талдау, жарамдылығын тексеру жəне пломба салу, 

оларды жөндеуге беру жəне жөндеуден алу;
 шамдарды, өздігінен құтқарғыштарды, газоанализаторларды қабылдау, 

қарау жəне оларды жұмысшыларға беру; 
 респираторларды қабылдау, жуу жəне шамдар мен жұмыс нөмірлерін 

жұмыскерлердің түсу жəне көтерілу есебін жүргізе отырып беру; 
 шамдар мен өздігінен құтқарғыштардың есебін жүргізу, оларды ұсақ 

жөндеу; 
 карбидті ұнтақтау; 
 шамхана орынжайын жинау.
 435. Мыналарды:
 түрлі жүйелердегі шахта шамдарының, заряд агрегаттарының, өздігінен 

құтқарғыштардың, газоанализаторлардың, респираторлар мен зарядтау 
кезінде қолданатын бақылау-өлшеу құралдарының құрылымын; 

 шахта шамдары мен аккумулятор батареяларын зарядтау ережесін;
 өрт сөндіргіштермен, қышқылдармен, сілтілермен жəне басқа да шамдар-

ды зарядтау материалдарымен жұмыс істеу ережесін; 
 электролит жасау ережесін;
 аккумуляторларды зарядтау режимін; 
 шамдарды бөлшектеу, құрастыру, қабылдау жəне беру ережесін;
 карбидті, қышқылдар мен сілтілерді, жəне басқа да материалдарды сақтау 

ережесін; 
 электротехника негіздерін білуге тиіс.

34-параграф. Люкші, 2-разряд
 436. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен массасын тиеу пункттерінде люктерден вагонеткаларға, транспор-

тер лентасына жəне автомашиналарға, бір жұмысшыға шаққанда ауысымына 
100 тонна дейінгі жоспарлы жүктемемен тиеу;

 тиелген жəне бос вагонеткаларды қызмет көрсету аймағында шығырдың, 
итергіштің көмегімен жəне қолмен итеріп əкелу жəне итеріп əкету; 

 шығырды, итергішті жəне тиеу жəне түсіру пункттерінің басқа да механизм-
дерін басқару;

 таразы нормасына сəйкес тиеудің толықтығын бақылау; 
 қызмет көрсететін машиналардың тежегіш жүйесінің жарамдылығын тек-

серу; 

 алынған мінбесатыны қабылдау, қоймалау жəне вагонеткаларға тиеу;
 конвейерді, гидротозаңсыздандыратын қондырғыларды қосу жəне ажы-

рату; 
 люктердегі кен массасын көсеу, вагонеткаларда тегістеу скреперлік тиеуді 

жəне тиеу бункерлерінің толуын қадағалау;
 вагонеткаларды тіркеу жəне ажырату, стрелкаларды ауыстыру; 
 қажетті жағдайларда, тиеу-түсіру орнына дейін құрамға ілесу; 
 белгі беру; 
 тиеу пункттеріндегі маневр кезінде электровоз машинисіне көмектесу;
 құрамды құрастыру жəне бөлу; 
 конвейерлерді масштабтау;
 вагонеткаларға бирка ілу; 
 пайдалы қазбадан көрінетін жыныстарды іріктеу; 
 вагонеткаларды, бункерлерді, тақталарды, тиеу жəне түсіру орындарындағы 

қабылдау алаңдары мен жолдарды, люк пен скрепер сөрелерін астын тазалау;
 тау-кен массасын суландыру; 
 рельстен шығып кеткен вагонеткаларды тежеу жəне көтеру;
 қызмет көрсететін механизмдердің, люктердің, люк жаппаларының ұсақ 

ақауларын жою; 
 люк астындағы шашылған тау-кен массасын жинау.
 437. Мыналарды:
 тиеу-түсіру механизмдерінің, шығырдың, итергіштің, конвейердің құры-

лымын; 
 вагонеткалар мен тіркеу үлгілерін, оларды күтіп баптау нұсқаулығын;
 қызмет көрсететін учаскедегі жүк тасымалдау схемасын;
 жолдардың, жұмыс орнындағы тақталар мен стрелкалардың профилі 

мен жай-күйін; 
 пайдалы қазба кесектерінің негізгі қасиеттерін, сұрпы мен шекті мөлшерін, 

оның бас жыныстан ерекшелік белгілерін; 
 канаттың, тіркеу құрылғылары мен вагонеткалар ақауының алдын алу 

шараларын білуге тиіс.
 Тау-кен массасын тиеу пункттерінде бір жұмысшыға шаққанда ауысымы-

на 100 тоннадан артық жəне 300 тоннаға дейінгі жоспарлы жүктемемен тиеу 
кезінде-3-разряд;

 тау-кен массасын тиеу пункттерінде бір жұмысшыға шаққанда ауысымы-
на 300 тоннадан артық жəне 1500 тоннаға дейінгі жоспарлы жүктемемен тиеу 
кезінде - 4-разряд;

 тау-кен массасын тиеу пункттерінде бір жұмысшыға шаққанда ауысымына 
1500 тоннадан артық жəне 3000 тоннаға дейінгі жоспарлы жүктемемен тиеу 
кезінде - 5-разряд;

 тау-кен массасын тиеу пункттерінде бір жұмысшыға шаққанда ауысымына 
3000 тоннадан артық жоспарлы жүктемемен тиеу кезінде - 6-разряд.

35-параграф. Əуе-арқан жолының машинисі, 3-разряд
 438. Жұмыс сипаттамасы:
 тиелген жəне бос вагонеткаларды тасымалдау кезінде əуе-арқан жолының 

шығырын басқару;
 шығырдың, электр қозғағыштың, арқанның, шкивтердің, таспалардың, 

тіркеу жəне тежегіш құрылғыларының жұмысын, жолдың жай-күйін қадағалау; 
 қызмет көрсететін механизмдер жұмысының режимін реттеу; 
 берілген тиеулі вагонеткалардың санын есепке алу;
 тежегішті жəне барабан футеровкасын тексеру; 
 қызмет көрсететін жабдықты жөндеуге қатысу.
 439. Мыналарды:
 қызмет көрсететін шығырдың, электр қозғалтқыштарын, қосу аппаратура-

сының мен басқа да механизмдердің құрылымын; 
 арқанды күту ережесін;
 арқан жолын қосудың жəне тоқтату ережесін; 
 майлау режимі мен жүйесін; 
 қолданылатын майлау материалдарының түрлерін; 
 найзағай разрядтарынан негізгі қорғану түрлерін; 
 электр слесарьлық істібілуге тиіс.
 440. Ескертпе:
 жолаушылар тартқан жолына қызмет көрсету кезінде əуе-арқан жолының 

машинисін тарифтеу бір разрядқа жоғары жүргізіледі.

36-параграф. Бульдозер машинисі, 3-разряд
 441. Жұмыс сипаттамасы:
 қозғағыш қуаты 44,2 киловатқа (60 ат күші) дейінгі бульдозерді басқару;
 тау-кен массасын, топырақты, отынды, шикізатты жəне басқа да матери-

алдарды қайта үю; 
 карьерде, үйінділерде, қоймаларда жоспарлау жұмыстарын орындау; 
 ернеуді, қабатты тазарту; 
 кен жынысын, топырақты тегістеу;
 əкету жолдарын профильдеу жəне тазалау; 
 ашу жұмыстары өндірісі; 
 темір жолдарды қозғау;
 забойда тау-кен массасын экскаваторларға жақындату; 
 забой табанын, күрт еңістерді, кертпештерді тегістеу;
 жүктерді тиеу; 
 түсіру жəне орнын ауыстыру; 
 үйінділерді жырту, қарды, аумақты тазалау; 
 топырақты қопсыту;
 штабельдеу жұмыстарын орындау; 
 бульдозерлерді қарау жəне жағар, жанармай құю;
 қажалатын бөлшектерді майлау; 
 профилактикалық жөндеу жүргізу жəне басқа да жөндеу түрлеріне қатысу; 
 бульдозер жөндеуіне ведомость толтыру.
 442. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың, қозғалтқыштардың, құрылғылардың, 

басқару жүйесінің құрылымын;
 бульдозерді пайдалану ережесін;
 бульдозермен орындалатын кен жұмысының түрлерін;
 жағар, жанармай материалдарының маркалары мен жұмсау нормасын; 
 ашық тау-кен жəне жол жұмыстары өндірісі туралы негізгі мəліметтерді;
 тау-кен қазбаларының қасиеттерін;
 тау-кен қазбаларымен жұмыс шарттарын жəне мүмкіндіктерін, бульдо-

зердің түсу жəне көтерілудегі шекті бұрыштарын; 
 қызмет көрсететін жабдықты жөндеуге ведомость толтыру ережесін; 
 іштен жану қозғалтқышының майлау, қоректендіру жəне салқындату 

жүйесінбілуге тиіс.
 Қозғалтқыш қуаты 44,2 киловаттан жоғары 73,6 киловатқа (60-ден 100 ат 

күші) дейінгі бульдозерді басқару кезінде - 4-разряд;
 қозғалтқыш қуаты 73,6киловаттан жоғарыжəне 147,2киловатқа (100-ден 

200 ат күші) дейінгі бульдозерді басқару кезінде; 
 шашпа кен орындарындағы ашу жұмысы өндірісі кезінде қозғағыш қуаты 

147,2 киловатқа (200 ат күші) дейінгі бульдозерді басқару кезінде - 5-разряд;
 қозғалтқыш қуаты 147,2 киловаттан жоғары жəне 279,7 киловатқа (200-ден 

380 ат күші) дейінгі бульдозерді басқару кезінде - 6-разряд;
 қозғалтқыш қуаты 279,7 киловаттан жоғары жəне 366,0 киловатқа (380-нен 

500 ат күші) дейінгі бульдозерді басқару кезінде - 7-разряд;
 Қозғағыш қуаты 366,0 киловаттан (500 ат күші) жоғары бульдозерді басқару 

кезінде - 8-разряд.
 433.Ескертпе:
 автомобиль жəне теміржолдарды, суландыру жəне кеме жүзу арнала-

рын, бөгеттерді, қоршама топырақ дамбаларын, ғимараттар мен құрылыстар 
астының қазаншұңқырларын, электр беру желілері жəне контакті желісі 
тіреулерін, жерасты коммуникациялар траншеяларын, су ағызу кюветтерін, тау 
үстіндегі жəне банкеттің сыртындағы арналарды, тау-кен қазбаларын жерасты 
тəсілмен проходкалау күрделі бойынша ұқсас ғимараттар құрылысы кезінде 
резерв оймалары мен үйінділерін, кавальерлер мен банкеттерді əзірлеу жəне 
жоспарлау жөніндегі жұмыстар БТБА, 3-шығарылым, «Құрылыс, монтаж жəне 
жөндеу-құрылыс жұмыстары» бөлімі бойынша тарифтеледі.

37-параграф. Бұрғы қондырғысының машинисі
444. Жұмыс сипаттамасы:
ұңғымаларды бұрғылау жəне ұлғайту кезіндегі, бұрғылау станоктары 

мен трактор базасындағы өздігінен жүретіндерін қоса алғанда, түрлі үлгідегі 
қондырғыларды басқару;

 бұрғылау жабдығын монтаждау, орнын ауыстыру, жұмысқа дайындау, 
орнату жəне реттеу, оны орнатуға арналған алаңды жоспарлау жəне тазарту; 
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 бұрғылау жұмыстары паспортына сəйкес ұңғымаларды белгілеу; 
 геологиялық жағдайларға, қиындықтар туындауына, бұрғы жабдығы мен 

құралының жай-күйіне қарай бұрғылау процесін басқару;
 ұңғымаларды цементтеу, тампонаждау, қаптама құбырмен бекіту жəне 

технологиялық регламентпен жəне режимдік-технологиялық құжаттамаға 
сəйкес көзделген басқа да жұмыстарды орындау; 

 көтеру-түсіру жұмыстары, штангілерді ұзарту, құбырларды шығарып алу; 
 құралдың ось күшін, айналу жылдамдығын, бұрғылаудың оңтайлы режимін 

қамтамасыз ететін жуу ерітіндісінің, ауаның көлемін таңдау;
 бақылау-өлшеу жабдықтарының көрсеткіштерін қадағалау; 
 оңтайлы үңгілеу жылдамдығына жету үшін бұрғылау процесінің параметр-

лерін реттеу; 
 ұңғымалардағы қисықтықтың, авариялар мен қиындықтардың алдын алу 

жұмыстарын орындау; 
 жуу ерітінділері мен тампонаж қоспаларын əзірлеу; 
 жуу сұйықтарының параметрлерін бақылау; 
 ұңғымаларда кен жынысының су қайтарымын қалпына келтіру, сүзгілер 

мен су көтеру құралдарын орнату;
 бұрғыларды, долоттарды жəне бұрғы қаптамаларын іріктеу, оларды 

бұрғылау процесінде ауыстыру; 
 ұңғымаларды тазарту, жуу, науалау; 
 бұрғы жабдығына орнатылған компрессорларға, бұрғы жабдығымен 

кешенді жұмыс істейтін жылжымалы компрессорларға (станоктарға), отпен 
бұрғылау кезінде қолданылатын газды қондырғыларға, насостарға, сұйық 
оттегіне арналған ыдыстар мен басқа да қосалқы жабдықтарға қызмет көрсету; 

 ұстап қалу (ловильные) жұмыстары, ұңғыма сағасын жабу;
 қызмет көрсететін жабдық пен трактор жұмысындағы ақауларды анықтау 

жəне жою, оларды жөндеуге қатысу; 
 қозғалтқыштарды, автоматтар мен қосқыштарды ауыстыру;
 арнаулы геофизикалық, гидрогеологиялық жəне басқа да зерттеулерді 

жүргізу үшін аспаптар мен сағалық құрылғыларды дайындауға қатысу; 
 жою жұмыстарын жүргізу;
 қажетті жағдайларда кернді, бұрғы шламын, кен қазбалары үлгілерін іріктеу 

жəне бұрғылануы бойынша жыныстың беріктігі санатын анықтау;
 бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін жерді қайта өңдеу; 
 бұрғыдағы ілмектеу жəне тиеу-түсіру жұмыстары; 
 алғашқы техникалық құжаттаманы жүргізу.
 445. Мыналарды:
 бұрғылау жəне күшті жабдықтардың нысанын, құрылымын, сипаттамасын, 

оларды монтаждау жəне бөлшектеу, пайдалану ережесін; 
 бұрғылау мұнара мен мачталарының конструкциясын, оларды құрастыру 

жəне бөлшектеу ережесін;
 бұрғылаудың технологиялық режимдерін, қалыпты жəне күрделі 

жағдайларда ұңғыманы кернді алу жəне кернді алмай бұрғылау мен кеңейту 
ережесі мен тəсілдерін; 

 ұңғымаға арналған геологиялық-техникалық нарядты; 
 бұрғылау-жару жұмыстары паспортының мазмұнын жəне толтыру тəртібін; 
 ұңғымаларды цементтеудің, битумдаудың, силикаттаудың, тампонаждың 

жəне қатырудың мақсаты мен мəнін; 
 жуу сұйықтарының, кен жынысының беріктігін төмендеткіштер мен күрделі 

иньекциялық ерітінділердің құрамын, нысанын, əзірлеу жəне өңдеу тəсілдерін; 
 қолданылатын жабдықтың, құрылғылар мен материалдардың нысаны;
 сипаттамасы мен түрлерін; 
 бұрғыланатын тау-кен жынысының беріктігіне қарай, бұрғылау құралына 

май құю сапасына қойылатын талаптарды;
 геологиялық жағдайларға, қиындықтар туындауына, бұрғы жабдығы мен 

құралының жай-күйіне қарай бұрғылау процесін басқару тəсілдерін; 
 пайдалы қазбалардың шөгу жағдайлары мен нысандарын; 
 техникалық ақаулар мен авариялардың туындау себептерін, олардың 

алдын алу жəне жою шараларын; 
 кернді іріктеу жəне сақтау жөніндегі нұсқаулықты;
 ұстап қалу (ловильные) жұмыстарын орындау тəсілдерін; 
 геология, гидрогеология, кен жұмыстары, электротехника, гидравлика, 

пневматика негіздерін; 
 тау-кен қазбаларының атаулары мен орналасуын; 
 тау-кен жыныстарының сыныптамасы мен қасиеттерін;
 жерді рекультивациялау əдістерін; 
 алғашқы техникалық құжаттаманы жүргізу ережесін, оның нысандарын; 
 энергетика желісінің құрылымы мен сызбасын, жəне ток шығынын жою 

əдістерін; 
 ілмектеу жұмысы өндірісінің тəсілдері мен ережесін; 
 трактордың жəне өздігінен жүретін қондырғының құрылымын, оларды 

пайдалану жəне жөндеу ережесін; 
 аварияны жою жəне қауіпсіз жүргізу ережесін білуге тиіс.
 Қатты пайдалы қазбаларға арналған геологиялық барлау ұңғымаларын 

бірінші сыныпты (жүк көтергіштігі 0,5 тоннаға дейін) бұрғылау қондырғыларымен, 
мотобұрғылармен, қол жəне жылжымалы жинақтармен, штангілермен бұрғылау 
кезінде -3-разряд;

 ұңғымаларды өздігінен жүрмейтін станоктармен, соққылап-айналып 
бұрғылайтын, қозғағышының қуаты 50 киловатқа дейінгі өздігінен жүретін ста-
ноктармен, жерасты тау-кен қазбаларынан зондтап бұрғылау станоктарымен;

 қатты пайдалы қазбаларға арналған геологиялық барлау ұңғымаларын 
екінші сыныпты (жүк көтергіштігі 0,5 тоннадан 1,5 тоннаға дейін) бұрғылау 
қондырғыларымен; 

 гидрогеологиялық жəне геофизикалық ұңғымаларды тазарту агентін 
қолданбай айналу тəсілімен, соғу-канаттық жəне басқа да бұрғылау тəсіл-
дерімен; 

 шойтастарды өздігінен жүретін бұрғылау қондырғыларымен, перфоратор-
лармен, электро бұрғылармен бұрғылау кезінде - 4-разряд;

 ұңғымаларды соғу-арқандық станоктармен, қозғалтқышының қуаты 
50 киловаттан артық өздігінен жүретін айналып бұрғылау станоктарымен, 
қозғалқышының қуаты 150 киловатқа дейінгі өздігінен жүретін айналып 
бұрғылау станоктарымен, қозғалтқышының қуаты 50 киловаттан 100 киловатқа 
дейінгі өздігінен жүретін шарошты бұрғылау станоктарымен, түйісімді-бұрғылау 
машиналарымен жəне зондылап бұрғылау станоктарын қоспағанда, жерасты 
тау-кен қазбалары станоктарымен; 

 қатты пайдалы қазбаларға арналған геологиялық барлау ұңғымаларын 
үшінші, төртінші жəне бесінші сыныпты (жүк көтергіштігі 1,5 тоннадан 15 тоннаға 
дейін) бұрғылау қондырғыларымен; 

 гидрогеологиялық ұңғымаларды тазарту агентін қолдана отырып айнал-
дыру тəсілімен бұрғылау кезінде; 

 пайдалы қазбаны жұқа қабаттардан шнек-бұрғы машиналарымен жəне 
жерасты жұмысындағы станоктармен шығару кезінде - 5-разряд;

 ұңғымаларды қозғалтқышының қуаты 150 киловат жəне одан да артық 
өздігінен жүретін айналып бұрғылау станоктарымен (немесе гидрожүйелермен 
жабдықталған), қозғалтқышының қуаты 300 киловатжəне одан да артық 
өздігінен жүретін шарошечті бұрғылау станоктарымен;

 қатты пайдалы қазбаларға арналған геологиялық барлау ұңғымаларын ал-
тыншы, жетінші жəне сегізінші сыныпты (жүк көтергіштігі 15 тоннадан жоғары) 
бұрғылау қондырғыларымен;

 пайдалы қазбаны жұқа қабаттардан шнек-бұрғы машиналарымен жəне 
ашық кен жұмысындағы станоктармен шығару кезінде 6-разряд.

 446. Ескертпелер:
 1) осы тарифтік-біліктілік сипаттамасы бойынша жұмысшылар мен 

жұмыстар БТБА, 6-шығарылымы, 2-тарау «Ұңғымаларды бұрғылау 
жұмыстарының разрядтары бойынша жұмысшылар кəсіптерінің тарифтік-
біліктілік сипаттамалары» бойынша тарифтелетін мұнай мен газға арналған 
ұңғымалардан басқа, ұңғымалардың барлық түрлерін бұрғылаумен айналы-
сатын жұмыстар мен жұмысшылар тарифтеледі;

 2) геологиялық барлау ұңғымаларын геологиялық сынаманың сапасын 
арттыруды жəне бұрғылау жылдамдығын, ұңғы оқпанының берілген бағытын 
белгілеуді жəне ұстап тұруды қамтамасыз ететін арнаулы техникалық 
құралдарды (арнаулы кернқабылдағышы бар кешендерді, гидроұрғыштарды, 
пневмоұрғыштарды, керн гидротасымалымен бұрғылауғабағытталған жəне 
көп оқпанды бұрғылау) қолдана отырып бұрғылау кезінде; 

 геологиялық барлау ұңғымаларын күрделі тау-кен-геологиялық жағдай-
ларда бұрғылау кезінде; 

 геологиялық барлау ұңғымаларын жұмысталған шахта даласында (ұңғы-
маларды жұмысталған қабаттар арқылы бұрғылау кезінде) барлау кезінде 
тарифтеу бір разрядқа жоғары жүргізіледі;

 3) қатты пайдалы қазбаларға арналған геологиялық барлау ұңғымаларын 
бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғылары сыныптары мемлекеттік 
стандарттармен бекітілген жəне олар: бұрғылау тереңдігін, ұңғыманың 
бастапқы жəне соңғы диаметрін, ілмектегі жүк көтергіштікті, жетекті электр 
қозғағыш қуатын, бұрғы снарядының айналу жиілігін, қиыс бұрышын, көтеру 
жылдамдығын, бұрғы білтесінің ұзындығын қамтиды;

 4) бұрғылау жабдығы қозғағыштарының қуаты осы жабдықта орнатылған 
электр қозғағыштарының сомаланған қуаты алынды;

 5) бұрғы қондырғысы машинисінің бұрғы қондырғысы машинисінің 
тарифтік-біліктілік сипаттамасында көзделген жұмыстардың тұтас кешенін 
игерген көмекшісі өзі бірге жұмыс істейтін бұрғы қондырғысы машинисінен 
бір разрядқа төмен, егер жұмыстардың тұтас кешенін игермеген болса екі 
разрядқа төмен тарифтеледі;

 6) бұрғы қондырғысы машинисінің көмекшісі болмаған кезде, жылжымалы 
компрессорларға жылжымалы (қозғалтқыштары əртүрлі) компрессор машинисі 
қызмет көрсетеді, олар БТБА, 3-шығарылым, «Құрылыс, монтаж жəне жөндеу-
құрылыс жұмыстары» бөлімі бойынша тарифтеледі.

38-параграф. Вибротиеу қондырғысының машинисі, 4-разряд
 447. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен массасын блоктан, құлату аймағынан шығару жəне алу, оны 

кентүсірімге тиеу, кентүсірімнен вагонға жəне басқа да көлік құралына тиеу 
кезінде вибротиеу қондырғысын басқару;

 тау-кен массасын суландыру; 
 кептемелерді жою; 
 тау-кен массасын тиеу кезінде белгі беру;
 вибротиеу қондырғысын монтаждауға жəне бөлшектеуге, жөндеуге қатысу; 
 вибротиеу қондырғысы механизмдерінің жұмысын, механикалық жəне 

электрлі бөліктеріндегі ақауларды жоя отырып опробациялау жəне реттеу;
 тасымалдау ыдыстарын қашықтықтан басқару құралының көмегімен ор-

нын ауыстыру жөніндегі маневрлік жұмыстар өндірісі.
 448. Мыналарды:
 вибротиеу қондырғысының құрылымын, кинематикалық схемалары мен 

жұмыс режимін; 
 сақтандыру құрылғылары мен қосу аппаратурасының жұмыс принципін; 
 қызмет көрсету учаскесіндегі кен қазбаларының орналасуын; 
 қондырғы тораптарын майлаудың кезеңділігі мен майлау нүктелерін 

білуге тиіс.
 Жару заттарының көмегімен кептемелерді, доғалықтардағы кен қақтарын 

жою жəне шойтастарды ұнтақтау кезінде, жару жұмыстарына құқық беретін 
құжаты болса - 5-разряд.

39-параграф. Гидросалманы араластыру қондырғысының машинисі, 
3-разряд

 449. Жұмыс сипаттамасы:
 гидросалманы араластыру қондырғысының жұмысын технологиялық ре-

жимге сəйкес қадағалау;
 пульпаның берілуін реттеу;
 араластырғыштарды қосу жəне тоқтату;
 гидросалманы араластыру қондырғысының жұмысындағы, тораптар мен 

бөлшектерді бөлшектеуді талап етпейтін ақауларын анықтау жəне жою.
 450. Мыналарды:
 гидросалманы араластыру қондырғысы мен пульпажинауыштардың 

құрылымын, техникалық сипаттамасын жəне жұмыс режимін;
 гидросалманы араластыру қондырғысы жұмысын басқару ережесін жəне 

реттеу тəсілдерін;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне 

жою тəсілдерін; 
 электротехника негіздерін; 
 электр слесарь ісін білуге тиіс.

40-параграф. Еріту қондырғысының машинисі, 2-разряд
 451. Жұмыс сипаттамасы:
 кенді, көмірді жəне басқа да сусыма материалдарды газбен жəне бумен 

еріту қондырғыларда еріту процесін анағұрлым жоғары білікті еріту қондырғысы 
машинисінің басшылығымен жүргізу;

 жүктерді қыздыруға қойған кезде пештердің немесе бу қондырғыларының 
оттықтарын қосу;

 подшипниктердің, желдеткіштердің жəне еріту секцияларындағы темпера-
тураның салқындауын реттеу;

 суландыру жүйесін орнату;
 жүктерді қыздыруға қабылдау жəне қою, оларды ерігеннен кейін беру;
 секция қақпаларының толық жабылуын қадағалау.
 452. Мыналарды:
 газбен жəне бумен еріту қондырғыларының жəне олардың жабдықтарының 

жұмыс принципін;
 еріту қондырғыларында пайдаланылатын газдардың түрлері мен қасиет-

терін білуге тиіс.

41-параграф. Еріту қондырғысының машинисі, 3-разряд
 453. Жұмыс сипаттамасы:
 кенді, көмірді жəне басқа да сусыма материалдарды газбен жəне бумен 

еріту қондырғыларда еріту процесін жүргізу;
 пештің қызуын, температураны, электр қозғалтқыштардың дұрыс қосылуын 

жəне желдеткіш жұмысын, пештердегі газдың қысымын, газ жаппалары мен 
дроссельдерін, бу құбырының жай-күйін, вентильдерді, резина шлангілерді, 
пикті жəне будың қысымын бақылау;

 газдың, будың, судың берілуін реттеу;
 газ пештері мен дар қондырғыларының жарамды жағдайы мен үздіксіз 

жұмысын тексеру жəне қамтамасыз ету;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою.
 454. Мыналарды:
 ерітуші қондырғылар мен пештердің, сумен салқындату желдеткіштерінің 

құрылымын;
 газды пайдалану жəне қалыпты жағдайлар мен газды ортада еріту 

жұмыстарын жүргізу ережесін; 
 газ құбырына жəне жағы бөлімшесін газ беруді қосу мен тоқтату ережесін;
 газ, бу жəне су коммуникациясын білуге тиіс.

42-параграф. Жол қозғағыш машинисі, 4-разряд
 455. Жұмыс сипаттамасы:
 теміржолдың орнын ауыстыру жəне жылжыту кезінде жолқозғағыш 

механизмдерін басқару;
 рельстерді, рельс ұстауышпен дұрыс қамтылуын, жолқозғағыш механизм-

дерінің жұмысын, контакті желісі мен жоғары вольтті кабельдердің жай-күйін 
қадағалау;

 жолды тегістеу; 
 жұмыс уақытында жолқозғағышты ескерту белгілерімен қоршау; 
 жолқозғағыш механизмдерін жарамды жағдайда ұстау; 
 жанар-жағармай материалдарын құю;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою; 
 ағымдағы жөндеуге жəне басқа да жөндеу түрлеріне қатысу;
 жабдықты жөндеу жұмысына арналған ведомості жасау.
 456. Мыналарды:
 жолқозғағыш механизмдерінің құрылымын, нысанын жəне техникалық 

сипаттамасын, басқару схемасын;
 теміржол көлігіндегі қозғалыс пен сигнализация ережесін; 
 майлау жүйесін жəне майлау материалдарының сұрыптарын; 
 ашық тəсілмен тау-кен жұмыстарын жүргізу туралы негізгі мəліметтерді;
 теміржолдың жоғарғы құрылымын білуге тиіс.

43-параграф. Жол қозғағыш машинисі, 5-разряд
 457. Жұмыс сипаттамасы:
 6-жолақты экскаватор жолдарының орнын ауыстыру жəне жылжыту кезінде 

үздіксіз əрекет ететін жолқозғағыш механизмдерін басқару;
 экскаватор жолдарын жылжыту кезінде өздігінен жүретін жолқозғағыш 

машинаның, дизельдің, компрессордың, көтеру жəне бұру құрылғысының 
жұмысын, өлшеу құралдарының көрсеткіштерін қадағалау;

 өздігінен жүретін жолқозғағышты зарядтау кезінде рельстердің рельс 
ұстауышпен дұрыс қамтылуын жəне жолқозғағышты разрядтау кезінде рельс 
ұстауыштың тістемеден шығуын қадағалау;

 байланыс желісі мен экскаваторлардың жоғары вольтті кабельдерін 
қоректендірушілердің жай-күйін қадағалау;

 жолқозғағыш механизмдерін жарамды жағдайда ұстау; 
 жанар-жағармай материалдарын құю;
 жолды тегістеу; 
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою;
 дизельді қозғалтқышты күрделі жөндеуге қатысу.
 458. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың жəне оның тораптарының: 
 электр қозғалтқыштың, дизельдің, генератордың, компрессордың, жүру 

механизмі құрылғысының, ролик ұшының, көтеру жəне бұру механизмдерінің, 
шығырдың құрылымын, нысанын жəне техникалық сипаттамасын, басқару 
схемасын; 

 пневматикалық жүйе құбырларының жалпы схемасын;
 сақтандыру клапандарын реттеу ережесі мен тəсілдерін; 
 электротехника негіздерін; 
 жолқозғағыштың электро схемасын; 
 қолданылатын өлшеу құралдарының, қосуды реттеу аппаратурасының, 

автоматика элементтерінің, қорғаныш пен электр жабдықбұғаттауының жұмыс 
принципін; 

 тау-кен жұмыстарын жүргізу паспортының мазмұны мен оны толтыру 
тəртібін;

 6-жолақты экскаватор жолдарының жəне контакті желісінің құрылымынбілуге 
тиіс.

 459. Ескертпе:
 жолқозғағыш машинистерінің көмекшілері өздері бірге жұмыс істейтін 

жолқозғағыш машинистерінен бір разрядқа төмен тарифтеледі.

44-параграф. Тау-кен жуып тазалау машиналарының машинисі,
5-разряд

 460. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен жуып тазалау машиналарын: өндіру жəне үңгілеу комбайндарын, 

алу агрегаттарын, оның ішінде автоматтандырылған жəне бағдарламалық 
басқарылатын, жоңғы қондырғылы, кескі машиналарын басқару;

 гидроландырылған бекітпе секцияларының, бүрлеуіштің жəне агрегат 
торшасының щитті забойға орналастыру кезіндегі жай-күйін қадағалау; 

 тірек арқалықтары мен бүрлеуіш қондырғыларының жетекті ұштарын бо-
сату, жылжыту жəне гидродомкрат көмегімен жаңа орында бекіту;

 кен-техникалық талаптар мен кен-геологиялық жағдайларға орай түрлі 
үңгілерді үңгі машиналарымен өндіру;

 жоғарғы «қалдықты» түрлі тəсілмен кесу;
 тау-кен жуып тазалау машинасының тораптары мен бөлшектерін майлау, 

турбомуфта мен май станциясының деңгейін тексеру жəне май құю, машина-
ларды опробациялау;

 тістерді, клевактерді, кескілерді, пышақтарды тексеру жəне ауыстыру;
 шатырдың, кабельдердің, құбырлардың, шлангілердің, тиеу машина-

ларының жай-күйін тексеру;
 пайдалы қазбаны алудың жəне қазба жүргізудің дұрыстығын қамтамасыз 

ету; 
 атқарушы органды жұмыс процесінде реттеу; 
 жұмыс процесінде тарту жəне сақтандыру арқандарының немесе тарту 

шынжырының жағдайын қарау жəне қадағалау;
 суландыру жүйесін, сақтандыру шығырлары мен майстансаларын басқару; 
 тау-кен жуып тазалау машиналарының, механизмдері мен басқа да 

жабдықтардың ақауларын жұмыс барысында анықтау жəне жою; 
 тау-кен жуып тазалау машиналарын жұмыс процесінде бұру, монтаждау, 

бөлшектеу, түсіру (көтеру) жəне айдап бару;
 машиналар мен оның үстіндегі шатырды жұмыс соңында сақтандыру 

тіреулерімен бекіту;
 керме жəне еңіс тіреулерді орнату, машина қозғалысына кедергі болатын 

тіреулерді алу жəне орнату, машина жолын тазарту;
 орнықты тіреуді орнатуға жəне қайта орнатуға қатысу; 
 қызмет көрсететін машиналарды, агрегаттарды, басқа да жабдықтарды, 

жабдықтарды жəне жекелеген тораптарының орнын ауыстыра, тиеп түсіре оты-
рып, монтаждау жəне бөлшектеу жөніндегі жоспарлы-алдын алу жөндеулеріне 
қатысу;

 комбайнды забойдан забойға өз жүрісімен айдап беру.
 461. Мыналарды:
 тау-кен жуып тазалау машиналарының; 
 өндіру жəне үңгілеу комбайндарының, алу агрегаттарының, бүрлеуіш 

қондырғыларының, үңгі машиналарының құрылымын жəне техникалық си-
паттамаларын;

 қызмет көрсететін жабдықтарды монтаждау жəне бөлшектеу жөніндегі 
жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптарды; 

 қолданылатын электр жабдықтың құрылымы мен сипаттамасын; 
 жерге қосу құрылымын; 
 шаңсору жəне суландыру жүйелерін; 
 жекелеген бөлшектер мен тораптардың тозу мерзімін; 
 сайлау материалдарының, бекітпе гидрожүйесі мен қызмет көрсететін 

машиналар эмульсияларының түрлерін, оларға құюға қажетті майдың көлемін;
 қызмет көрсететін машиналар мен механизмдердің майлау жүйелерін; 
 тістерді, клевактерді, кескілерді, пышақтарды қайрау сапасына қойылатын 

талаптарды; 
 бекітпе мен шатырды басқару паспортының мазмұны мен толтыру тəртібін; 
 тау-кен жыныстарының қасиеттерін жəне пайдалы қазбаны алу кезіндегі 

олардың жай-жапсарын; 
 тау-кен ісі, электротехника мен гидравлика негіздерін; 
 электр слесарьлық істі білуге тиіс.
 Жуып тазалау агрегаттарын, өндіру жəне проходкалау комбайндарын, 

оларды жөндеу жұмыстарын өздігінен орындай отырып басқару кезінде- 
6-разряд.

 462. Автоматтандырылған жəне бағдарламалық басқарылатын тау-кен 
жуып тазалау машиналарын басқару кезінде техникалық жəне кəсіптік (арнайы 
орта, кəсіптік орта) білім талап етіледі.

45-параграф. Тау-кен массасының шойтастарын бұзу қондырғысының 
машинисі, 4-разряд

 463. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен массасының шойтастарын бұзу қондырғысын кен массасының 

шойтастарын бұзу қондырғысының анағұрлым жоғары білікті машинисінің 
басшылығымен басқару;

 кен мен тау-кен жынысының шаттас кесектерін өнеркəсіптік жиіліктегі ток-
пен немесе құлайтын жүкпен бұзу процесін жүргізу;

 қолданылатын құрал мен құрылғыларды жұмыс орнына жеткізу, штангі-
лерді жұмысқа дайындау, жерге қосуды тексеру, электро кабельді қайта жалғау, 
электр желісіне қосу;

 шойтастарды бұзу орнын күзетуді қамтамасыз ету, белгі беру;
 қызмет көрсететін жабдықты қарау, тазалау жəне майлау;
 тау-кен массасының шойтастарын бұзу қондырғысын жөндеуге жəне ор-

нын ауыстыруға қатысу; 
 техникалық құжаттаманы жүргізу.
 464. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың құрылымын, пайдалану жəне қондырғының 

жоғары вольтті жабдықтарын жəне күштік трансформаторларды баптау 
ережесін; 

 забойлардың орналасуын;
 тау-кен массасы мен шойтастарды бұзу жұмыстары өндірісінің орнын 

қоршау тəртібін білуге тиіс.

46-параграф. Тау-кен массасының шойтастарын бұзу қондырғысының 
машинисі, 5-разряд

 465. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен массасының шойтастарын бұзу қондырғысын басқару; 
 кеннің шойтас кесектерін өнеркəсіптік жиіліктегі токпен немесе құлайтын 

жүкпен бұзу процесін жүргізу;
 теміржол вагондарында жəне тағы басқа жыныстарды, шойтастарды, 

темірбетонды, қатып қалған көмір мен сусыма материалдарды бұзу кезінде 
кесектассоққыны жəне жару генераторы қондырғысын басқару;

 жару генераторы қондырғысын жұмысқа дайындау, сыйымдылықтарға 
компоненттерді толтыру;

 қызмет көрсететін қондырғының забойда орнын ауыстыру;
 тау-кен жыныстарының беріктігі мен тау-кен массасы шойтастарының си-

патына қарай қызмет көрсететін қондырғының жұмыс режимін таңдау;
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 штангі электродтарына кернеу беру жəне қажет болған кезде оны түсіру;
 жоғары вольтты жабдықтың байланыстары мен изоляторларын, блок-

тар құрылғыларының жерге қосылу дұрыстығын, күштік трансформатордағы 
майдың деңгейін қадағалау;

 қызмет көрсететін жабдықты жөндеуге жəне оған техникалық қызмет 
көрсетуге: қарау, тазалау жəне майлауға, жанар-жағармай материалдарын 
құюға қатысу.

 466. Мыналарды:
 тау-кен массасының шойтастарын бұзу қондырғылары түрлі үлгілерінің 

құрылымын;
 жару генераторы қондырғысының жұмыс принципі мен режимін, оның 

жұмысында қолданылатын компоненттердің физикалық-химиялық қасиеттерін;
 электродтарды тау-кен массасы шойтастарына оңтайлы орналастыру 

схемасын;
 қолданылатын бақылау-өлшеу құралының құрылымын; 
 тау-кен жыныстарының қасиеттері мен беріктігін; 
 электр техника негіздерінбілуге тиіс.

47-параграф. Конвейер машинисі
 467. Жұмыс сипаттамасы:
 конвейерлерді, элеваторларды, шнектерді, қоректендіргіштерді, қайта 

тиеу арбаларын, жетекті конвейер станциясын басқару;
 конвейерлердің қозғалысын кері бұру жəне ауыстыру, олардың тиелу 

деңгейін реттеу; 
 тарту құрылғыларының жəне таспа жүрісін реттеу;
 қайта тиеу арбаларының, тарту барабандарының, қоректендіргіш 

редукторларының, конвейерде орнатылған автоматты құрылғылардың жарам-
дылық жағдайын, материалдардың қабылдау агрегаттарына дұрыс түсірілуін 
қадағалау;

 конвейерлерді ұзартуға жəне орнын ауыстыруға, таспалар мен шынжыр-
ларды қосуға қатысу; 

 өздігінен жүретін конвейердің жұмысын экскаватор жұмысымен үйлестіру;
 таспалар мен жетекті майлау, лентаны, роликтерді, ролик тіректерін та-

залау; 
 қатардан шыққан роликтерді ауыстыру; 
 конвейер лентасынан бөгде заттарды алу, шашылған тау-кен массасын 

жинау;
 науашалардағы кептемелерді жою; 
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне 

жою, оны тазарту; 
 май станцияларындағы ағын арналарын жуу.
 468. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың, қосу жəне бақылау-өлшеу аппаратурасының 

нысаны мен құрылымын, оларды баптау ережесін; 
 қызмет көрсететін жабдықтың əрбір түріне арналған жылдамдық пен 

жүктемені, оның жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою тəртібі мен 
тəсілдерін; 

 тасымалданатын материалдың сипаттамасын жəне оны сұрпы бойынша 
орналастыру тəртібін;

 конвейерлердің, қоректендіргіштердің, тарту құрылғылары мен жылдамдық 
вариаторларының орналасу сызбасын; 

 конвейерлерді кері бұру жəне лентаның қозғалу жылдамдығын реттеу 
тəсілдерін білуге тиіс.

 Қапшықтықтан басқарылатын конвейерлерге, өнімділігі сағатына 200 
тоннаға дейінгі конвейерлерге жерасты кендерде жəне үстіңгі жұмыстарда 
сағатына 500 тоннаға дейінгі конвейерлерге қызмет көрсету кезінде - 2-разряд;

 өнімділігі сағатына 200 тоннадан артық конвейерлерге жерасты кендерде 
жəне үстіңгі жұмыстарда сағатына 500 тоннадан артық конвейерлерге; 

 сыйымдылығы 600 литр жəне одан артық шөмішті драгалардағы бас кон-
вейерлерге; 

 өнімділігі сағатына 1000 тоннаға дейінгі үйінді жасаушы конвейерлерге, 
көп шөмішті экскаваторларға, көлік-үйінді көпірлеріне; 

 агломерация фабрикалары мен кесектеу фабрикаларының ыстық 
қайтарым конвейеріне қызмет көрсету кезінде - 3-разряд;

 өнімділігі сағатына 1000-нан аса 5000 тоннаға дейінгі үйінді жасаушы кон-
вейерлерге, көп шөмішті экскаваторларға, көлік-үйінді көпірлеріне; 

 өнімділігі сағатына 5000 тоннаға дейінгі магистральдық конвейерлердің 
жетекті станцияларына; 

 бейтарап ортаның герметикалық конвейерлеріне қызмет көрсету кезінде 
- 4-разряд;

 өнімділігі сағатына 5000 тоннадан артық үйінді жасаушы конвейерлерге, 
көп шөмішті экскаваторларға, көлік-үйінді көпірлеріне; 

 өнімділігі сағатына 5000 метр жəне одан да жоғары магистральдық 
конвейерлердің жетекті станцияларына; 

 екі немесе одан да көп жетекті стансалары бар конвейерлерге қызмет 
көрсету кезінде - 5-разряд.

48-параграф. Көлік құралдарын өңдеу қондырғысының машинисі, 
3-разряд

 469. Жұмыс сипаттамасы:
 көлік құралдарынының ішкі қабаты мен тауар өнімін оларды тасымалдау 

кезінде бірге қатудан жəне жабысудан сақтайтын заттармен: тұз ерітіндісімен, 
ниогринмен, кос-пен, шлакпен, əкпен, креозотпен, флотореагенттермен, ағаш 
ұнтағымен, майлау жəне басқа да заттармен өңдеу кезінде əктеуішті, тұз 
қайнатқышты, шлак беруші, майландырушы, бүркуші қондырғыларды басқару;

 сорғыларды, конвейерлерді, скрепер шығырлары мен басқа да механизм-
дерді басқару;

 тұз ерітіндісінің əзірлеу жəне берілген тығыздығын сақтау; 
 профилактикалық заттардың көлік құралдарына берілуін реттеу; 
 жұмыс орны шегіндегі теміржол жəне автокөлік жолдары габариттерін 

тазарту; 
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою; 
 қондырғының бөлшектері мен тораптарын тазалау жəне майлау.
 470. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың құрылымын жəне техникалық пайдалану 

ережесін; 
 жол құралдарын, тау-кен массасы мен тауар өнімдерін өңдеу жөніндегі 

нұсқаулықты;
 бірге қатудан жəне жабысудан сақтайтын заттардың физикалық 

қасиеттерін, оларды жұмсау нормаларын;
 ерітінділердің тығыздығын анықтау тəсілдерін;
 отын жағу жəне профилактикалық заттармен жұмыс ережесін; 
 электр слесарьлық іс негіздерін білуге тиіс.
 Көлік құралдары мен тауар өнімдерін бірге қатудан жəне жабысудан 

сақтайтын заттармен өңдеу жөніндегі жұмыстарды көлік құралдарын өңдеу 
жөніндегі анағұрлым жоғары білікті машинистің басшылығымен орындау 
кезінде - 2-разряд.

49-параграф. Өздігінен жүретін жерасты машиналардың машинисі, 
4-разряд

 471. Жұмыс сипаттамасы:
 қосалқы нысандағы жұмыстарды орындау кезінде іштен жану қозғалт-

қышы бар түрлі үлгідегі жəне нысандағы, өздігінен жүретін жерасты ма-
шиналарын: отын-май құю, шатыр ернеулеу, тасымалдау машиналарын, 
кабельтөсегіштерді, құбыр салушыларды жəне басқа да машиналарды басқару;

 тау-кен қазбаларының жай-күйін: борттарын, кертпелерін, траншеялар-
ды, шатырды қарау;

 тау-кен қазбасы шатырын ілініп қалған тастар мен жыныс кесектерінен 
шатыр ернеулеу машинасының көтергі құрылғысынан кернеулеу; 

 штангілерлі орнату; қызмет көрсетілетін тау-кен қазбаларындағы шатыр 
мен бекітпенің жай-күйін қадағалау;

 жерасты коммуникацияларды салу кезінде кабельді механикаландырылған 
төсеу жəне құбырсалушы манипуляторлардың көмегімен технологиялық 
құбырларды салу;

 жанар-жағармай материалдарын жеткізу жəне оларды желідегі өздігінен 
жүретін машиналарға құю, отын аппаратурасын реттеу;

 адамдар мен түрлі жүктерді жұмыс орнына жəне кері қарай тасымалдау;
 тасымалданатын жүктерді тиеу жəне түсіру;
 өздігінен жүретін жерасты машиналарға техникалық қызмет көрсету, оның 

барлық жүйелері мен тораптарының, сигнализацияның, жарықтың, бақылау-
өлшеу аспаптарының жарамдылығын тексеру;

 өздігінен жүретін жерасты машиналардың жұмысындағы ақауларды 
анықтау жəне жою; 

 қызмет көрсететін машинаның тасымал кендері мен еңістер бойынша 
орнын ауыстыру; 

 қызмет көрсететін машинаны жоспарлы-алдын ала жөндеуге қатысу;
 өздігінен жүретін жерасты машиналар жұмысы есебінің алғашқы 

құжаттамасын жүргізу.
 472. Мыналарды:
 іштен жану қозғалтқышы бар түрлі үлгідегі жəне нысандағы, өздігінен 

жүретін жерасты машиналардың, жекелеген тораптары мен агрегаттарының 
құрылымын; 

 қызмет көрсететін машиналардың,пневматикалық жəне гидравликалық 
жүйелердің техникалық сипаттамаларын; 

 өлшеу құралдарының нысаны мен құрылымын; 
 тау-кен жыныстарының негізгі қасиеттерін;
 кен қазбасының шатыры мен борттарын ернеулеу жұмыстарын қауіпсіз 

жүргізудің ережесі мен жолдарын;
 желдеткіш пен өрт сөндіру схемаларын; 
 шаң мен газ шоғырлануының жол берілетін нормаларын;
 шаң мен газ басу тəсілдерін; 
 қызмет көрсететін машиналардың тасымалдау қазбалары бойынша 

қозғалу схемасы мен ережесін, машиналардың көтерілуі мен түсуінің шекті 
бұрыштарын; 

 тау-кен массасы мен түрлі жүктерді тиеудің, тасымалдау мен түсірудің 
ережесі мен тəртібін; 

 қызмет көрсететін машиналардың май құятын сыйымдылықтарының 
құрылымын; 

 жанар-жағармай материалдарын жеткізу, оларды қауіпсіз сақтау жəне 
қызмет көрсететін машиналарға құю ережесін;

 гидро жəне май жүйелеріндегі қысымды реттеу ережесін; 
 қолданылатын майлар мен отынның сұрыптары мен қасиеттерін, олардың 

технологиялық сипаттамаларын; 
 қызмет көрсететін машиналарының, жекелеген тораптар мен агрегаттардың 

майлау картасын, техникалық қызмет көрсету кезеңділігін, олардың жұмысын-
дағы ақаулардың алдын алу жəне жою тəсілдерін;

 қолданылатын өлшеу құралдарын тексеру мерзімін;
 электротехника, гидродинамика негіздерін; 
 слесарлық істі; 
 электротехника мен металл технологиясы негіздерін орындалатын жұмыс 

көлемінде; 
 қызмет көрсететін машиналар жұмысы есебінің алғашқы құжаттамасын 

жүргізу ережесін; 
 жерасты жағдайларда қызмет көрсететін машиналардың қауіпсіз жұмысы 

ережесінбілуге тиіс.

50-параграф. Өздігінен жүретін кабельжылжытқыш машинисі, 3-разряд
 473. Жұмыс сипаттамасы:
 экскаваторларға, үйінді жасаушыға энергия қорегін беретін икемді жоғары 

вольтті кабельді механикалық төсеу кезінде қозғалтқышының қуаты 44,2 кило-
ватқа (60 ат күші) дейінгі өздігінен жүретін кабель жылжытқышты басқару; 

 кабельдің дұрыс оралуын бақылау;
 басты жəне қосалқы барабандағы кабельдің тұтастығын тексеру;
 өлшеу құралдарының көрсеткіштерін, қозғағыштар мен тежегіш құрылғы-

ларының бекітпесін қадағалау;
 өздігінен жүретін кабельжылжытқыштың жүрісін опробациялау; 
 жерге қосу мен күштік кабельдің желіге қосылуын тексеру;
 механизмдердің, генератордың, кабельді арбашаның электро жабдығының 

жұмысын қадағалау;
 жылжу трассасын анықтау;
 дизель-электр қондырғысына жанар жəне жағармай құю жəне қарау;
 дизельді іске қосу жəне оның жұмысын басқару;
 іс-қимылдың экскаватор, үйінді жасаушы машинистерімен үйлесімділігін 

қамтамасыз ету;
 өздігінен жүретін кабельжылжытқышты жарамды жағдайда ұстау, оның 

жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою;
 ағымдық жөндеу, басқа да жөндеу түрлеріне қатысу жəне қызмет 

көрсететін жабдықты жөндеу ведомосын жасау; 
 белгіленген құжаттаманы жүргізу.
 474. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықты, оның қозғалтқыштарының, трансформатор-

ларының құрылымын, басқару жүйесін, техникалық сипаттамаларын; 
 жанар жəне жағармай материалдарының маркісі мен жұмсау нормаларын;
 ашық тау-кен жəне жол жұмыстары өндірісі туралы негізгі мəліметтерді;
 қызмет көрсететін жабдықты жөндеу ведомосын жасау ережесін; 
 іштен жану қозғалтқыштарын майлау, қоректендіру жəне салқындату 

жүйелерін; 
 электр жабдығының жұмыс принципін;
 күштік кабельді электр желісіне қосу ережесін; 
 өлшеу құралдарының нысанын жəне жұмыс принципін; 
 техникалық құжаттаманы жүргізу ережесін;
 өздігінен жүретін кабельжылжытқыштың жұмысындағы ақаулардың пайда 

болу себептерін жəне оларды жою тəсілдерін; 
 қызмет көрсететін жабдықты жөндеу түрлерін; 
 электротехника негіздерін; 
 электр слесарьлық істі білуге тиіс.
 Қозғалтқышының қуаты 44,2 киловаттан 73,6 киловатқа (ат күші 60-тан 100-

ге) дейінгі өздігінен жүретін кабельжылжытқышты басқару кезінде - 4-разряд;
 қозғалтқышының қуаты 73,6 киловатқа (ат күші 100-ден 200-ға) дейінгі 

өздігінен жүретін кабель жылжытқышты басқару кезінде - 5-разряд;
 қозғалтқышының қуаты 147,2 киловаттан артық (200 ат күші) өздігінен 

жүретін кабельжылжытқышты басқару кезінде - 6-разряд.

51-параграф. Үңгілеу кешенінің машинисі, 4-разряд
 475. Жұмыс сипаттамасы:
 диаметрі 3 метрге дейінгі тау-кен қазбаларын үңгілеу кезінде тоннельдік 

төсегішті жəне механикаландырылмаған үңгілеу кешенін (щитін) басқару;
 механикаландырылмаған үңгілеу кешені мен төсегіштің орналасуын, 

жылжуын тексеру;
 механикаландырылмаған үңгілеу кешенінің жағдайын жоспарда, бейінде 

жəне тоннель осі бойынша түзеу;
 механикаландырылмаған үңгілеу кешенінің өз осінің бойымен айналуын 

жою;
 қызмет көрсететін жабдықты профилактикалық жөндеу;
 механикаландырылмаған кешен мен төсегіштің жұмысындағы ақауларды 

анықтау жəне жою;
 гидравликаның ағынын жою;
 май станциясының жұмыс қысымын реттеу; 
 белгіленген техникалық құжаттаманы жүргізу.
 476. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың жəне электрлік қосу аппаратурасының 

құрылымын; 
 механикаландырылмаған үңгілеу кешені мен төсегіштің үлгілерін;
 электр механикалық жəне гидравликалық жабдықтың нысаны мен жұмыс 

принципін;
 механикаландырылмаған проходкалау кешенінің қозғалысын жоспарда, 

бейінде жəне тоннель осі бойынша бағытын анықтау тəсілдерін; 
 тау-кен жыныстарының сыныптамасын жəне негізгі қасиеттерін; 
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне 

жою тəсілдерін білуге тиіс.

52-параграф. Үңгілеу кешенінің машинисі, 5-разряд
 477. Жұмыс сипаттамасы:
 диаметрі 3 метрден артық тау-кен қазбаларын проходкалау кезінде меха-

никаландырылмаған үңгілеу кешенін (щитін) басқару;
 механикаландырылмаған үңгілеу кешені мен төсегіштің орналасуын тек-

серу жəне түзеу;
 механикаландырылмаған үңгілеу кешенінің өз осінің бойымен айналуын 

жою;
 қызмет көрсететін жабдықты профилактикалық жөндеу;
 механикаландырылмаған кешен мен төсегіштің жұмысындағы ақауларды 

анықтау жəне жою, оны жөндеуге қатысу.
 478. Мыналарды:

 барлық үлгідегі механикаландырылмаған үңгілеу кешенін, олардың 
механикалық жəне гидравликалық жабдықтарының құрылымын, электрмен 
қоректендіру схемасын;

 механикаландырылмаған үңгілеу кешенінің қозғалысын жоспарда, бейінде 
жəне тоннель осі бойынша бағытын анықтау тəсілдерін; 

 тоннель қаптауларының түрлерін, оларды орнатудың тəсілдері мен 
кезектілігін;

 механикаландырылмаған үңгілеу кешенін қозғау ережесін білуге тиіс.

53-параграф. Үңгілеу кешенінің машинисі 6-разряд
 479. Жұмыс сиппаттамасы:
 механикаландырылған үңгілеу кешенін (щитін) басқару;
 механикаландырылған үңгілеу кешенінің орналасуын тексеру жəне түзеу;
 механикаландырылмаған үңгілеу кешенінің жағдайын жоспарда, профиль-

де жəне тоннель осі бойынша түзеу;
 механикаландырылған үңгілеу кешенінің өз осінің айналасында айналу-

ын жою;
 кесетін механизм агрегатын қосу жəне тоқтату; 
 тозған кескіштер мен фрездерді ауыстыру;
 қызмет көрсететін жабдықты профилактикалық жөндеу;
 механикаландырылған үңгілеу кешенінің жұмысындағы ақауларды анықтау 

жəне жою, гидравликалық жабдығының ағынын тоқтату.
 480. Мыналарды:
 барлық үлгідегі механикаландырылған үңгілеу кешенін, олардың меха-

никалық жəне гидравликалық жабдықтарының құрылымын, механика лан-
дырылмаған үңгілеу кешенінің қозғалысын жоспарда, бейінде жəне тоннель 
осі бойынша тексеру жəне түзеу тəсілдерін; 

 кескіштер мен фрездердің тозу деңгейін анықтау ережесін, оларды ауы-
стыру тəртібін;

 механикаландырылған проходкалау кешенін жүргізу жəне орнынан қозғау 
ережесін, оның жұмысындағы ақауды анықтау жəне жою тəсілдерін білуге тиіс.

54-параграф. Реактивті қондырғы машинисі, 5-разряд
 481. Жұмыс сипаттамасы:
 теміржол платформасында, тракторда құрастырылған реактивті қондыр-

ғыны басқару;
 жолдарды, думпкарларды, ленталы транспортерлер мен басқа да меха-

низм дерді қатып қалған мұздан, қардан, кеннен, көмірден тазарту;
 реактивті қондырғының жұмысын қадағалау, қозғағыштың, автоматика мен 

отын аппаратурасы аспаптарының жұмысын режимін реттеу; 
 реактивті қондырғыға ұсақ жөндеу жүргізу;
 реактивті қозғағышты, турбина компрессорын жəне басқа да аспалы агре-

гаттарды ауыстыру жəне оларды баптау.
 482. Мыналарды:
 Қызмет көрсететін реактивті қондырғыны құрылымын; 
 реактивті қозғалтқыштың жұмыс принципін; 
 жанар жəне жағармайлардың қасиеттерін, олардың жұмсалу нормаларын, 

реактивті қозғалтқыштың жұмыс режимін білуге тиіс.
 қыс жағдайында автомобильдердің қозғалтқыштың қыздыруға арналған 

стационарлық реактивті қондырғыға қызмет көрсету кезінде – 4-разряд.

55-параграф. Скрепер машинисі, 3-разряд
 483. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық тау-кен жұмыстарында, карьердегі автомобиль жолдары құры-

лысында жəне кен массасын қоймалау орындарында тау-кен массасын, 
топы рақты əзірлеу, жылжыту жəне қоймалау кезінде қозғалтқыштың қуаты 
44,2 киловатқа (60 ат күші) дейінгі тіркемелі жəне өздігінен жүретін скреперді 
басқару;

 забойдың техникалық дұрыс əзірленуін жəне скрепердің тиімді пайдала-
нылуын қамтамасыз ету;

 топырақты жұмысталған кеңістікке жəне үйіндіге үю; 
 тартқыштарды қарау жəне жанар, жағармай материалдарын құю;
 қолданылатын өлшеу құралдарын, арқандардың, блоктардың, буксирлердің 

беріктігін, тораптар мен тежегіш құралдарының бекітілуін қадағалау; 
 қажалатын бөліктер мен бөлшектерді майлау; 
 тартқышты, тіркемелі немесе аспалы жабдықты жөндеудің барлық түлеріне 

қатысу; 
 қызмет көрсететін жабдықты қарау жəне жөндеу журналын жүргізу; 

жөндеуге ақау ведомосін жасау.
 484. Мыналарды:
 тартқыштардың, тіркемелі құрылғылардың аспалы жабдықтың, қозғағыш-

тардың, қолданылатын құрылымын жəне техникалық сипаттамаларын;
 скреперлерді басқару жүйесін;
 түрлі сыныптағы топырақты əртүрлі тереңдікте өңдеу кезіндегі жол 

қозғалысы;
 əзірлеу жəне орнын ауыстыру ережесін;
 ашық тау-кен жұмыстары өндірісі туралы негізгі мəліметтерді; 
 тау-кен жыныстарының қасиеттерін; 
 қызмет көрсететін жабдықтың түсіру жəне көтерудің жол берілетін 

бұрыштарын;
 іштен жану қозғалтқыштарының майлау, қоректендіру жəне салқындату 

жүйелерін;
 қызмет көрсететін жабдықты жөндеу ведомосын толтыру ережесін білуге 

тиіс.
 Қозғалтқыштарының қуаты 44,2 киловаттан артық 73,6 киловатқа (ат күші 

60-тан100-ге) дейін өздігінен жүретін скреперлерді басқару кезінде- 4-разряд;
 қозғалтқыштарының қуаты 73,6 киловаттан артық 147,2 киловатқа (ат күші 

100-ден 200-ге) дейін өздігінен жүретін скреперлерді басқару жəне шашыраңқы 
кен орындарында ашу жəне өндіру жұмыстарын қозғағышының қуаты 147,2 
киловатқа (200 ат күші) дейін өздігінен жүретін скреперлермен жүргізу кезінде 
- 5-разряд;

 қозғалтқыштарының қуаты 147,2 киловаттан артық 279,7 киловатқа (ат 
күші 200-ден 350-ге) дейінгі өздігінен жүретін скреперлерді басқару кезінде 
- 6-разряд;

 қозғалтқыштарының қуаты 279,7 киловаттан (350 ат күші) артық өздігінен 
жүретін скреперлерді басқару кезінде - 7-разряд.

 485. Ескертпе:
 автомобиль жəне теміржолдарды, суландыру жəне кеме жүзу арнала-

рын, бөгеттерді, қоршама топырақ дамбаларын, ғимараттар мен имараттар 
астының қазаншұңқырларын, электр беру желілері жəне байланыс желісі 
тіреулерін, жерасты коммуникациялары траншеяларын, су ағызу кюветтерін, 
тау үстіндегі жəне банкеттің сыртындағы арналарды, кен қазбаларын жера-
сты тəсілімен үңгілеу күрделі бойынша ұқсас ғимараттар құрылысы кезінде 
резерв оймалары мен үйінділерін, кавальерлер мен банкеттерді əзірлеу жəне 
жоспарлау жөніндегі жұмыстар БТБА, 3 шығарылым, «Құрылыс, монтаж жəне 
жөндеу-құрылыс жұмыстары» бөлімі бойынша тарифтеледі.

56-параграф. Скреперлік шығыр машинисі, 3-разряд
 486. Жұмыс сипаттамасы:
 забойдан тыс аймақта тау-кен массасын скреперлеу кезінде, челнокты-

қайта жабу құрылғыларымен жабдықталған қуаты 55 киловатқадейінгі скрепер 
шығырларын жəне қуаты 38 киловатқа дейінгі скрепер шығырларын басқару;

 байыту қалдықтары мен жуу аспабынан малтатастардың сынықтарын 
скреперлеу;

 жабынды жынысты алғаннан кейін пайдалы қазба қабатының шатырын 
тазалау жəне тегістеу;

 қайлалау жəне ірі кесектерді ұсату; 
 тау-кен массасын скрепер жолына лақтыру; 
 шығырды бекіту;
 блоктарды бекіту жəне қайта ілу, жерге қосуды тексеру, арқанды жалғау 

жəне ауыстыру; 
 қызмет көрсететін жабдықты монтаждауға, бөлшектеуге, орнын ауыстыруға 

жəне жөндеуге қатысу.
 487. Мыналарды:
 скрепер шығырларының құрылымын, үлгілерін жəне техникалық сипат-

тамаларын; 
 тежегіш, сақтандыру құрылғылары мен қосу аппаратурасының жұмыс 

принципін, олардың нысанын жəне пайдалану ережесін;
 тіркемелі құрылғылар мен арқандардың құрылымын, арқанды бекітутəсіл-

дерін жəне олардың ұзындығын реттеу ережесін;
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 арқандарға қойылатын талаптарды; 
 түрлі жағдайларда скреперлеу тəсілдерін;
 скрепер шығырларын жерге қосу ережесін; 
 қызмет көрсететін учаскедегі тау-кен жынысының орналасуын; 
 пайдалы қызбаны жыныстан ерекшелейтін белгілерді;
 қызмет көрсететін жабдықты монтаждау, бөлшектеу, орнын ауыстыру 

жəне жөндеу тəртібін; 
 қозғағыштың жұмыс принципін; 
 жер үстін сызбалар мен эскиздер бойынша жоспарлау ережесін.
 Челнокты-қайта құрылғыларымен жабдықталған, қуаты 55 киловаттан 

100 киловатқа дейінгі скрепер шығырларын жəне қуаты 38 киловатт жəне 
одан жоғары скрепер шығырларын басқару кезінде, забойдан тыс аймақта 
кен массасын скреперлеу кезінде - 4-разряд;

 тау-кен массасын забойда скреперлеу кезінде, қуаты 100 киловаттан 
жоғары скрепер шығырларын басқару кезінде; доғалықтардағы кептемелер мен 
кен қатпаларын жою жəне шойтастарды жару заттарының көмегімен ұсақтау 
кезінде жəне жару жұмыстарына құқық беретін құжаты болған кезде – 5-разряд.

57-параграф. Сынама алу машинасының машинисі, 5-разряд
 488. Жұмыс сипаттамасы:
 теміржол вагондарынан көмірдің тауарлық жəне бақылау сынамаларын 

іріктеу жəне өңдеу процесінде, сондай-ақ оны теміржол бойынша орнына қозғау 
кезінде сынама алу машинасын басқару;

 ұнтақтауыш жұмысын қадағалау; 
 зертхана сынамаларын химиялық зертханаға жеткізу; 
 жаппа жабдық пен сынама іріктеу машинасының тораптарын майлау;
 сынама іріктеу машинасының жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою;
 қызмет көрсететін жабдықты профилактикалық жөндеу жəне басқа да 

жөндеу түрлеріне қатысу;
 жерге қосуды тексеру жəне күштік кабельді желіге қосу.
 489. Мыналарды:
 сынама іріктеу машинасының, жаппа жабдығының құрылымы мен 

техникалық сипаттамасын;
 сынама іріктеу машинасын бөлшектеу, монтаждау ережесін, жұмыс 

принципі мен басқару жүйесін; 
 қозғалтқышты майлау, қоректендіру жəне салқындату жүйесін;
 электротехника мен металлдар технологиясын орындайтын жұмыс көле-

мінде; 
 теміржол вагондарынан көмірдің тауарлық жəне бақылау сынамаларын 

белгіленген стандарттарға сəйкес іріктеу схемасын білуге тиіс.

58-параграф. Тиеу-жеткізу машинасының машинисі, 4-разряд
 490. Жұмыс сипаттамасы:
 жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейінгі электр немесе пневматикалық жетекті 

жүк тиеу-жеткізу машиналары мен түрлі үлгідегі өздігінен жүретін вагондар-
ды басқару; 

 забойлардағы іліктастарды жиектеу;
 тау-кен массасын суландыру жəне тиеу; 
 тау-кен массасын тасымалдау жəне кен түсірімге, вагондарға жəне басқа 

да көлік құралдары түрлеріне тиеу; 
 забойдағы жəне забой мен кентүсірімге кірмелердегі топырақты тазарту;
 қабат топырағынтопыраын тазарту немесе қабаттарды салма жұмыстары 

өндірісіне дайындау; 
 тау-кен массасын тарсыл електері арқылы өткізу;
 конвейер шынжырларының, өткізу шынжыры мен фрикционды тіркеу 

муфталарының тартылуын реттеу;
 машинаны қарау жəне майлау; 
 тежегіш жүйесінің жарамдылығын, шиналардағы, баллондардағы жəне 

гидравликалық жүйедегі қысымды тексеру;
 сигнализацияны, жарықты, қоректендіру кабелі мен жерге қосуды тексеру;
 қызмет көрсететін кен орындарындағы шатыр мен бекітпенің жағдайын 

қадағалау;
 қажетіне қарай - газ жəне газ динамикалық құбылыстар бойынша қауіпті 

қабаттардағы газды өлшеу; 
 қызмет көрсететін машина жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою, 

оны жөндеуге қатысу; 
 жұмыс орнын тазарту.
 491. Мыналарды:
 электр немесе пневматикалық жетекті жүк тиеу-жеткізу машиналары мен 

түрлі үлгідегі өздігінен жүретін вагондардың құрылымын; 
 тау-кен массасын тиеу, тасымалдау жəне түсіру ережесін; 
 қызмет көрсететін машина жұмысындағы ақауларды жою тəсілдерін;
 тау-кен жыныстарының негізгі қасиеттерін; 
 қолданылатын бақылау-өлшеу құралдарының нысанын жəне құрылымын 

гидравликалық, пневматикалық жəне электр желілерінің схемасын;
 фрикциондық өткізу жұмыстарының принципін; 
 тежегіш жүйесі мен гидравлика жүйесін; 
 гидрожүйедегі жəне май жүйесіндегі қысымды реттеу ережесін;
 электр қорғану аппаратурасының құрылымын жəне жұмыс принципін;
 жерге қосу құрылғысы ережесін; 
 жанар жəне жағармай материалдарының сұрыптары мен қасиеттерін;
 электротехника мен гидродинамика негіздерін; 
 слесарьлық істі; 
 жол қозғалысы ережесін білуге тиіс.

59-параграф. Тиеу-жеткізу машинасының машинисі, 5-разряд
 492. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен қазбаларын үңгелеу, тазарту жұмыстары кезінде жүк көтергіштігі 

5 тоннадан жоғары немесе дизельді қозғалтқышының қуаты 147,2 киловатқа 
(200 ат күші) дейінгі электро немесе пневматикалық жетекті жүк тиеу-жеткізу 
машиналарын басқару;

 кен орындарындағы (жұмыс орнындағы) шатыр мен бекітпенің жағдайын 
қадағалау;

 тау-кен массасын суландыру, тиеу, тасымалдау жəне кен түсірімге, 
вагондарға тиеу;

 тиеу-жеткізу машиналарына техникалық қызмет көрсету, олардың барлық 
жүйелері мен тораптарының ақауларын тексеру;

 сақтандыру үйінділерін карьерлерге түсіру.
 493. Мыналарды:
 дизельді қозғалтқышты электр немесе пневматикалық жетекті жүк тиеу-

жеткізу машиналарының құрылымын, техникалық сипаттамасын, басқару 
жүйесін;

 пайдалы қазба кен орындарын жұмыстауға қолданылатын жүйелердің 
негізгі элементтерін;

 шатырды басқару тəсілдерін;
 желдеткіш пен өрт сөндіру схемаларын; 
 жұмысты жүргізудің оңтайлы тəсілдерін; 
 электро слесарлық істі; 
 тиеу-жеткізу машиналарының бетін өңдеу ережесін білуге тиіс.
 Дизельді қозғалтқышының қуаты 147,2 киловаттан (200 ат күші) жоғары, 

жүк тиеу-жеткізу машиналарын басқару кезінде - 6-разряд.

60-параграф. Тиеу машинасының машинисі
 494. Жұмыс сипаттамасы:
 тиеу машинасы мен əмбебап шөмішті тиегішті басқару;
 кен массасын суландыру, қайлалау, транспортерге немесе вагонеткаға 

тиеу; 
 жолдарды, тиеу тораптарындағы, тұйықтардағы қақ тұндырғыштарды 

тазарту; 
 машиналарға жанар-жағармай материалдарын құю;
 машинаны жабысқан ластан тазарту; 
 машинаны жаңа орынға қою;
 тиеу машинасы жұмысындағы ұсақ ақауды анықтау жəне жою.
 495. Мыналарды:
 қызмет көрсететін тиеу машинасы мен əмбебап шөмішті тиегіштің 

құрылымын;
 тау-кен массасын транспортерге немесе вагонеткаға тиеудің тəртібін;
 айырғыш құрылғыны пайдалану ережесін;
 қызмет көрсететін механизмдердің жұмысындағы ақауларды жою тəсіл-

дерін; 

 тау-кен қазбаларының нысаны мен орналасуын жəне олар бойынша жүру 
ережесін;

 тау-кен жыныстарының физикалық қасиеттерін; 
 қолданылатын бақылау-өлшеу құралдарының нысанын жəне құрылымын;
 желдету схемасын, берілетін қысымдалған ауаға қойылатын белгіленген 

талаптарды;
 ауа құбыры мен энергия құбыры желілерінің схемаларын; 
 электротехника жөніндегі негізгі мəліметтерді; 
 слесарь жəне монтаждау жұмыстарын қажетті көлемде орындау тəртібін 

білуге тиіс.
 Забойдан тыс жерде өнімділігі сағатына 60 текше метрге дейінгі тиеу ма-

шинасын басқару кезінде - 4-разряд;
 өнімділігі сағатына 60 текше метрден жоғарытиеу машинасын басқару 

кезінде - 5-разряд;
 суағар арналары мен рельс жолдарын проходкалау, тазалау жəне жөндеу 

кезінде, құбырларды монтаждау, люктерді, полкаларды құру, жүктерді көтеру, 
салу жəне орнын ауыстыру, арнаулы өндіріс жағдайларында топырақтан кен 
жынысын жинау кезінде кен массасын вагонеткаға тиеуге арналған əмбебап 
шөмішті тиегішті басқару кезінде - 6-разряд.

61-параграф. Үйінді жасаушы машинисі, 4-разряд
 496. Жұмыс сипаттамасы:
 тау-кен массасының орнын ауыстыру жəне жұмыс алаңы, еңіс топырағы 

немесе теміржол бойынша қозғау кезінде, экскаватормен немесе ағынды тех-
нология бойынша эстакадамен бір кешенде жұмыс істейтін, өнімділігі сағатына 
1500 текше метрге дейінгі үйінді жасаушыны, өздігінен жүретін қайта тиеуішті 
немесе штабель салушыны басқару;

 кен массасының үйіндіге салынуын, оның конвейер желісіне қайта 
тиелуін, эстакада бойынша қозғалуын, трассаның, үйінділердің, жұмыс 
алаңдары мен еңістердің жай күйін, конвейерлердің біркелкі толтырылуын, 
үйінді жасаушының, қайта тиеушінің орнықтылығын, оның механизмдерінің 
жарамдылығын қадағалау;

 қызмет көрсететін машинаның жұмысын өлшеу құралдарының көрсет-
кіштері бойынша реттеу;

 кабельді тіркеуге қатысу, оның жай-күйі мен қозғалуын бақылау; 
 қызмет көрсететін машина мен оның стрелкасын берілген схема бойын-

ша қайта бұру; 
 іс-əрекеттің экскаватор машинисімен үйлесімділігін қамтамасыз ету;
 айрықша жел жүктемесі кезінде қызмет көрсететін машинаның орнық ты-

лығын қамтамасыз ету, оны қабылдау жəне қарау, техникалық қызмет көрсету;
 қызмет көрсететін машина мен жылжымалы эстакада жұмысындағы 

ақауды анықтау жəне жою; 
 қызмет көрсететін машинаны жөндеу ведомосін жасау жəне оны жөндеуге 

қатысу.
 497. Мыналарды:
 үйінді жасаушы, өздігінен жүретін қайта тиеуіш, орталап тиеу кешені 

мен қызмет көрсететін имараттардың штабель салушысы агрегаттарының 
құрылымын, техникалық сипаттамасын;

 қосу жəне бақылау-өлшеу аппаратурасын пайдалану ережесін; 
 тау-кен жыныстары негізгі қасиеттері мен үйінді жасаушы сызбасын; 
 забойларды өңдеу жөніндегі тау-кен жұмыстарын ұтымды жүргізу ережесін; 
 қызмет көрсететін машина жұмысындағы ақауды анықтау жəне жою 

тəсілдерін;
 сигнализация мен байланыс құрылғыларының жүйесін; 
 теміржолдардың құрылымы туралы негізгі мəліметтерді; 
 майлау жүйесін, қолданылатын майларды жəне олардың қасиеттерін; 
 теміржолдарды ұзарту жəне орнынан қозғау тəртібін;
 электр слесарьлық істі білуге тиіс.
 Экскаватормен немесе ағынды технология бойынша эстакадамен бір ке-

шенде жұмыс істейтін, өнімділігі сағатына 1500-ден 4000 текше метрге дейінгі 
үйінді жасаушыны, өздігінен жүретін қайта тиеуішті немесе штабель салушыны 
басқару кезінде - 5-разряд;

 экскаватормен немесе ағынды технология бойынша эстакадамен бір 
кешенде жұмыс істейтін, өнімділігі сағатына 4000 текше метр жəне одан да 
жоғары үйінді жасаушыны, өздігінен жүретін қайта тиеуішті немесе штабель 
салушыны басқару кезінде - 6-разряд.

 498. Ескертпе:
 үйінді жасаушы машинистерінің көмекшісі өзі бірге жұмыс істейтін үйінді 

жасаушы машинистен бір разрядқа төмен тарифтеледі.

62-параграф. Үйінді көпір машинисі, 5-разряд
 499. Жұмыс сипаттамасы:
 ашушы экскаваторлармен бірге жұмыс істеу кезінде, тау-кен массасын 

тасымалдау, үйінді жасау жəне көпірді забойдың бойымен жылжыту жөніндегі 
үйінді көпірін жəне оның механизмдерін басқару;

 орындаушылық іс-қимылдың экскаваторлармен жəне көпірді (бас, 
үйінді тіреуінің, жүру механизмдерінің) басқару пульттерімен үйлесімділігін 
қамтамасыз ету;

 топырақтың үйіндіге салынуын, трасса мен үйінділердің, жұмыс алаңдары 
мен көпір механизмдерінің жарамдылығын қадағалау;

 үйінді көпір жұмысын өлшеу құралдарының көрсеткіштері бойынша опро-
бациялау жəне реттеу;

 үйінді көпірді берілген схема бойынша жылжыту;
 кабельді реттеуге, арқанды, лентаны, шөміш тістерін ауыстыруға қатысу;
 машинаның жерге қосылуын жəне икемді кабельдің жай-күйін тексеру;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауды анықтау жəне жою; 
 ағымдық жөндеуді орындау жəне басқа да жөндеу түрлеріне қатысу;
 үйінді көпірді жөндеуден кейін қабылдау, ауысымды қабылдау жəне тап-

сыру кезінде қарау;
 жабдықты жөндеу ведомосін жасауға жəне оны жөндеуге қатысу; 
 экскаватормен бірге жұмыс істейтін үйінді көпірінің қауіпсіз жұмысын 

қамтамасыз ету; 
 айрықша жел жүктемесі кезінде үйінді көпірді бекіту.
 500. Мыналарды:
 ашық тау-кен жұмыстарын жүргізудің технологиялық процестерін; 
 өңделетін кен жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттерін, 

олардың массивтегі жəне үйіндідегі жағдайын;
 үйінді жасау схемасын; 
 көшкін құбылысы белгілерін; 
 үйінді көпір машиналары мен механизмдерінің, оның механикалық, 

гидравликалық, пневматикалық жəне электр жабдықтарының, өлшеу құрал-
дарының, электрмен пісіру машиналары мен аппараттарының, жанартаулан-
дыру құралының жəне құрылымы мен техникалық пайдалану ережесін;

 сигнализация мен байланыс құрылғыларының жүйесін; 
 теміржолдардың құрылымы туралы негізгі мəліметтерді; 
 майлау жүйесін, қолданылатын майларды жəне олардың қасиеттерін; 
 теміржолдарды ұзарту жəне орнынан қозғау тəртібін; 
 электро слесарлық істі 3-разрядты электро слесарь білімі көлемінде 

білуге тиіс.
 Бас басқару пультіне қызмет көрсету кезінде - 6-разряд.

63-параграф. Үйінді соқасының машинисі, 3-разряд
 501. Жұмыс сипаттамасы:
 тіркемелі, үйінді соқасының (стругтың, скрепердің) лемехтері біржақты 

жəне екі жақты орналасқан механизмдерін басқару;
 үйіндіні жоспарлау, жырту, еңістерді жұмыстау, жыныстарды үйінді берма-

ларынан еңіске түсіру, кюветтерді кесу жəне теміржол габариттерін тазарту; 
 үйінді соқасының бөлшектері мен механизмдерін жарамды жағдайда ұстау;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы анықталған ақауларды жою 

жөндеу ведомосін жасау, ұсақ ақауларды жою;
 қызмет көрсететін жабдықты ағымдық жөндеуді орындау жəне басқа 

да жөндеу түрлеріне қатысу, үйінді соқасының механизмдерін тазалау жəне 
майлау.

 502. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың құрылымы мен техникалық сипаттамасын; 
 үйінді соқасының механизмдерін басқару тəсілдерін;
 теміржолдардың құрылымы туралы негізгі мəліметтерді; 
 теміржол бойынша қозғалыс ережесін; 
 тау-кен жұмыстарын ашық тəсілмен жүргізу туралы негізгімəліметтерді 

білуге тиіс.
 Өздігінен жүретін үйінді соқасына қызмет көрсету кезінде - 4-разряд.

64-параграф. Шахта электровозының машинисі, 3-разряд
 503. Жұмыс сипаттамасы:
 тиелген жəне бос құрамдарды əкету кезінде электровоздарды, тіркеме 

салмағы 10 тоннаға дейінгі гидровоздарды, тіркеме салмағына қарамастан 
дизелевоздарды басқару;

 жол профилі мен құрамның салмағына қарай шахта электровозының жүру 
жылдамдығын реттеу;

 құрамдарды қалыптастыру жəне тиеу-ауыстыру пункттері мен эстакада-
ларда маневр жұмыстарын орындау;

 вагондарды тиеу жəне түсіру орындарына қою; 
 жүктерді əкету, бос вагондарды əкелу;
 адамдарды жұмыс орнына жəне кері қарай жеткізу; 
 вагондарды тіркеу жəне ағыту;
 рельстен шығып кеткен электровоздар мен вагондарды көтеру жəне қою;
 тау-кен массасын люк-дозатордан тиеу жəне қотарғышта босату кезінде 

электровозды қашықтықтан басқару;
 жолдағы стрелкаларды бұру;
 тиеу жəне түсіру пункттерінің желдету есіктерін, итергіштерін, шығырлары 

мен басқа да механизмдерін басқару;
 қазаншұңқыр мен қотарғыш төсемін тазарту;
 электровоздарды экипировкалау жəне құмдауыштарға май құю; 
 аккумулятор жəшігін бекіту жəне аккумулятор батареяларын ауыстыруға 

қатысу; 
 гидровозды энергия жүйесінен зарядтау;
 өлшеу құралдарының көрсеткіштерін қадағалау;
 басқару механизмін жəне жүру бөлшектерін қарау əрі опробациялау;
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды жою.
 504. Мыналарды:
 электровоздардың, гидровоздардың, дизелевоздардың құрылымын, 

техникалық сипаттамасын; 
 поездардың жүру кестесін жəне жүк жəне адамдары бар составтардың 

қозғалыс ережесін;
 жол профилін жəне оның жай-күйін, қызмет көрсететін учаскедегі жол 

белгілерін түрлі жұмыс жағдайы кезіндегі электровоздардың, гидровоздардың, 
дизелевоздардың тарту сипаттамаларын; 

 теміржолдардың, коммутация мен энергиямен қоректендіру схемасын; 
 тежегіш құрылғыларының жүйесін;
 стрелка бұрмасының, вагондарды автотежеуге арналған компрессорлардың 

құрылымын; 
 вагондарды тіркеу жəне ағыту ережесін; 
 рельстен шығып кеткен электровоздар мен вагондарды көтеру үшін 

қолданылатын тəсілдер мен құрылғыларды; 
 аккумулятор батареяларының құрылымын, оларды зарядтау жəне бап-

тау ережесін;
 зарядтау камералары жабдығын; 
 жерге қосу ережесін жəне контакті желісін ілу тəсілдерін; 
 белгілердің, белгі беру құралдарының, орталау жəне блокировкалау ны-

санын; 
 токты өзгерту тəсілдерін; 
 контакті желісін қоректендіруді;
 диспетчерлік қызмет схемасын; 
 жерасты тау-кен қазбаларының орналасуы мен нысанын; 
 қызмет көрсететін машинаны қабылдау жəне опробациялау; 
 майлау жүйелерін жəне қолданылатын жанар-жағармай материалдарын;
 электротехника негіздері мен слесарлық істі; 
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды жою тəртібінбілуге 

тиіс.
 Тіркеме салмағы 10-нан 25 тоннаға дейінгі гидровоздарды басқару кезінде 

- 4-разряд;
 тіркеме салмағы 25 тонна жəне одан да жоғары электровоздарды басқару 

кезінде - 5-разряд.

65-параграф. Экскаватор машинисі, 4-разряд
 505. Жұмыс сипаттамасы:
 ашу, өндіру, қайта экскаваторлау, тазарту, үю жəне тиеу-түсіру жұмыстары 

өндірісі кезінде шөмішінің сыйымдылығы 0,40 текше метрге дейінгі бір шөмішті 
экскаваторды басқару;

 тау-кен массасы мен топырақты өңдеу; 
 қоймалардағы отын мен түрлі материалдарды көлік құралдарына, 

үйінділерге тасып төгу;
 тау-кен массасы мен топырақты карьер ернеуіне немесе үйіндіге ауыстыру; 
 забойды, еңістің үстіңгі жəне төменгі алаңдарын жоспарлау; 
 жұмыс процесінде экскаватордың орнын ауыстыру;
 жүру механизмдерін реттеу;
 тау-кен массасын автомобильмен тасымалдау кезінде аралық теміржол 

қоймаларындағы қойма бұрышын қажетті шамаға дейін еңістеу, соңғы контур 
бойынша еңістеу жұмысы өндірісі, дренажды арнаны əзірлеу;

 шұңқыр жанындағы шойтасты тазалау;
 забойдың техникалық дұрыс əзірленуін жəне экскаватордың тиімді пай-

даланылуын қамтамасыз ету;
 топырақты қабаттап əзірлеу; 
 тау-кен массасын сұрып бойынша алуды қамтамасыз ету;
 пайдалы қазба мен жыныстарды теміржол құрамдарына, думпкарларға, 

платформаға, автомашина мен бункерге тиеу;
 тау-кен жынысын жұмысталған кеңістікте жəне үйіндіде үю; 
 забойды селективті əзірлеу өндірісі;
 экскаватор трассасын бейіндеу; 
 көлік құралдары мен теміржолдарды кеннен тазарту; 
 жерге қосуды тексеру жəне күштік кабельді желіне қосу; 
 бу экскаваторының экипировкалау;
 экскаваторға жанар жəне жағармай материалдарын, су құю; 
 өлшеу құралдарының көрсеткіштерін жəне арқандардың беріктігін, 

қозғағыш бекітпелерін, тежегіш құрылғыларын қадағалау; 
 жүру механизмдерін опробациялау; 
 шөмішті жабысқан топырақтан тазарту;
 экскаватор астына төсем щиттерін салу; 
 белгіленген құжаттаманы жүргізу; 
 профилактикалық қарау жəне экскаваторды жөндеуге қатысу; 
 арнақазғышты басқару; 
 экскаватордың ауысымдық аспалы жабдығына қызмет көрсету (тиеу 

құрылғысына, кабель жылжытқышқа жəне тағы басқа жабдықты); 
 экскаваторларды жөндеу кезінде ілмектеу жəне такелаж жұмыстарын 

орындау.
 506. Мыналарды:
 қызмет көрсететін экскаваторлардың құрылымын, техникалық сипатта-

масын;
 экскаватордың механикалық, гидравликалық жəне электр жабдықтарының 

жұмыс принципін; 
 экскаватор жұмысының оңтайлы режимін жəне көсіп алу жолдарын;
 ауыр жəне жеңіл топырақты əзірлеу кезінде экскаватор механизмдерін 

басқару жолдарын; 
 тау-кен массасы мен топырақты үстіңгі қабатта, забойдағы жерасты 

жағдайларында əзірлеу ережесін;
 пайдалы қазбалардың сұрыптары бойынша ерекшеліктерін; 
 дала жағдайларында жəне көлденеңдік жерлерде жүру ережесін; 
 терең забойларда топырақты қуатты экскаватормен əзірлеу ерекшеліктерін;
 ашық тау-кен жұмыстарын жүргізу туралы негізгі мəліметтерді жəне 

учаскенің (разрездің) тау-геологиялық сипаттамасын; 
 көшкін құбылыстарының белгілерін; 
 əзірленетін жыныстың физикалық-механикалық қасиеттерін жəне пайдалы 

қазбаның жыныстан ерекшелігін;
 төбешіктерді, забой линиясын əзірлеу мен жүргізу ережесін; 
 əзірлеу жүйесі мен жағдайларына қарай түрлі экскавациялау тəсілдерін 

қолдану əдістерін; 
 экскаваторды электр желісіне қосу ережесін;
 қолданылатын өлшеу құралдары мен автоматты құрылғылардың жұмыс 

принципі мен нысанын; 
 ауысымдық аспалы жабдықпен жұмыс ерекшеліктерін; 
 тау-кен массасы мен топырақты теміржол составтарына, думпкарларға, ав-

томашиналар мен конвейер линияларындағы бункер люктеріне тиеу ережесін; 


