
 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері 

туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 

желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2020 жылғы 31 желтоқсанда № 22004 болып тіркелді 

       "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан 

Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 9-бабының 26) 

тармақшасына, 19-бабының 1) және 2) тармақшаларына және 20, 21 және 22-

баптарына, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 

сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына 

сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

      1. Мыналар: 

       1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Санитариялық-эпидемиологиялық 

қорытындыларды беру бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсету қағидалары; 

       2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Халықтың санитариялық-

эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен 

қадағалауға жататын тамақ өнімін өндіру объектілеріне есепке алу нөмірлерін 

беру қағидалары; 

       3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың 

нормативтік құқықтық актілерінде айқындалатын өнімді мемлекеттік тіркеу 

қағидалары; 

       4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес "Патогендіктің I-IV топтарындағы 

микроорганизмдермен және гельминттермен жұмыс істеуге рұқсат беру" 

мемлекеттік қызметін көрсету қағидалары бекітілсін. 

       2. Осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.  

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-

эпидемиологиялық бақылау комитеті Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен: 

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркеуді; 

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды; 



       3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне 

осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 

орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.  

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 

Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін. 

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 

өткен соң қолданысқа енгізіледі. 
      Қазақстан Республикасы  

Денсаулық сақтау министрі  
А. Цой 

       "КЕЛІСІЛДІ" 

       Қазақстан Республикасының  

      Цифрлық даму, инновациялар 

      және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 
 

  

Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрі 

2020 жылғы 30 желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығына 

3-қосымша 

 Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік құқықтық актілерінде айқындалатын өнімді 

мемлекеттік тіркеу қағидалары  

 1-тарау. Жалпы ережелер 

       1. Осы Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік құқықтық 

актілерінде айқындалатын өнімді мемлекеттік тіркеу қағидалары (бұдан әрі – 

Қағидалар) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 22-бабының 1-

тармағына және "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 

сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына 

сәйкес әзірленді және Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік 

құқықтық актілерінде айқындалатын өнімді мемлекеттік тіркеу тәртібін 

айқындайды.  

      2. Өнімді мемлекеттік тіркеуді халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы (бұдан әрі – 

мемлекеттік органның ведомствосы) жүзеге асырады. 

       3. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  

      1) мемлекеттік тіркеу – өнімнің Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 28 

мамырдағы № 299 шешімімен бекітілген Санитариялық-эпидемиологиялық 

қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын бірыңғай 

санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға (бұдан әрі – 



БСЭГТ) немесе Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық 

регламенттерінің (бұдан әрі – ЕАЭО ТР) талаптарына сәйкестігін бағалау рәсімі; 

      2) өнімнің мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі – өнімнің БСЭГТ, ЕАЭО ТР-не 

сәйкестігін куәландыратын және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган бірыңғай нысан бойынша 

беретін өнімнің қауіпсіздігін растайтын құжат; 

       3) зерттеу (сынақ) хаттамасы – бақылаудағы тауарды зерттеу (сынау), 

қолданылатын әдістемелер, құралдар және зерттеу (сынау) жағдайлары, олардың 

нәтижелері туралы қажетті мәліметтерді қамтитын, белгіленген тәртіппен 

рәсімделген құжат.  

      4. Өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті бере отырып, мемлекеттік 

тіркеу оны Еуразиялық экономикалық одақ (бұдан әрі – ЕАЭО) аумағында оны 

өндіріске қою кезеңінде, ЕАЭО аумағына алғаш рет әкелінетін өнім үшін оны 

ЕАЭО аумағына әкелгенге дейін жүзеге асырылады. 

      5. Өнімді мемлекеттік тіркеуге халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен ЕАЭО 

шешімдерімен айқындалатын өнім жатады. 

 2-тарау. Өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті беру тәртібі 

      6. "Өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру" мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 

комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші): 

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 

      2) "электрондық үкімет": www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) 

арқылы; 

       өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру үшін – көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсетеді.  

       Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.  

       7. Қызметті көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, мазмұны мен 

нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік қызметті беру ерекшеліктерін ескере отырып, 

өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі 

талаптардың тізбесі осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес "Өнімді мемлекеттік 

тіркеу туралы куәлікті беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 

(бұдан әрі – Стандарт) келтірілген.  

       Осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілетін өнімді 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті (бұдан әрі – куәлік) көрсетілетін қызметті 

беруші арқылы алу үшін ЕАЭО мүше мемлекеттің аумағында оның заңнамасына 



сәйкес тіркелген заңды тұлға немесе дайындаушы немесе сатушы 

(импорттаушы) не уәкілетті дайындаушы адам болып табылатын дара кәсіпкер 

ретіндегі жеке тұлға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетілетін 

қызметті алушының кеңсесі немесе портал арқылы Стандарттың 8-тармағына 

сәйкес құжаттарды жібереді.  

      Өнімнің БСЭГТ сәйкестігін зерттеу (сынау) және өлшеу хаттамасының 

қолданылу мерзімі 1 жылды құрайды. 

      8. Зерттеулер (сынақтар) мен өлшеулерді қосымша немесе қайта жүргізбей 

куәлікті (оған қосымшаны) ауыстыру (қайта ресімдеу) мынадай: 

      1) куәлікте (оған қосымшада) қателер (қате жазуларды) анықталған; 

      2) өтініш берушінің ұйымдық-құқықтық нысаны, орналасқан жері (заңды 

тұлғаның мекенжайы) өзгертілген; 

      3) дайындаушының ұйымдық-құқықтық нысаны, орналасқан жері (заңды 

тұлғаның мекенжайы) өзгертілген; 

      4) өнімге қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік құқықтық актіні 

қабылдаған, мұндай актіні қабылдау гигиеналық қауіпсіздік көрсеткіштеріне, 

өнім құрамына, оның қолданылу саласына өзгерістер енгізуге әкеп 

соқтырмайтын; 

       5) өнімнің қауіпсіздік көрсеткіштеріне қатысы жоқ өнімнің қосымша 

нысандары мен көлемін, тұтыну қаптамасы түрлерін, тауар белгілерін көрсететін 

мәліметтермен, сондай-ақ халықтың жекелеген топтарының өнімнің белгілі бір 

түрлерін қолдануына көрсетілімдер (қарсы көрсетілімдер) туралы 

мәліметтермен және гигиеналық маңызы жоқ мәліметтермен толықтыру 

қажеттілігі болған жағдайларда жүзеге асырылады.  

       Куәлікті (оған қосымшаны) ауыстырған (қайта ресімдеген) кезде 

көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 

осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті және бұрын 

берілген мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті (түпнұсқа) жібереді. 

       9. Өнімді дайындаушының не өтініш берушінің ұйымдық-құқықтық нысаны, 

заңды мекенжайы өзгерген кезде тиісті өзгерістер туралы растайтын құжат 

қосымша ұсынылады.  

       10. Дайындаушының (өндірушінің) шет тілдеріндегі құжаттарының 

аудармалары "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 

шілдедегі Заңына сәйкес куәландырылған мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі 

аудармасымен ұсынылады, бұл ретте қаптаманың (тығындау құралдарының) 

таңбалау туралы ақпараты мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылуы тиіс.  



      11. Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттың 

деректері туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (ауыстыру), дара кәсіпкерді 

мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші 

"электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 

алады. 

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 

көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық 

жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 

пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады. 

      Көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды тапсырған кезде: 

      көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы: көрсетілетін қызметті 

алушыға қабылданған күні, сұрау салынып отырған мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтің түрі, қоса берілген құжаттардың саны мен атауы, мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет нәтижесін беру күні көрсетілген, тиісті құжаттардың 

қабылданғаны туралы еркін нысандағы қолхат беріледі; 

      портал арқылы: көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" 

мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі алынатын күн, уақыт көрсетілген 

мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы 

мәртебе көрсетіледі. 

       12. Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 

демалыс және мереке күндері жүгінген кезде еңбек заңнамасына сәйкес 

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру 

келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.  

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттың 

деректері туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), дара 

кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші 

"электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 

алады. 

      13. Көрсетілетін қызметті берушінің жауапты құрылымдық бөлімшесінің 

қызметкері Стандарттың 8-тармағында көрсетілген құжаттарды тіркеген сәттен 

бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 

      14. Өтініш беруші құжаттардың толық емес топтамасын және (немесе) 

қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті 

берушінің жауапты құрылымдық бөлімшесінің қызметкері көрсетілген мерзімде 

өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды. 



      Көрсетілетін қызметті беруші басшысының электрондық цифрлық 

қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас 

тарту көрсетілетін қызметті алушыға электрондық құжат нысанында жіберіледі. 

      15. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын ұсынған 

жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің жауапты құрылымдық бөлімшесінің 

қызметкері 2 жұмыс күні ішінде Стандарттың 8-тармағында көрсетілген 

құжаттардың осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігін қарайды. 

       16. Осы Қағидалардың 15-тармағында көрсетілген құжаттар сәйкес келген 

жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің жауапты құрылымдық бөлімшесінің 

қызметкері сегіз жұмыс күні ішінде мәлімделген өнімнің белгіленген талаптарға 

сәйкестігін тексереді. 

       17. Көрсетілетін қызметті берушінің жауапты құрылымдық бөлімшесінің 

қызметкері өтінім берілген өнімге тексеру жүргізгеннен кейін үш жұмыс күні 

ішінде өтініштің осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігін қарайды, оң 

қорытынды болған кезде осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

куәлікті рәсімдейді және береді не теріс қорытынды болған кезде көрсетілген 

мерзімде куәлікті беруден дәлелді бас тартуды дайындайды және көрсетілетін 

қызметті алушыға береді. 

      18. Ақпараттық жүйе істен шыққан жағдайда көрсетілетін қызметті беруші 

бір жұмыс күні ішінде "электрондық үкімет" ақпараттық-коммуникациялық 

инфрақұрылымының операторын хабардар етеді. 

       Көрсетілетін қызметті беруші "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 

Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 2-тармағының 11) тармақшасына 

сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы деректерді мемлекеттік 

қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне енгізуді қамтамасыз 

етеді. 

      19. Өнімнің техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін растайтын 

куәлік рәсімделген жағдайда, мұндай куәлік берілген күннен бастап 5 жыл бойы 

қолданылады (егер техникалық регламентте өзгеше көзделмесе). 

      20. Өнімнің техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін растайтын 

куәліктің күші зерттеуден (сынақтан) және өлшеуден өткен, іріктеп алынған 

өнімдердің сынамалары (үлгілері) дайындалған күннен бастап дайындалған 

өнімге қолданылады. 

      21. Өнімнің техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін растайтын 

куәліктің қолданылу мерзімі ішінде ЕАЭО кедендік аумағында айналымға 

шығарылған өнімге қатысты осындай өнімді дайындаушы көздеген жарамдылық 



(сақтау) мерзімінің соңына дейін оны өткізуге жол беріледі (егер техникалық 

регламентте өзгеше көзделмесе). 

      Өнімнің БСЭГТ-ге сәйкестігін растайтын куәлік ресімделген жағдайда куәлік 

оны берген күннен бастап өнімді дайындаудың немесе өнімді ЕАЭО кедендік 

аумағына әкелудің бүкіл кезеңі ішінде және ЕАЭО кедендік аумағында 

айналыста жүрген өнім толық өткізілгенге дейін (дайындаушы көздеген 

жарамдылық (сақтау) мерзімдерін ескере отырып) қолданылады. 

      22. Куәлік және оған қосымша (қосымшалар) қолдан жасаудан қорғауды 

қамтамасыз ететін қатаң есептілік бланкілеріне жатады. 

      Өнімнің техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін растайтын куәлік 

ресімделген жағдайда, өнімнің ЕАЭО нарығында айналысының бірыңғай белгісі 

көрсетіледі, ал өнімнің БСЭГТ сәйкестігін растайтын куәлік ресімделген 

жағдайда көрсетілмейді. 

      23. Бас тарту туралы шешімге Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен шағым беріледі. 

      24. Өтініш берушіден өнімді әкелуді және (немесе) дайындауды тоқтату 

туралы ақпарат алған кезде мемлекеттік органның ведомствосы куәліктің 

қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылдайды. 

      25. Мемлекеттік органның ведомствосы он бес жұмыс күні ішінде кейіннен 

куәліктің күшін жойып және Өнімнің мемлекеттік тіркеу туралы куәліктерінің 

бірыңғай тізілімнен өнім туралы мәліметтерді алып тастай отырып, куәліктің 

қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылдайды. 

       Куәліктің қолданылуын тоқтату туралы шешімді қабылдау үшін 

көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 

осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті және бұрын 

берілген куәлікті (түпнұсқасын) көрсетілетін қызметті берушіге жібереді. 

      26. Куәліктің қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімді 

уәкілетті орган мынадай: 

      өнім белгіленген талаптарға сәйкес келмеген; 

      өтініш берушіден өнімді әкелуді және (немесе) дайындауды тоқтату туралы 

ақпарат алған; 

       деректерді мемлекеттік тіркеу кезінде өтініш беруші ұсынған мәліметтердің 

дұрыс еместігін растайтын ақпарат алған жағдайларда қабылдайды.  

 3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушілердің 

және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) 

шағымдану тәртібі 

      27. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды 

тұлғаларының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымданған жағдайда 



шағым көрсетілетін қызметті берушінің: gov.egov.kz интернет-ресурсында 

орналастырылған мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші 

басшысының атына не 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, 

Министрліктер үйі, 5-кіреберіс мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігіне (бұдан әрі – Министрлік) беріледі. 

      Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің 

немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі. 

      Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде шағымды 

қабылдаған адамның тегі, аты, әкесінің атын (бар болса), берілген шағымға 

шағымға жауапты алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, тіркеу (мөртабан, 

кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

      Көрсетілетін қызметті алушының шағымында: 

      жеке тұлғаның: оның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), пошталық 

мекенжайы, байланыс телефоны; 

      заңды тұлғаның: оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні 

көрсетіледі. 

      Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды. 

       Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп 

түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 

(бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.  

      Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті 

алушыға пошта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе 

Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

       Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты 

бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондары арқылы 

алуға болады.  

      Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға 

"жеке кабинетінен" шағымды көрсетілетін қызметті берушінің өңдеуі 

барысында жаңартылып тұратын шағым туралы ақпаратқа (жеткізілуі, тіркелуі, 

орындалуы туралы белгілер, шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы 

жауап) қолжетімді болады. 

      Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда 

көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау 

және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады. 

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі 

уәкілетті органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 

шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күн қаралады. 



  

Еуразиялық экономикалық  

одақтың нормативтік құқықтық  

актілерінде айқындалатын  

өнімді мемлекеттік тіркеу  

қағидаларына 

1-қосымша 

"Өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1 
Көрсетілетін қызметті 

берушінің атауы 

Қазақстан Републикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-

эпидемиологиялық бақылау комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) 

2 
 Мемлекеттік қызметті 

беру тәсілдері  

1) көрсетілетін қызметті беруші; 

2) www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал); 

қайта тіркеу үшін – көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы. 

  Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.  

3 
Мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзімі 
15 (он бес) жұмыс күні 

4 

Мемлекеттiк 

көрсетiлетiн 

қызметтiң нысаны 

электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде 

5 
Мемлекеттік қызметті 

көрсету нәтижесі 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 

тарту туралы дәлелді жауап. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну 

нысаны: электрондық және қағаз түрінде. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 

қызметтің нәтижесін алуға қағаз тасығышта өтініш жасаған жағдайда мемлекеттік 

қызметті көрсету нәтижесі басып шығарылады, мөрмен және көрсетілетін қызметті 

берушінің уәкілетті адамының қолымен куәландырылады. Көрсетілетін қызметті 

алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі 

туралы хабарлама "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 

адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) 

куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі. 
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  Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

кезінде көрсетілетін 

қызметті алушыдан 

алынатын ақының 

мөлшері және 

Қазақстан 

Републикасының 

заңнамасында 

көзделген 

жағдайларда оны алу 

тәсілдері  

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – 

көрсетілетін қызметті алушы) тегін негізде көрсетіледі. 

7 Жұмыс кестесі 

Жұмыс кестесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушіде: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса 

алғанда сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру 13.00-ден 

14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады; 

2) порталда: тәулік бойы (жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 

үзілістерді қоспағанда). Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан 

кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштер қабылдау мен қызмет 



көрсету нәтижелерін беру Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 

келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. 
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Мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті 

құжаттар тізбесі 

 Кеңсесі арқылы алу үшін: осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

өтініш, 

Еуразиялық экономикалық одақтың (бұдан әрі – ЕАЭО) кедендік аумағында 

дайындалатын өнім үшін: 

дайындаушы (өндіруші) куәландырған, өнім дайындауға негіз болатын 

құжаттардың көшірмелері: 

- стандарт немесе ұйымның стандарты не техникалық шарт; 

- технологиялық нұсқаулық; 

- рецептура; 

дайындаушының (өндіруші) дайындаған өнімінің оларды дайындауға негіз болатын 

құжаттардың талаптарына жауап беретіндігі туралы жазбаша хабарламасы. 

Хабарлама ретінде: сапа сертификатының, қауіпсіздік (сапа) паспортының, 

дайындаушы (өндіруші) куәландырған сапа туралы куәліктің көшірмелері немесе 

дайындаушының хаты (санамаланған құжаттардың бірі ұсынылады) қабылданады; 

өнімді қолдану (пайдалану, тұтыну) бойынша дайындаушының (өндірушінің) 

құжаты (нұсқаулық, нұсқау, ұсынымдар) (санамаланған құжаттардың бірі) не өтініш 

беруші куәландырған оның көшірмесі; 

 өтініш беруші куәландырған өнім заттаңбаларының (қаптамаларының) көшірмелері 

немесе олардың макеттері;  

ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) 

және ЕАЭО-ның Сертификаттау бойынша органдары мен сынақ зертханаларының 

(орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген зертханалар (орталықтар) берген 

үлгілерді (сынамаларды) алу актісінің түпнұсқасы; 

 ЕАЭО-ның сәйкестікті бағалау жөніндегі органдардың бірыңғай тізіліміне 

енгізілген аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) берген зерттеулер 

(сынақтар) хаттамаларының түпнұсқасы;  

 осы салада практикалық қызметті жүзеге асыратын бейінді ғылыми-зерттеу 

институты немесе бейінді ғылыми орталық берген ғылыми есептің түпнұсқасы;  

осы салада практикалық қызметті жүзеге асыратын бейінді ғылыми-зерттеу 

институты немесе бейінді ғылыми орталық берген сараптамалық қорытындының 

түпнұсқасы; 

дайындаушы парфюмерлік-косметикалық өнім құрамында наноматериалдарды 

пайдаланған жағдайда оның химиялық атауы, бөлшектер өлшемдері, сондай-ақ 

физикалық және химиялық қасиеттерін қоса алғанда, наноматериал туралы 

мәліметтерді ұсыну қажет; 

ЕАЭО-ның кедендік аумағынан тыс дайындалатын өнім үшін: 

дайындаушы (өндіруші) куәландырған, өнім дайындауға негіз болатын құжаттар 

көшірмелері: 

- халықаралық стандарт немесе шет мемлекеттің стандарты; 

- техникалық шарттар немесе ерекшеліктер; 

- технологиялық нұсқаулықтар; 

- рецептуралар немесе құрамы туралы мәліметтер; 

өнімді қолдану (пайдалану, тұтыну) бойынша дайындаушының (өндірушінің) 

құжаты (нұсқаулық, нұсқау, ұсынымдар) (санамаланған құжаттардың бірі 

ұсынылады) не өтініш беруші куәландырған оның көшірмесі; 

дайындаушы (өндіруші) дайындаған өнімнің оларды дайындауға негіз болатын 

құжаттардың талаптарына жауап беретіндігі туралы жазбаша хабарламасы. 

Хабарлама ретінде: өнім дайындаушы куәландырған сапа сертификатының, 

қауіпсіздік (сапа) паспортының, сапа туралы куәліктің, еркін сату сертификатының 

көшірмелері, өнім дайындаушысының хатының көшірмесі (санамаланған 



құжаттардың бірі ұсынылады) қабылданады; 

өтініш беруші куәландырған өнім заттаңбаларының (қаптамаларының) көшірмелері 

және олардың макеттері; 

дайындаушы мемлекеттің аумағында өнімнің қауіпсіздігін растайтын және оның 

еркін айналысына рұқсат беретін дезинфекциялау (дезинсекциялау, дератизациялау) 

құралы дайындалған мемлекеттің құзыретті денсаулық сақтау органы (басқа орган) 

берген, өнімді дайындаушы куәландырған құжаттың көшірмесі немесе осындай 

құжатты ресімдеу қажеттілігінің жоқтығын растайтын өнімді дайындаушының 

құжаттары (дезинфекциялау құралдары мемлекеттік тіркелген жағдайда); 

 ЕАЭО-ның сәйкестікті бағалау жөніндегі органдардың бірыңғай тізіліміне 

енгізілген аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) берген зерттеулер 

(сынақтар) хаттамаларының түпнұсқасы;  

осы салада практикалық қызметті жүзеге асыратын бейінді ғылыми-зерттеу 

институты немесе бейінді ғылыми орталық берген ғылыми есептің түпнұсқасы; 

осы салада практикалық қызметті жүзеге асыратын бейінді ғылыми-зерттеу 

институты немесе бейінді ғылыми орталық берген сараптамалық қорытындының 

түпнұсқасы; 

ЕАЭО-ның кедендік аумағына өнім сынамаларын (үлгілерін) әкелуді растайтын 

құжаттардың көшірмелері; 

дайындаушы парфюмерлік-косметикалық өнім құрамында наноматериалдарды 

пайдаланған жағдайда оның химиялық атауы, бөлшектер өлшемдері, сондай-ақ 

физикалық және химиялық қасиеттерін қоса алғанда, наноматериал туралы 

мәліметтерді ұсыну қажет. 

 Портал арқылы алу үшін: осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

өтініш, 

ЕАЭО-ның кедендік аумағында дайындалатын өнім үшін: 

дайындаушы (өндіруші) куәландырған өнім дайындауға негіз болатын құжаттардың 

электрондық көшірмелері: 

- стандарт не ұйым стандарты не техникалық шарт; 

- технологиялық нұсқаулық; 

 - рецептуралар;  

дайындаушы (өндіруші) дайындаған өнімнің оларды дайындауға негіз болатын 

құжаттардың талаптарына жауап беретіндігі туралы жазбаша хабарламасының 

электрондық көшірмесі. Хабарлама ретінде: дайындаушы (өндіруші) куәландырған 

сапа сертификатының, қауіпсіздік (сапа) паспортының, сапа туралы куәліктің 

электрондық көшірмелері немесе дайындаушының хаты (санамаланған 

құжаттардың бірі ұсынылады) қабылданады; 

өнімді қолдану (пайдалану, тұтыну) бойынша дайындаушының (өндірушінің) 

құжатының (нұсқаулық, нұсқау, ұсынымдар) электрондық көшірмесі (санамаланған 

құжаттардың бірі) не өтініш беруші куәландырған оның көшірмесі; 

 өтініш беруші куәландырған өнім заттаңбаларының (қаптамаларының) 

электрондық көшірмесі және олардың макеттері;  

ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) 

және ЕАЭО-ның Сертификаттау бойынша органдары мен сынақ зертханаларының 

(орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген зертханалар (орталықтар) берген 

үлгілерді (сынамаларды) алу актісінің электрондық көшірмесі; 

 ЕАЭО-ның сәйкестікті бағалау жөніндегі органдардың бірыңғай тізіліміне 

енгізілген аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) берген зерттеулер 

(сынақтар) хаттамаларының электрондық көшірмелері;  

осы салада практикалық қызметті жүзеге асыратын бейінді ғылыми-зерттеу 

институты немесе бейінді ғылыми орталық берген ғылыми есептің электрондық 

көшірмесі; 



 осы салада практикалық қызметті жүзеге асыратын бейінді ғылыми-зерттеу 

институты немесе бейінді ғылыми орталық берген сараптамалық қорытындының 

электрондық көшірмесі;  

 дайындаушы парфюмерлік-косметикалық өнім құрамында наноматериалдарды 

пайдаланған жағдайда оның химиялық атауы, бөлшектер өлшемдері, сондай-ақ 

физикалық және химиялық қасиеттерін қоса алғанда, наноматериал туралы 

мәліметтерді ұсыну қажет;  

ЕАЭО-ның кедендік аумағынан тыс дайындалатын өнім үшін: 

дайындаушы (өндіруші) куәландырған өнім дайындауға негіз болатын құжаттардың 

электрондық көшірмелері; 

- халықаралық стандарт немесе шет мемлекеттің стандарты; 

- техникалық шарттар немесе ерекшеліктер; 

- технологиялық нұсқаулықтар; 

- рецептуралар немесе құрамы туралы мәліметтер; 

өнімді қолдану (пайдалану, тұтыну) бойынша дайындаушы (өндірушінің) 

құжатының (нұсқаулық, нұсқау, ұсынымдар) электрондық көшірмесі (санамаланған 

құжаттардың бірі ұсынылады) не өтініш беруші куәландырған оның көшірмесі; 

дайындаушы (өндіруші) дайындаған өнімнің оларды дайындауға негіз болатын 

құжаттардың талаптарына жауап беретіндігі туралы жазбаша хабарламасының 

электрондық көшірмесі. Хабарлама ретінде: өнім дайындаушы куәландырған сапа 

сертификатының, қауіпсіздік (сапа) паспортының, сапа туралы куәліктің, еркін сату 

сертификатының көшірмелері, өнім дайындаушысы хатының көшірмесі 

(санамаланған құжаттардың бірі ұсынылады) қабылданады; 

 өтініш беруші куәландырған өнім заттаңбаларының (қаптамаларының) 

электрондық көшірмелері және олардың макеттері;  

дайындаушы мемлекеттің аумағында өнімнің қауіпсіздігін растайтын және оның 

еркін айналысына рұқсат беретін дезинфекциялау (дезинсекциялау, дератизациялау) 

құралы дайындалған мемлекеттің құзыретті денсаулық сақтау органы (басқа орган) 

берген, өнімді дайындаушы куәландырған құжаттың электрондық көшірмесі немесе 

осындай құжатты ресімдеу қажеттілігінің жоқтығын растайтын өнімді 

дайындаушының құжаттары (дезинфекциялау құралдары мемлекеттік тіркелген 

жағдайда); 

ЕАЭО-ның сәйкестікті бағалау жөніндегі органдардың бірыңғай тізіліміне 

енгізілген аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) берген зерттеулер 

(сынақтар) хаттамаларының электрондық көшірмесі; 

осы салада практикалық қызметті жүзеге асыратын бейінді ғылыми-зерттеу 

институты немесе бейінді ғылыми орталық берген ғылыми есептің электрондық 

көшірмесі; 

сараптамалық қорытындының электрондық көшірмесі; 

ЕАЭО-ның кедендік аумағына өнім сынамаларын (үлгілерін) әкелуді растайтын 

құжаттардың электрондық көшірмелері; 

дайындаушы парфюмерлік-косметикалық өнім құрамында наноматериалдарды 

пайдаланған жағдайда оның химиялық атауы, бөлшектер өлшемдері, сондай-ақ 

физикалық және химиялық қасиеттерін қоса алғанда, наноматериал туралы 

мәліметтердің электрондық көшірмесін ұсыну қажет. 
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Қазақстан 

Републикасының 

заңнамасында 

белгіленген 

мемлекеттік қызметті 

көрсетуден бас тарту 

үшін негіздер 

тауарлар Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы № 299 

шешімімен бекітілген Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) 

жататын тауарларға қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және 

гигиеналық талаптарға немесе Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық 

регламенттерінің талаптарына сәйкес келмеуі; 

 егер осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін құжаттар және (немесе) 

мәліметтер ұсынылған болса, құжаттар пакеті толық көлемде ұсынылмаса және 



дұрыс емес ақпарат қамтылса;  

 өнімнің белгілі бір түрінің техникалық регламенттің (техникалық регламенттердің) 

талаптарына сәйкестігі мемлекеттік тіркеу нысанында расталуы мүмкін екенін 

белгілейтін техникалық регламентте (техникалық регламенттерде) норманың 

болмауы;  

уәкілетті органға мүше мемлекеттің халықаралық конвенциялар мен шарттарға 

қосылуы шеңберінде өнімді дайындау, айналымы және қолдану (пайдалану) кезінде 

өнімнің адам денсаулығына және оның тіршілік ету ортасына зиянды әсер ету 

жағдайлары туралы жіберілетін негізделген ақпараттың түсуі; 

Одақтың құқығында немесе мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылатын мүше 

мемлекеттің заңнамасында көзделген куәлікті ресімдеу және беру үшін негіздердің 

болмауы; 

өнімге және оны дайындау және айналымы жағдайларына қатысты қауіпсіздік 

талаптарын белгілеудің мүмкін еместігі, сондай-ақ өнімде және адамның тіршілік 

ету ортасында осындай өнімнің қауіпті факторларын айқындау және өлшеу 

әдістемелерінің болмауы; 

өнімді дайындау, оның айналымы және қолдану (пайдалану) кезінде өнімнің адам 

денсаулығына және оның тіршілік ету ортасына зиянды әсер ету жағдайлары 

туралы негізделген ақпараттың болуы. 
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Мемлекеттік қызметті 

көрсету 

ерекшеліктерін, оның 

ішінде электрондық 

нысанда және 

Мемлекеттік 

корпорация арқылы 

көрсетілетін 

қызметтердің 

ерекшеліктерін ескере 

отырып, өзге де 

талаптар 

1. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары gov.еgov.kz 

интернет-ресурсында орналастырылған. 

2. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда портал арқылы 

электрондық нысанда мемлекеттік қызметті алу мүмкіндігі бар. 

3. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мәртебесі туралы 

ақпаратты порталдың "жеке кабинеті" арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді 

көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға 

мүмкіндігі бар. 

4. Мемлекеттік қызметті портал арқылы көрсету кезінде нашар көретін адамдар 

үшін нұсқасына қолжетімді. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 

байланыс телефондары gov.еgov.kz интернет-ресурсында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 

орталығы: 1414, 8 800 080 7777. 

  

Еуразиялық экономикалық  

одақтың нормативтік құқықтық  

актілерінде айқындалатын  

өнімді мемлекеттік тіркеу  

қағидаларына 

2-қосымша 

  нысан 

 ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ  

_____________________________________________________  (мемлекеттің уәкілетті органы – 

Еуразиялық экономикалық одақ мүшесі)  



 
 

 

 Өнімді мемлекеттік тіркеу туралы  КУӘЛІК  ______ж. "___" _________________ № 

_______________ 

       Өнім _____________________________________________________  

       Дайындаушы __________________________________________________  

       Өтініш беруші _________________________________________________  

       Сәйкес келеді _________________________________________________  

       Куәлік мыналар негізінде берілді _________________________________  

      Жарамдылық мерзімі ___________________________________________ 

       ____________________________ М. О. _________ ___________________  

       (басшының лауазымы                   (қолы)       (Т.А.Ә.)  

       (уәкілетті тұлғаның)  

       Еуразиялық экономикалық  

       одаққа мүше мемлекеттің  

       уәкілетті органының)  

      № ______ 

 ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ  

       _______________________________________________________________  

      (мемлекеттің уәкілетті органы – Еуразиялық экономикалық одақ мүшесі) 

       Өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке ҚОСЫМША  

      ______ж. "___" _________________ № _______________ 

       ________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________  



      ________________________________________________________________ 

       ____________________________ М. О. _________ ___________________  

       (басшының лауазымы                   (қолы)       (Т.А.Ә.)  

       (уәкілетті тұлғаның)  

       Еуразиялық экономикалық  

       одаққа мүше мемлекеттің  

       уәкілетті органының)  

      ___беттен ______ бет                         № __________ 

  

Еуразиялық экономикалық  

одақтың нормативтік құқықтық  

актілерінде айқындалатын  

өнімді мемлекеттік тіркеу  

қағидаларына 

3-қосымша 

  Нысан 

  

____________________________ 

____________________________ 

мемлекеттік органның атауы 

____________________________ 

өтініш берушінің тегі, аты, 

әкесінің аты (бар болса) 

____________________________ 

жеке басты куәландыратын 

құжаттың № 

_________________________ 

заңды тұлға ұйымының атауы 

____________________________ 

мекенжайы, байланыс телефоны 

____________________________ 

жеке сәйкестендіру нөмірі/ 

бизнес сәйкестендіру нөмірі 

 Өтініш 

       Сізден 

______________________________________________________________  

       (өнімнің атауы)  

       

_____________________________________________________________________

____  

       (қажеттісінің астын сызу)  

      мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді), тоқтату жүргізуді сұраймын. 

       Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 

мәліметтерді  

      пайдалануға келісім беремін. 

       Қосымша (құжаттар көшірмелері):  



       1.  

       2.  

       3.  

       Қолы,  

      Күні, айы, жылы 


