
 

 

Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы 

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30 

қазандағы № 7-1/559 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2014 жылы 21 қарашада № 9891 тіркелді. 
 

"Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 4) 

тармақшасына, 14-бабының 4-тармағына, 20-бабының 4 және 8-тармақтарына, 

30-бабының 1, 2 және 4-тармақтарына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 
Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 09.11.2021  № 325 

(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 

бұйрығымен. 

 

1. Қоса беріліп отырған: 

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік ветеринариялық-

санитариялық бақылау және қадағалау туралы ереже; 

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Жануарлардың және адамның 

денсаулығына қауiп төндiретiн жануарлар, жануарлардан алынатын өнiмдер 

мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай 

мiндеттi түрде залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және өңдеу қағидалары; 

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Жеке және заңды тұлғалардың 

жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн, алып 

қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын 

өнiмдер мен шикiзаттың немесе жануарлардың саулығы мен адамның 

денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 

(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан 

алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу қағидалары мен шарттары; 

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес Жануарлардың және адамның 

денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер 

мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою жүргiзiлетiн жануарлардың 

аса қауiптi ауруларының тiзбесi; 

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес Профилактикасы, диагностикасы мен 

жойылуы бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын жануарлардың аса 

қауiптi ауруларының тiзбесi; 

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес Ветеринариялық бақылау 

бекеттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және 

қадағалауды жүзеге асыру қағидалары; 



7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Ветеринариялық бақылау бекеттерін 

ұйымдастыру қағидалары бекiтiлсiн. 
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 07.04.2020 № 117 

(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

бұйрығымен. 

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

Ветеринариялық және тамақ қауіпсіздігі департаменті заңнамада белгіленген 

тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркелуін және оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы вице-министрі Г.С. Исаеваға жүктелсін. 
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 16.09.2015 № 7-

1/822 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 

бұйрығымен. 

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 
 

 

Министр А. Мамытбеков 

 

 
 

       "КЕЛІСІЛДІ"    

       Қазақстан Республикасы    

       Ұлттық экономика министрі    

       ________________ Е. Досаев    

       "____" ________ 2014 жылы    

       "КЕЛІСІЛДІ"    

       Қазақстан Республикасы    

       Қаржы министрі    

       ________________ Б. Сұлтанов    

       "____" ___________ 2014 жылы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрінің 

2014 жылғы 30 қазандағы 

№ 7-1/559 бұйрығына 

7-қосымша 

 

Ветеринариялық бақылау бекеттерін ұйымдастыру қағидалары 

 
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 07.04.2020 № 117 

(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

бұйрығымен. 

1. Осы Ветеринариялық бақылау бекеттерін ұйымдастыру қағидалары 

(бұдан әрі – Қағидалар) "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының 

Заңының 20-бабы 4-тармағына сәйкес әзірленді және ветеринариялық бақылау 

бекеттерін ұйымдастыру тәртібін айқындайды. 
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 09.11.2021 № 325 

(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 

бұйрығымен. 

2. Қазақстан Республикасының аумағына басқа мемлекеттерден 

жануарлардың жұқпалы және экзотикалық ауруларының әкелінуі мен 

таралуының алдын алу мақсатында мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 

бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру үшін ветеринария саласындағы 

уәкілетті органның ведомствосы Ветеринариялық бақылау бекеттерін (бұдан 

әрі - бекет) ұйымдастырады. 

3. Бекеттер: 

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 9 шілдедегі № 697 

қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 

арқылы өткiзу пункттерінің және Қазақстан Республикасының аумағындағы 

стационарлық көлiктiк бақылау бекеттерінің тізбесіне сәйкес шекаралық және 

кедендік пункттердің (Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

шекарасы арқылы өткізу пункттерінің) аумақтарында; 

2) Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аумақтарында және 

аймақтар арасында осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес ветеринариялық 

бақылау бекеттерінің тізбесі бойынша автомобиль қатынасы шегінде Қазақстан 

Республикасының аумағында ұйымдастырылады. 

Шекаралас мемлекеттердің аумағында жануарлардың аса қауіпті аурулары 

туралы ақпарат пайда болған кезде өткізу пункттерінде Заңның 21-бабы 4-

тармағына сәйкес көлік құралдарын дезинфекциялау ұйымдастырылады. 

4. Бекеттер ветеринария саласындағы уәкілетті орган ведомствосының 

бөлімшелері болып табылады. 



5. Бекет осы өткізу пункті үшін белгіленген режимде жұмыс істейді және 

мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың қажетті санынан 

құрылады. 

6. Бекеттердің мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлары 

өз жұмысында Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы 

заңнамасын және Еуразиялық экономикалық одақтың құжаттарын басшылыққа 

алады. 

7. Шекара және кеден бекеттерінде (Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде), сондай-ақ автомобиль 

қатынасы шегінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін 

(тасымалданатын) объектілерді өткізу орындарында, сондай-ақ осы 

Қағидаларға қосымшада айқындалған орындарда бекеттердің басқа мемлекеттік 

бақылаушы органдармен өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 
 

  

Ветеринариялық бақылау 

бекеттерін ұйымдастыру 

қағидаларына қосымша 

 

Қазақстан Республикасының аумағындағы автомобиль қатынасы 

шегіндегі ветеринариялық бақылау бекеттерінің тізбесі 

 

      1) Қазақстан Республикасының шекара маңындағы орналасқан 

ветеринариялық бақылау бекеттері 

№ Облыстың атауы Ауданның атауы Өткелдің атауы 

1 2 3 4 

Ресей Федерациясымен 

1. Атырау Құрманғазы Құрманғазы 

2. Ақтөбе Мәртөк Жайсаң 

3. Қарғалы Әлімбет 

4. Шығыс Қазақстан Бородулиха Жезкент 

5. Ауыл 

6. Байтанат 

7. Шемонаиха Үбе 

8. Батыс Қазақстан Бөрлі Ақсай 

9. Зеленов Сырым 

10. Тасқала Тасқала 

11. Зеленов Шаған 

12. Жәнібек Жәнібек 

13. Бөкейорда Орда 



14. Қостанай Ұзынкөл Обаған 

15. Ақбалшық 

16. Бейімбет Майлин ауданы Бейімбет Майлин 

17. Қарабалық Қайрақ 

18. Жетіқара Қондыбай 

19. Желқуар 

20. Солтүстік Қазақстан Мамлүт Жаңа Жол 

21. Мағжан Жұмабаев Қарақоға 

22. Уәлиханов Бидайық 

23. Қызылжар Қызыл Жар 

24. Павлодар Ертіс Амангелді 

25. Үспен Қосақ 

26. Найза 

27. Шарбақты Шарбақты 

28. Железин Үрлітөбе 

Қырғыз Республикасымен 

29. Жамбыл Жамбыл Айша бибі 

30. Мерке Сыпатай батыр 

31. Қордай Қарасу 

32.  

 

Қордай Қордай 

      2) аймақ арасындағы ветеринариялық бақылау бекеті 

№ Облыс атауы Елді мекеннің атауы 

1 Ақтөбе-Қызылорда Сексеуіл 

2 Қарағанды-Қызылорда Мибұлақ 

3 Қарағанды-Жамбыл Приозерск 

4 Қарағанды-Шығыс Қазақстан Бақты 

5 Павлодар-Шығыс Қазақстан Сатпаев 

6 Ақжар 

7 Шарбақты 

8 Шығыс Қазақстан-Алматы Таскескен ауылына Өскемен-Алматы қатынасы республикалық 

трассасының 92 шақырым 

9 Алматы-Жамбыл Гвардейское 

10 Ақсүйек 

11 Жамбыл 

 

Луговое 

12 Тараз 

13 Жамбыл-Түркістан облысы Тұрар Рысқұлов 

14 Түркістан Ленгір 

15 Көксарай 

16 Қызылорда Жанақорған 

17 Шиелі 

18 Арал 

 

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат 

институты» ШЖҚ РМК 


