
 

 

 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 және шетелдік теңіз кемелері мен қазақстандық әуе 

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 және жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған қазақстандық 

және шетелдік кемелер мен қазақстандық әуе кемелерін бақылауды жүзеге 

асыру қағидаларын бекіту туралы»; 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын пайдалану жөніндегі 

операцияларға және жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды 

қамтамасыз етуге тартылған қазақстандық және шетелдік кемелер мен 

қазақстандық әуе кемелерін бақылауды жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының құрлықтық 

қайраңында орналасқан келісімшарт аумағындағы жер қойнауын пайдалану 

жөніндегі операцияларға тартылған қазақстандық және шетелдік теңіз кемелері 

мен қазақстандық әуе кемелеріне бақылауды жүзеге асыру қағидалары осы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 

өзгерістерге (бұдан әрі – өзгерістер) 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда 

жазылсын. 

2. «Құрлықтық қайраңда орналасқан келісімшарт аумағындағы жер 

қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға тартылған қазақстандық және 

шетелдік теңіз кемелері мен қазақстандық әуе кемелерінің Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте кесіп өтуіне 

рұқсаттар беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 760 қаулысында  

(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 63, 402-құжат):  

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

пайдалану жөніндегі операцияларды қамтамасыз етуге тартылған қазақстандық 

және шетелдік кемелер мен қазақстандық әуе 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 және жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды 

қамтамасыз етуге тартылған қазақстандық және шетелдік кемелер мен 

қазақстандық әуе кемелерінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

шекарасын бірнеше рет кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидалары бекітілсін.»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Құрлықтық қайраңда орналасқан 

келісімшарт аумағындағы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға 

тартылған қазақстандық және шетелдік теңіз кемелері мен қазақстандық әуе 

кемелерінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше 

мәрте кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидалары осы өзгерістерге 2-қосымшаға 

сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

3. «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 әуе кемелері үшін 

шекаралық, кедендік бақылаудан (кемелердің келуімен (кетуімен) байланысты 

кедендік операцияларды жүргізу бөлігінде) және бақылаудың өзге де 

түрлерінен өтпей Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 

бөлінген әуе дәліздерінен тыс бірнеше мәрте 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 әуе кемелері үшін шекаралық, кедендік 

бақылаудан (кемелердің келуімен (кетуімен) байланысты кедендік 

операцияларды жүргізу бөлігінде) және бақылаудың өзге де түрлерінен өтпей 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бөлінген әуе дәліздерінен 
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тыс бірнеше мәрте кесіп өту қағидалары осы өзгерістерге 3-қосымшаға сәйкес 

жаңа редакцияда жазылсын. 

 

____________________ 


