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1-қосымша 

 

 

Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың 

арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған 

аймақтарды және Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери 

құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы 

тыйым салынған аудандарды белгілеу  

қағидалары 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың 

арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған 

аймақтарды және Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери 

құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым 

салынған аудандарды белгілеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан 

Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 

қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабы бірінші бөлігінің 24-1) 

тармақшасына сәйкес әзірленді және Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен 

әскери құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы 

тыйым салынған аймақтарды және Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен 

әскери құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы 

тыйым салынған аудандарды белгілеу тәртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

1) Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың оқ-

дәрілер арсеналдары, базалары мен қоймалары (бұдан әрі – сақтау объектілері) 

–зымыран-артиллериялық қару-жараққа, броньды танк техникасына оқ-дәрілер, 

инженерлік оқ-дәрілер, сондай-ақ авиациялық зақымдау құралдары мен әуе 

шабуылына қарсы қорғаныс зымырандары ұсталатын объектілер. 

Сақтау объектілері мынадай түрлерге бөлінеді: 

арсенал – 2 500 шартты вагоннан астам оқ-дәрі ұсталатын сақтау 

объектісі; 

база –  500-ден бастап 2 499 шартты вагонға дейін оқ-дәрі ұсталатын 

сақтау объектісі; 

қойма – 20-дан 499 шартты вагонға дейін оқ-дәрі ұсталатын сақтау 

объектісі.  
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Осы Қағидалар 20 шартты вагоннан аз атыс қаруына патрондар, қол 

гранаталары, гранатаатқыштарға және зениттік қару-жараққа оқ-дәрілер, 

сондай-ақ калибрі 57 миллиметрге дейінгі оқ-дәрі ұсталатын сақтау 

объектілеріне қолданылмайды; 

2) шартты вагон –оқ-дәрілерді жеткізуді және сақтауды есепке алудың 

оқ-дәрілер көлемін білдіретін 20 тоннаға тең бірлігі; 

3) сақтау орны – оқ-дәрілерді сақтауға арналған құрылыс конструкциясы 

(сақтау орны) немесе арнайы жабдықталған ашық алаң; 

4) қорғаныш қалқаны – қоршаған топырақ үйіндісі, жасанды топырақ 

үйіндісі, қорғаныс құрылысы, ол топырақ үйіндісі жоқ ішкі қоршау жағынан 

техникалық аумақ ішіне орнатылады және жарылғыш заттардың детонациясы 

болған жағдайда олардың зақымдау қабілетін төмендету, сондай-ақ күзетілетін 

периметр жағынан оқ атудан бүркемелеуді қамтамасыз етуге арналған; 

5) Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың 

арсеналы, базасы мен қоймасы жанындағы тыйым салынған аймақ (бұдан әрі – 

тыйым салынған аймақ) және Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери 

құралымдардың арсеналы, базасы мен қоймасы жанындағы тыйым салынған 

аудан (бұдан әрі – тыйым салынған аудан) шегі – тыйым салынған аймақ және 

тыйым салынған аудан (құрлық, су, жер қойнауы, әуе кеңістігі) аумағының 

шегін айқындайтын сызықтар мен олар бойынша өтетін тік жолақтар; 

6) есеп –мемлекеттік органдардың бірінші басыларымен және 

облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың 

жергілікті атқарушы органдарыменкелісу бойынша Қазақстан 

Республикасының Қорғаныс министрі бекіткеноқ-дәрілер қорының адамға, 

ғимаратқа және құрылысқа соққы толқынының әсері бойынша арақашықтықты 

жәнежарықшақтардың шашырау көрсеткіштерінесептеуалгоритмі. 

 

 

2-тарау. Тыйым салынған аймақтарды және тыйым салынған аудандарды 

белгілеу тәртібі 

 

3. Сақтау объектілерінің айналасында тыйым салынған аймақ пен тыйым 

салынған ауданныңшекарасы айқындалады. 

4. Тыйым салынған аймақтың шекарасы сақтау объектісінің сыртқы 

қоршауынан 400 метр қашықтықта болады. Жабдықталған қорғаныш қалқаны 

болған кезде тыйым салынған аймақ шегі екі есе азайтылады.   

5. Пайдаланылатын сақтау объектілері үшін тыйым салынған аудан 

шекарасы соққы толқыны, оқ-дәрілер жарықшақтарының және олардың 

фрагменттерінің шашырауы түріндегі зақымдау факторларының әсерінен 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету ескеріліп, қоса берілетін есепке сәйкес есептеледі. 

6. Жаңадан салынып жатқан және реконструкцияланатын сақтау 

объектілері үшін тыйым салынған аймақтың және тыйым салынған ауданның 
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ені Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі туралы заңнамаға сәйкес айқындалады.  

7. Еңсерілмейтін мән-жайлар туындаған жағдайларда (тыйым салынған 

аудандардың шекарасынастратегиялық объектілердің немесе елді 

мекендердіңкіруі, заңнаманың өзгеруі) Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер 

мен әскери құралымдардың жауынгерлік әзірлігін қамтамасыз етуді ескере 

отырып, сақталатын оқ-дәрілер мөлшерін және/немесе номенклатурасын 

қысқарту арқылы қолданыстағы сақтау объектілері бойынша тыйым салынған 

аудандардың енін азайтуға жол беріледі.  

8. Осы Қағидалар қолданысқа енгізілгеннен кейін үш ай мерзімдеәскери 

бөлімнің қолбасшылығы: 

1) әрбір сақтау орнына жарылғыш зат (бұдан әрі – ЖЗ) бойынша оқ-

дәрілердің сақталатын қорының адамға, ғимаратқа және құрылысқа соққы 

толқынының әсері бойынша арақашықтықтың есебі көрсетілген жоспарды 

әзірлейді және бекітеді; 

 2) А3 форматындағысақтау объектісінің схемасына ЖЗ ең көп 

сақталатын сақтау орны бойынша оқ-дәрілер және олардың фрагменттері 

ықтимал жарылған кездегізақым келетін аймақты түсіреді; 

3) жоспарды және схеманы кейіннен келісу үшін оларды қағаз және 

электрондық жеткізгіштерде үш данада Қазақстан Республикасының Қорғаныс, 

Ішкі істер министрліктеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 

комитетіне, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметіне 

жібереді. 

Қазақстан Республикасының Қорғаныс, Ішкі істер министрліктері, 

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі жоспарды және схеманы алған 

күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оларды облыстардың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарына 

келісугежіберді. 

9. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

жергілікті атқарушы органдары жоспарды және схеманы алған күннен бастап  

10 (он)жұмыс күні ішінде олардың әрбір сақтау орнының жарылғыш заты 

бойынша оқ-дәрілердің сақталатын қорының адамға, ғимаратқа және 

құрылысқа соққы толқынының әсер ету қашықтығының есебі ескеріліп 

келісілгені туралы жазбаша растаумен бірге оларды екі данадаәскери бөлімнің 

мекенжайына жібереді. 

Аумақта меншік иелері немесе жер пайдаланушылар орналасқан 

жағдайда жергілікті атқарушы органдар тыйым салынған аймақтардың және 

тыйым салынған аудандардың шекаралары белгіленгенге дейін жер 

учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару жөнінде 

шаралар қабылдайды.  

10. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органы тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған 
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аудандардыңшекараларыкелісілген сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз)күн 

ішінде тыйым салынған аймақтардың және тыйым салынған аудандардың 

шекаралары туралы мәліметтерді мемлекеттік жер кадастрының 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің дерекқорына енгізуді қамтамасыз 

етеді. 

Тыйым салынған аймақтарда және тыйым салынған аудандарда 

белгіленген тыйым салулар мен шектеулерді бұзуға жол берген тұлғалар 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.  

11. Тыйым салынған аймақтардың және тыйым салынған 

аудандардыңжоспары мен схемасы келісілгеннен кейін әскери бөлімнің 

қолбасшылығы жергілікті жерде тыйым салынған аймақтар мен тыйым 

салынған аудандардың шекараларын көрнекі белгімен белгілейді, 

ондамемлекеттік және орыс тілдерінде «Тыйым салынған аймақ.Өтуге 

(көлікпен өтуге)тыйым салынған (жабық)», «Тыйым салынған 

аудан.Өтуге(көлікпен өтуге) шектеу қойылған» деген жазу (сары фондаені 2 

сантиметр қызыл жиегі бар көлемі  

40 × 60 сантиметр, әріптердің биіктігі 5 сантиметр) болады. Белгілересепте 

белгіленген шекаралардың периметрі бойынша орнатылады: 

1) тыйым салынған аймақтар кемінде 300 метр; 

2) тыйым салынған аудандарда 500 метр. 

12. Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар әскери 

бөлімдерінің қолбасшылықтары тыйым салынған аймақтар мен тыйым 

салынған аудандардың шекаралары туралы мәліметтердің мемлекеттік жер 

кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің дерекқорына 

енгізілген туралы жергілікті атқарушы органның жауабын алған күннен бастап 

3 (үш) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Қорғаныс, Ішкі істер 

министрліктеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметіне 

хабарламаларжібереді. 

13. Сақтау объектілерінде, сақтау объектілерінің жанындағы тыйым 

салынған аймақтарда және тыйым салынған аудандарда табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде халықты, 

ғимараттар мен құрылыстарды қорғауды, қоршаған ортаны қорғауды 

қамтамасыз ету мақсатында әскери бөлімнің қолбасшылығы алдын ала 

әзірленген және заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген хабардар ету және 

азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерімен 

бірлескен іс-қимылдар жоспарын енгізеді. 

14. Төтенше жағдай туындаған жағдайда сақтау объектілері азаматтық 

қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерін және ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) тиісті жергілікті атқарушы органын дереу 

хабардар етеді және бекітілген жоспарға сәйкес іс-шараларды жүзеге асырады. 
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Жоспарды практикалық пысықтауды сақтау объектілері және азаматтық 

қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері жылына кемінде 

бір рет жүргізеді. 

15. Тыйым салынған аймақтар және тыйым салынған аудандар 

аумақтарының шекараларын нақтылау, аумағында сақтау объектілері 

жанындағы тыйым салынған аймақтар және тыйым салынған аудандар 

белгіленген жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін иеліктен шығару 

Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 

Сақтау объектілерінің қайта бейімделуі немесе олардың осындай 

шектерді белгілеу үшін негіз болған сипаттамаларының өзгеруі, сондай-ақ 

сақтау объектісі көшірілген немесе таратылған кезде тыйым салынған аймақтар 

және тыйым салынған аудандар шекаралары талаптарының қолданылуын 

тоқтату  тыйым салынған аймақтардың және тыйым салынған аудандардың 

шекараларын нақтылау туралы шешімдер қабылдауғанегіз болып табылады.   
 

 

________________________ 
 

 


