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Каспий теңізінің қазақстандық секторында теңіз қызметін навигациялық-

гидрографиялық қамтамасыз ету  

қағидалары 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Каспий теңізінің қазақстандық секторында теңіз қызметін 

навигациялық-гидрографиялық қамтамасыз ету қағидалары (бҧдан әрі – 

Қағидалар) «Сауда мақсатында теңізде жҥзу туралы» 2002 жылғы  

17 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 2-тармағының  

31-3) тармақшасына сәйкес әзірленді және Каспий теңізінің қазақстандық 

секторында теңіз қызметін навигациялық-гидрографиялық қамтамасыз ету 

тәртібін айқындайды.  

Қағидалар Каспий теңізінің қазақстандық секторында (бҧдан әрі – КТҚС) 

мемлекеттік органдар мен ҧйымдар теңіз қызметін жҥзеге асырған кезде теңізде 

жҥзу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.  

2. КТҚС-да теңіз қызметін навигациялық-гидрографиялық қамтамасыз 

ету: 

1) навигациялық жабдық қҧралдарын орнату және пайдалану; 

2) теңізде жҥзушілерді навигациялық ахуалдағы ӛзгерістер туралы 

хабардар ету; 

3) КТҚС-да гидрографиялық тҥсірілімдер жҥргізу жолымен жҥзеге 

асырылады. 

3. Осы Қағидаларда мынадай ҧғымдар пайдаланылады: 

1) гидрографиялық зерттеулер – теңіздің және қҧрлықтың су 

объектілерін, олардың нысандарын, кӛлемдерін, жағалаудың, теңіз тҥбінің, 

тереңдігінің, рельефінің және топырағының сипатын зерттеу; 

2) гидрофизикалық зерттеулер – теңіз бен атмосфераның ӛзара 

әрекеттесуі процесін, толқынның беткі, кӛтерілу және ішкі қарқынын, су 

циркуляциясын, турбуленттілігін, теңіздің физикалық ӛрісінің мезо- және 

микроқҧрылымын (температурасын, тҧздылығын, тығыздығын, ағыс 

жылдамдығын және бағытын, оптикалық және акустикалық қасиеттерін, 

магниттік ӛрісін, теңіз химиясын) зерттеу; 

3) геофизикалық зерттеулер – су тҥбі рельефін, қҧрамын,  
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физикалық-механикалық қасиеттері мен коррозиялық белсенділігін; жерасты 

суларының орнын, динамикалық сипаттамалары мен қасиеттерін; уақыт ӛткен 

сайын адам қызметінің нәтижесінде болатын ӛзгерістерді зерттеу;  

4) гидрографиялық қызмет – теңіз жолдарын навигациялық-

гидрографиялық қамтамасыз ету міндеттерін орындауға уәкілетті Қазақстан 

Республикасы Қорғаныс министрлігінің республикалық мемлекеттік мекемесі; 

5) жҥзбелі шектеу жҥйесі – навигациялық қауіптерден, су жолдарынан 

(фарватерлерден, арналардан және әртҥрлі сулы аудандар мен орындардан) 

шектеудің немесе белгілеудің кӛзге кӛрінуін және ондағы біркелкілікті 

қамтамасыз ету мақсатында оларға белгілі бір бояу тҥсін, жарық сипатын, 

ҥлгілік фигуралардың нысандары мен бояу тҥсін бере отырып, теңіздік жҥзбелі 

сақтандыру белгілерін орналастыру жҥйесі;  

6) жҥзуге тыйым салынған аудан – жҥзуге тыйым салынған немесе 

теңізде жҥзу, зәкірге қою, теңіз сҥтқоректілерін ҧстау, су биологиялық 

ресурстарды алудың (аулаудың) суасты қҧралдарымен балық аулауды, суасты 

жарылыстарын жҥзеге асыру, уланған зәкір-шынжырмен жҥзу, ҧшу 

аппараттарының ҧшып ӛтуі, қалықтап тҧруы және қонуы (су бетіне қонуы) 

және басқа да әрекеттер ҥшін шектеу қойылатын теңіз ауданы; 

7) жҥзуге уақытша қауіпті аудан – белгілі бір мерзімге жҥзуге тыйым 

салынатын немесе теңізде жҥзу, зәкірге қою, теңіз сҥтқоректілерін ҧстау, су 

биологиялық ресурстарды алудың (аулаудың) суасты қҧралдарымен балық 

аулауды, суасты жарылыстарын жҥзеге асыру, уланған зәкір-шынжырмен жҥзу, 

ҧшу аппараттарының ҧшып ӛтуі, қалықтап тҧруы және қонуы (су бетіне қонуы) 

және басқа да әрекеттер ҥшін шектеу қойылатын теңіз ауданы; 

8) латералды белгілер – теңіз арналары мен фарватерлері тҧрған жақты 

шектейтін, сондай-ақ арналарды (фарватерлерді) бӛлу орындарын белгілеуге, 

негізгі (қалаулы) арнаның (фарватердің) бағытын және олардың бҧрылыс 

орындарын кӛрсетуге арналған жҥзбелі сақтандыру белгілері;  

9) лоция – теңізде жҥзушіге жергілікті жердегі географиялық пунктті 

тануына мҥмкіндік беретін аудандағы жҥзу шарттарын сипаттайтын және жҥзу 

жолын таңдауды ҧсынатын ақпараттық анықтамалық; 

10) навигациялық ақпарат – теңізде жҥзушілерге хабарламаны басып 

шығару және оны лоцияға және оқу қҧралдарына енгізу ҥшін КТҚС-да жҥзетін 

Қазақстан Республикасы Қарулы Кҥштерінің Әскери-теңіз кҥштері (бҧдан әрі – 

ҚК ӘТК) және Қазақстан Республикасы Ҧлттық қауіпсіздік комитетінің 

Шекара қызметі (бҧдан әрі – ҦҚК ШҚ) корабльдерінің командирлері, сондай-ақ 

кемелер капитандары гидрографиялық қызметке беретін навигациялық 

жағдайдың ӛзгеруі туралы ақпарат; 

11) навигациялық жағдай – физикалық-географиялық шарттармен 

(тереңдігі, су тҥбінің сипаттамасы, жағалаудағы кӛзге кӛрінетін бағдарлар, 

навигациялық қауіптер), теңіздегі навигациялық жабдықтау қҧралдарының бар 

болуымен және жай-кҥйімен және кемелердің жҥзуін регламенттейтін 

ҧсынымдармен айқындалатын теңіздегі жағдай;  
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12) навигациялық-гидрографиялық қамтамасыз ету – навигациялық теңіз 

карталарын, жҥзуге арналған нҧсқаулар мен оқу қҧралдарын қазіргі заманғы 

деңгейде ҧстау, КТҚС-да теңіз жолдарын навигациялық жабдықтау 

қҧралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ теңізде жҥзушілерді навигациялық 

жағдайдың ӛзгеруі туралы хабардар ету мақсатында теңізді гидрографиялық, 

гидрофизикалық және геофизикалық зерттеуді орындау; 

13) теңізде жҥзушілерге хабарлама – теңізде жҥзу оқу қҧралдарына 

(карталарға, лоцияларға) енгізу ҥшін гидрографиялық қызмет кезең-кезеңімен 

басып шығаратын навигациялық жағдайдағы ӛзгерістер туралы ақпараттық 

бюллетень; 

14) теңіздің гидрографиялық тҥсірілімі – теңізде жҥзу мҧқтажы, теңіз 

геологиясы және теңіз қҧрылысы ҥшін су объектілері туралы ақпаратты жинау 

процесі; 

15) теңіз қызметі – бҧл Қазақстан Республикасының мемлекеттің 

қауіпсіздігі, тҧрақты экономикалық және әлеуметтік дамуы мҥдделерінде 

Каспий теңізін зерделеу, игеру және пайдалану саласындағы қызметі, оның 

ішінде: кеме қатынасы қызметі, порттық (айлақтық) кӛрсетілетін қызметтерді 

ҧсыну, кеме жасау және жӛндеу, кемелік операцияларды қамтамасыз ету, теңіз 

мҧнай-газ ӛндіру объектілерін пайдалану, су биологиялық ресурстарды ӛндіру, 

теңіздік ғылыми зерттеулерді жҥргізу; 

16) теңіздік жергілікті дифференциалды станция – Жаһандық 

навигациялық спутниктік жҥйені (бҧдан әрі – ЖНСЖ) тҧтынушы 

дифференциалды тҥзетулердің қолданылу радиусында болған кезде оның 

кеңістіктік координаталарын айқындау нақтылығын арттыру ҥшін олардың 

кӛмегімен навигациялық сигналдарды қабылдау мен ӛңдеу, дифференциалды 

тҥзетулерді есептеп шығару және оларды тҥзететін ақпарат қҧрамында  

ЖНСЖ-ны тҧтынушыға байланыс арналары арқылы беру жҥзеге асырылатын 

белгілі кеңістіктік координаталары бар пунктте орналасқан радиоэлектрондық 

және техникалық қҧралдар кешені; 

17) кардиналды белгілер – теңіздегі (банкалар, қайраңдар, тастар 

ҥйінділері, жасанды суасты кедергілері) немесе жағалық шектен жайылатын 

(рифтер, саяз жерлер, енсіз тҥбектер, қҧбырлар) навигациялық қауіптерден 

шектеу ҥшін арналған жҥзбелі сақтандыру белгілері; 

18) ҧйымдар – КТҚС-да теңіз қызметімен айналысатын заңды тҧлғалар. 

 

 

2-тарау. Каспий теңізінің қазақстандық секторында теңіз қызметін 

навигациялық-гидрографиялық қамтамасыз ету тәртібі 

 

1-параграф. Навигациялық жабдықтау құралдарын орнату және 

пайдалану тәртібі 

 

4. Ҧйымдардың навигациялық жабдықтау қҧралдары (бҧдан әрі – НЖҚ) 
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КТҚС-ны навигациялық жабдықтаудың жалпы жҥйесіне кіреді және теңіз 

порттарына және теңіз қызметі объектілеріне кіреберістерде кемелердің 

қауіпсіз жҥзуін қамтамасыз етуге арналады.  

5. НЖҚ жағалық және жҥзбелі болып бӛлінеді: 

1) жағалық НЖҚ-ға маяктар, теңіз навигациялық белгілері мен теңіздік 

жергілікті дифференциалды станциялар жатады.  

Жағалық НЖҚ теңіздің белгілі бір учаскесін немесе жағалық жиегін тану 

және кеменің мәлімделген белгінің кӛріну қашықтығы шегіндегі орнын 

айқындау ҥшін арналған; 

2) жҥзбелі НЖҚ-ға жҥзбелі сақтандыру белгілері (бҧдан әрі – ЖСБ) – 

буйлар мен қадалар жатады. 

Жҥзбелі НЖҚ навигациялық қауіптерден, арналардың жиектерін және 

фарватерлер тҧрған жақтарын, ҧсынылған жолдарды, теңіз порттарының 

акваторияларын, суасты карьерлерін, топырақ ҥйінділерін, теңізге шығатын 

қҧбыржолдар мен кабельдерді, полигондарды шектеу ҥшін арналған. 

6. Тануды жақсарту ҥшін НЖҚ бәсең радиолокациялық 

шағылыстырғыштармен (бҧдан әрі – БРЛШ), радиолокациялық маяк-жауап 

бергіштермен және дыбыстық-сигнал беру қҧрылғысымен жабдықталады.  

7. НЖҚ бар және оны пайдаланатын ҧйымдар гидрографиялық қызметке 

теңізде жҥзушілерге хабарламаны басып шығару және оқу қҧралдарына 

(карталарға, лоцияларға) енгізу ҥшін осы Қағидаларға 1 – 4-қосымшаларға 

сәйкес мәліметтерді ҧсынады. 

8. Навигацияны ашуға (жабуға) байланысты ЖСБ-ны орнату (алу), 

навигациялық белгілер жарықтарын қосу (сӛндіру) гидрографиялық қызметпен 

және теңіз портының капитанымен келісілген мерзімдерде жҥргізіледі.   

9. КТҚС-ның солтҥстік бӛлігінде теңіз ЖСБ-ны орнату шектелетін аудан 

мҧздан толық тазартылғаннан кейін, ал мҧзды буйлар мен қадалардан басқа, 

оларды алу мҧз қата бастағанда жҥргізіледі. 

Мҧз қататын порттарда ЖСБ навигация басында, порт акваториясы 

мҧздан толық тазартылғанда қойылады, ал гидрометеожағдайларды ескере 

отырып, мҧздың пайда болуының бірінші белгілерімен навигация соңында 

алынады. 

10. Навигациялық кезең ішінде жағалық навигациялық белгілердің 

жарықтары сӛндіріледі, ал ЖСБ теңізде жҥзушілерге хабарламаны басып 

шығару ҥшін гидрографиялық қызметті бір уақытта хабардар ете отырып, 

шҧғыл жӛндеу ҥшін алынады. 

11. НЖҚ белгілерін орналастырудың келісілген схемаларындағы 

ӛзгерістерге гидрографиялық қызметпен келіскеннен кейін ғана жол беріледі.  

12. Ҧйымдар басшылары мен кемелер капитандары ЖСБ-ны дҧрыс 

орнату мен оның қолданылуын, сондай-ақ олардың навигациялық карталардағы 

мәлімделген сипаттамаларға сәйкес келуін де тексереді. 

13. Ауытқыған ЖСБ-ны анықтаған жағдайда кемелер капитандары теңіз 

портының капитанына және гидрографиялық қызметке жеткізілімді жолдайды, 
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егер ауа райы жағдайы және кеменің техникалық мҥмкіндіктері мҥмкіндік 

берсе, ЖСБ-ны бортқа кӛтереді немесе сҥйретуге алады және портқа жеткізеді. 

14. ЖСБ-ға қандай да бір зақым келтірген кеме капитаны ол туралы ЖСБ 

координаталарын, атауын және зақымдау сипатын кӛрсетіп, теңіз портының 

капитанына және гидрографиялық қызметке дереу хабарлайды.    

15. Жағалық НЖҚ кҥндізгі және тҥнгі бағдарлар болып табылады және 

жағалау мен теңізде гидротехникалық негіздерде орнатылады және жҥзу 

шарттары бойынша талап етілетін жарықты тәуліктің тҥнгі уақытында және 

қҧрылысты кҥндізгі уақытта кӛру қашықтығын қамтамасыз етеді.  

16. Жағалық НЖҚ-ның шағылыстыру қабілетін арттыру, сондай-ақ 

ойпатты жағалауда орналасқан, тән радиолокациялық бағдарлары жоқ 

жекелеген нҥктелерді белгілеу ҥшін бәсең радиолокациялық шағылдырғыштар 

қолданылады.   

17. Жағалық НЖҚ-ны орнату кезінде: 

1) навигациялық белгілерді (белгілер ортасын) орнату орындарының 

координаталары геодезиялық тәсілмен айқындалады; 

2) белгі негізінің биіктік белгісі нивелирдің кӛмегімен айқындалады;  

3) теңіз навигациялық белгісін жаңасымен ауыстырған кезде белгі 

ортасының сақталуы теодолиттің кӛмегімен тексеріледі;   

4) жарма белгісінің бойлық осі жарманың осьтік сызығына сәйкес келеді; 

5) қалқанның беткі жағының және ҥлгілік фигураның жазықтығы жарма 

сызығына перпендикуляр орналасады;  

6) белгі жарманың жҥзу бӛлігінің кез келген нҥктесінен айқын кӛрінуге 

тиіс. Белгінің бояуын таңдаған кезде белгі жергілікті жер реңімен анағҧрлым 

ҥйлесімді етіп жасалады. 

18. Навигациялық белгілер жҥзіп ӛтетін кемеден олар кӛрінетін жақтан 

қалқандармен жабдықталған тану және жарма белгілері немесе айырым бояуы 

бар порттық навигациялық белгілер болып бӛлінеді.   

19. Тану навигациялық белгілерінде жарық-оптикалық аппараттар және 

бәсең радиолокациялық шағылдырғыштар орнатылады.  

20. Жергілікті жердің реңіне байланысты жағалық НЖҚ осы Қағидаларға 

5-қосымшаға сәйкес тҥстерге боялады.  

21. Портта, елді мекенде немесе бӛгде жарықтардың саны кӛп болатын 

басқа да жерлерде орнатылған жарма белгілері барлық басқа жарма 

жарықтарынан қатты ерекшелігін қамтамасыз ететін электр жарық жолымен 

жабдықталады.  

22. Саны кӛп крандар, ғимараттар мен басқа да биік қҧрылыстар және 

конструкциялар реңінде белгілердің кҥндізгі уақытта кӛрінуі қиындағанда 

порттарда немесе басқа да аудандарда жарма белгілерін орнату кезінде 

тәуліктің жарық уақытында белгілерді қолдану ҥшін оларға қосымша жарық-

оптикалық аппараттар орнатылады.  

23. Жағалық НЖҚ-ны штаттық орындарға орнатқаннан кейін оларды 

пайдалануға берер алдында олар гидрографиялық қызмет мамандарын тарта 
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отырып, теңізден қадағалаумен тексеріледі. 

24. Жағалық НЖҚ-ның қолданылуын теңізден жҥргізілген қадағалау 

нәтижелері бойынша гидрографиялық қызмет оны пайдалануға қабылдау 

немесе жағалық НЖҚ-ны қолдану сапасын жақсарту бойынша қосымша 

жҧмыстар жҥргізу туралы қорытынды береді, олар орындалғаннан кейін 

теңізден қадағалаумен тексеру қайталанады.  

25. Теңіздік жергілікті дифференциалды станция (бҧдан әрі – ТЖДС) 

навигациялық сигналдарды қабылдауды, қызметтік ақпаратты беруді, ӛңдеуді 

және сақтауды (резервтегіні қоса алғанда), сондай-ақ нақты уақыт ауқымында 

ТЖДС-ны пайдаланушыларға деректерді ҧсынуды жҥзеге асырады.  

26. ТЖДС мынадай міндеттерді шешу кезінде объектілердің 

координаталарын «метрлік» және «дециметрлік» дәлдікпен айқындауды:  

1) ЖНСЖ сигналдарын қабылдауды; 

2) дифференциалды тҥзетулерді есептеуді және ЖНСЖ навигациялық 

сигналдары ҥшін тҥзетуші ақпаратты қалыптастыруды; 

3) нақты уақыт ауқымында тҥзетуші ақпаратты беруді; 

4) навигациялық ӛрістердің сапасы және тҥзетуші ақпарат сапасы туралы 

ақпаратты қалыптастыруды және беруді; 

5) ТЖДС қҧрамдас бӛліктерінің жҧмыс режимінде жҧмыс істеу сапасын 

ҥздіксіз бақылауды қамтамасыз етеді. 

27. КТҚС-да кемелердің жҥзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 

ЖНСЖ-ны тҧтынушылар болып табылатын кемелер капитандары орналасқан 

жердің координаталарын дәл айқындау ҥшін тҥзетуші ақпаратты пайдаланады.  

28. КТҚС-да Халықаралық маяк қызметтерінің қауымдастығы (бҧдан әрі 

– ХМҚҚ) қабылдаған навигациялық қауіптерді жҥзбелі сақтандыру 

белгілерімен шектеудің бірыңғай жҥйесі (бҧдан әрі – А ӛңірі ХМҚҚ жҥзбелі 

шектеу жҥйесі) пайдаланылады. 

29. А ӛңіріндегі ХМҚҚ жҥзбелі шектеу жҥйесі бойынша белгілер мен 

жарықтардың қызыл тҥсі – фарватерлер мен арналардың сол жағын (қызыл – 

сол жақ), ал жасыл – оң жағын шектеу ҥшін қабылданған. Бҧл ретте 

фарватерлер мен арналардың бағыты және олардың жақтарының атауы 

теңізден саналады, ал жекелеген жағдайларда арнайы ескертіледі. 

30. А ӛңірі ХМҚҚ жҥзбелі шектеу жҥйесі ЖСБ-ның бес типін: 

1) латералды белгілер;  

2) кардиналды белгілер; 

3) шағын кӛлемдегі жеке қауіптер белгілері; 

4) осьтік белгілер (қауіпсіз ӛту белгілері); 

5) арнайы мақсаттағы белгілерді кӛздейді. 

31. Қою ауданының ерекшеліктеріне және шектелетін қауіп тҥріне 

байланысты белгілердің аталған типтерінің әрқайсысы дербес те, бір уақытта 

барлық немесе бірнеше типтерді қамтитын әртҥрлі тәсілдер де қолданылады. 

32. Жарық беретін және жарық бермейтін жҥзбелі белгілерде бәсең 

радиолокациялық шағылдырғыштар, радиолокациялық маяк-жауап бергіштер, 
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радиомаяктар, дыбыстық белгілер қолданылады. Әрбір нақты жағдайда 

белгілер жабдығының қҧрамы навигациялық оқу қҧралдарында жарияланады.  

33. А ӛңірі ХМҚҚ жҥзбелі шектеу жҥйесі бойынша қойылатын ЖСБ 

типтерін таңдау және олардың қажетті саны ауданның навигациялық-

гидрографиялық ерекшеліктері, жҥзу шарттары мен режимдері бойынша, 

сондай-ақ шектелетін қауіптердің орны, кӛлемі мен тҥрлері бойынша 

айқындалады.  

34. Латералды белгілер жиектеріне қатысты кеменің орналасу орнын 

кӛзбен ӛлшеп бағалауды жеңілдететін арнаны (фарватерді) шектеудің 

анағҧрлым таралған нҧсқасы ретінде арнаның (фарватердің) екі жағынан 

орнатылады.  

35. Латералды белгілермен шектелетін арнаның (фарватердің) бағыты 

және оның «сол» және «оң» жақтарының атауы теңізден портқа қарай жҥзіп 

бара жатқан кемеге қатысты қабылданған, ерекше жағдайларда арнаның 

(фарватердің) бағыты бӛлек ескертіледі. 

36. Сол жақтағы белгілерге – жҧп нӛмірлер, оң жақтағы белгілерге – тақ 

нӛмірлер беріледі. Жекелеген жағдайларда реттік нӛмірлеу жергілікті 

жағдайлар бойынша ыңғайлы болатындай жҥзеге асырылады. Қабылданған 

нӛмірлеу тәртібі навигациялық оқу қҧралдарында жарияланады. 

37. Біркелкі емес арналарды (фарватерлерді) бӛлу орындарын белгілеудің 

латералды белгілері негізгі арнаның (фарватердің) сол жағындағы немесе оң 

жағындағы бӛлу орнына (нҥктесіне) қойылады және атауына сәйкес қойылған 

белгіге қатысты (теңізден санай отырып) негізгі арнаның (фарватердің) 

орналасуы кӛрсетіледі.   

«Оң жақтағы негізгі арна (фарватер)» белгілері негізгі арнаның 

(фарватердің) сол жағындағы оны бӛлу орнына (нҥктесіне) қойылады.  

«Сол жақтағы негізгі арна (фарватер)» белгілері негізгі арнаның 

(фарватердің) оң жағындағы оны бӛлу орнына (нҥктесіне) қойылады.  

Әрбір нақты жағдайда белгілердің типтері мен оларды орнату орындары 

бӛлу (қосу) орындарында арналардың (фарватерлердің) ӛзара орналасуымен 

айқындалады.  

38. Арна (фарватер) аймағында болатын жеке қауіптер шағын кӛлемдегі 

жекелеген қауіптер белгілерімен немесе тиісті кардиналды белгілермен 

шектеледі. 

39. Кардиналды белгілер қауіп айналасына оны жер шарының жақтарына 

қатысты шектеу қағидаты бойынша (компас бойынша басты тӛрт бағыт 

бойынша) қойылады. Шектелетін қауіптің айналасындағы кӛкжиек шартты 

тҥрде:  

1) солтҥстік, NW (солтҥстік-батыс) және NE (солтҥстік-шығыс) 

румбалары арасында; 

2) шығыс, NE (солтҥстік-шығыс) және SE (оңтҥстік-шығыс) румбалары 

арасында; 

3) оңтҥстік, SE (оңтҥстік-шығыс) және SW (оңтҥстік-батыс) румбалары 
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арасында; 

4) батыс, SW (оңтҥстік-батыс) және NW (солтҥстік-батыс) румбалары 

арасында тӛрт сектор болып бӛлінеді. 

40. Кардиналды белгінің атауы шектелетін қауіптің қай жағынан айналып 

жҥзіп ӛту қажет екенін кӛрсетеді.   

41. Кардиналды белгілер кемелердің жҥзуі белгілі бір бағыттармен 

регламенттелмеген аудандарда қолданылады. 

42. Кардиналды белгілер латералды белгілермен бірге тығыз жҥзу 

аудандарында және арналарда (фарватерлерде) олардың иілу (бҧрылу), бӛліну 

және қосылу орындарында, сондай-ақ арнаның (фарватердің) жиектеріне қауіп 

тӛнген кезде қолданылады. 

43. Суға батқан кемелерді шектеу кезінде кардиналды белгілерді қою 

орындары, олардың атауы мен қажетті саны кеме кӛлемімен, оның 

орналасуымен және оны қай жағынан айналып жҥзіп ӛту қажет екенімен 

айқындалады. 

44. Шектелетін қауіпке қатысты әрбір қойылған кардиналды белгінің 

орналасуы және қауіптен белгіге дейінгі арақашықтық навигациялық оқу 

қҧралдарында кӛрсетіледі. 

45. Шағын кӛлемдегі жекелеген қауіптер белгілері жан-жағынан 

навигациялық тҧрғыдан қауіпсіз жҥзуді қамтамасыз ететін тереңдікпен 

шектелген бӛлек жатқан шағын кӛлемдегі қауіптерді шектеу ҥшін арналған. 

46. Егер қауіп радиусы 100 метрге дейін шеңберде болса, ол шағын 

кӛлемдегі болып саналады.  

47. Шағын кӛлемдегі жеке қауіптер белгілері тікелей шектелетін қауіп 

ҥстіне қойылады. Егер белгіні қауіп ҥстіне қою мҥмкін болмаса, онда ол 

мҥмкіндігінше одан ең аз қашықтыққа қойылады. Бҧл жағдайда қауіп және оны 

шектейтін белгі радиусы 100 метрге дейін шеңберге (шеңбер ортасы белгіні 

қою нҥктесінде жатқан ретінде қабылданады) кіруге тиіс. 

48. Егер жағдайлар және тереңдік белгіні тікелей қауіп ҥстіне қоюға 

мҥмкіндік бермесе немесе қауіп оны шектейтін белгімен бірге радиусы  

100 метрге дейін шеңберге кірмесе, онда шағын кӛлемдегі жеке қауіп белгісінің 

орнына тиісті кардиналды белгілер қолданылады.  

49. Шағын кӛлемдегі жеке қауіптер белгілері суға батқан кемелерді 

шектеу ҥшін қолданылады. Бҧл жағдайда суға батқан кеменің кӛлеміне және 

алдыңғы пункттерде кӛрсетілген белгіні орнату орнына қатысты талаптарды 

орындау оларды қолданудың міндетті шарты болып табылады.  

50. Осьтік белгілер фарватерлердің және ҧсынылған жолдардың осьтерін 

белгілеу ҥшін арналған. 

51. Осьтік белгілер фарватерлерді және ҧсынылған курстарды белгілеу 

кезінде белгіден белгіге дейін жҥзуді қамтамасыз ететіндей етіп қойылады. 

Фарватерлер мен ҧсынылған курстар осьтерінің бҧрылу орындары да осьтік 

белгілермен белгіленеді. 

52. Осьтік белгілер арнаға (фарватерге) кіреберістердегі (бастапқы) 
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нҥктелерде қойылатын қабылдайтын ретінде, сондай-ақ:  

1) ҧсынылған бірнеше жолдарды бӛлу және қосу орындарын;  

2) ӛлшеу мильдерінде жҥзіп ӛту сызығының қалпын;  

3) қауіпсіз жҥзіп ӛту ортасын немесе оның анағҧрлым терең су 

қабатындағы бӛлігін;  

4) айналмалы қозғалыс ауданының ортасын белгілеу ҥшін қолданылады. 

53. Арнайы мақсаттағы белгілер навигациялық оқу қҧралдарында оларға 

сілтемелер бар және карталарда орналасуы кӛрсетілген арнайы аудандарды 

немесе объектілерді шектеу немесе белгілеу ҥшін арналған.  

54. Арнайы мақсаттағы белгілер: 

1) ғылыми аппаратураны алып жҥзетін жҥзбелі және стационарлық 

объектілерді; 

2) арнайы аудандар мен полигондарды; 

3) топырақ ҥйінділері аудандарын; 

4) кабельдер мен қҧбыржолдарды; 

5) зәкір орындарын; 

6) қозғалысты бӛлу шектері мен аймақтарын; 

7) қойылған балық аулау жабдығы орындарын шектеу немесе белгілеу 

ҥшін қойылады.  

55. Полигондарды, топырақ ҥйінділері аудандарын шектеу немесе 

белгілеу кезінде арнайы мақсаттағы белгілер олардың шекаралары бойынша 

қойылады. Белгілер саны шектелетін ауданның (полигонның) 

маңыздылығымен, оның конфигурациясымен және ауданымен айқындалады. 

Егер шектелетін ауданның (полигонның) шетінен арнайы мақсаттағы белгіні 

орнату ортасына дейінгі арақашықтық белгіленетін жарықтың кӛріну 

қашықтығынан екі есе аз болса, онда осы ауданда (полигонда) бір арнайы 

мақсаттағы белгі орнатылады.    

56. Осы ауданда теңіз қызметімен айналысатын ҧйымдар осындай 

орындарды шектеуді гидрографиялық қызметпен келісу бойынша жҥзеге 

асырады. 

57. Кабельдер мен қҧбыржолдар кабельді немесе қҧбыржолды тӛсеу 

желісі бойымен арнайы мақсаттағы белгілермен шектеледі. 

58. Балық аулау жабдығы қойылған орындарды арнайы мақсаттағы 

белгілермен шектеуді гидрографиялық қызметпен келісу бойынша тиісті балық 

аулайтын ҧйымдар жҥзеге асырады. Келісу кезінде белгілерді орналастыру 

схемасы мен қажетті саны айқындалады. 

59. Балық аулау жабдығы қойылған орындарды шектеу ҥшін арнайы 

мақсаттағы белгілердің орнына А ӛңіріндегі ХМҚҚ жҥзбелі шектеу жҥйесінде 

қабылданғаннан нысаны мен бояуы бойынша ерекшеленетін арнайы белгілер 

де қолданылады.  

60. Балық аулау жабдықтары қойылған орындарды шектейтін белгілерді 

орналастыру схемасы, тҥрі теңізде жҥзушілерге хабарламада жарияланады. 

61. Қажетті ЖСБ-ны орнатуды және оған қызмет кӛрсетуді: 
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1) гидрографиялық қызмет – КТҚС теңіз жолдарының;  

2) мҧнай-газ ӛндіру теңіз объектілерін пайдаланатын ҧйымдар – жасанды 

аралдар мен мҧнай-газ ӛндіру объектілерінің; 

3) порттар әкімшілігі – порттардың және оларға кіреберістердің;  

4) теңіз және жағалық объектілердің меншік иелері теңіз және жағалық 

объектілердің акваторияларында жҥзеге асырады. 

62. ЖСБ-ны 61-тармақтың 2) – 4) тармақшаларында кӛрсетілген 

акваторияларда орнату гидрографиялық қызметпен келісу бойынша жҥзеге 

асырылады. 

63. ЖСБ-ны штаттық орындарға орнату және оларды пайдалануға беру 

алдында олар гидрографиялық қызмет мамандарын тарта отырып тексеріледі. 

64. Пайдалану кезеңінде қолданыстағы теңіз ЖСБ: 

1) қолданудың барлық кезеңі ішінде штаттық орнын сақтайды; 

2) мәлімделген кӛру қашықтығын қамтамасыз етеді; 

3) ҥлгілік фигураның нысанын (бар болған кезде), сыртқы бояудың 

штаттық тҥсін, жарықтың сипаттамасы мен ҥздіксіз әрекет етуін сақтайды. 

65. Порттар акваториясының кірме арналары мен фарватерлерін 

шектейтін жҥзбелі НЖҚ порт бастығы бекітетін навигациялық шектеу 

схемасына сәйкес орнатылады және гидрографиялық қызметпен келісіледі.   

66. ЖСБ теңізде жҥзуші кеменің алдыңғы жағынан:  

1) арналарда – буйлардың немесе қадалардың кемінде екі жҧбын; 

2) фарватерлерде – буйлардың немесе қадалардың кемінде бір жҧбын; 

3) фарватерлердің немесе ҧсынылған курстардың осьтерін белгілеу 

кезінде екі немесе бір белгіні кӛретіндей орнатылады. 

67. Кӛршілес белгілердің жҧптары арасындағы аралықтар осы 

Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес формулалар бойынша есептеледі. 

68. Осы формулалар бойынша есептелген және 0,5 километрге дейін 

дӛңгелектелген белгілер арасындағы аралықтар бір мильге атмосфераның 

айқындылығы Т = 0,8 коэффициенті кезінде олардың кӛріну қашықтығына 

байланысты осы Қағидаларға 7-қосымшада айқындалған.  

69. Әрбір жекелеген жағдайда навигациялық қауіпті шектеу мынадай 

факторларды: 

1) жҥзу ауданының навигациялық-гидрографиялық және 

гидрометеорологиялық жағдайларын; 

2) кемелер қозғалысының белгіленген жолдарын; 

3) осы ауданда жҥзетін кемелердің типтерін; 

4) навигациялық қауіптің сипаты мен ерекшеліктерін алдын ала 

зерделегеннен және ескергеннен кейін жҥргізіледі. 

70. Шектеуге: 

1) кемелер қозғалысы қарқынды жағалық жҥзу аймақтарында; 

2) арналардың, фарватерлер мен ҧсынылған курстардың жақын нҥктелері 

маңында; 

3) теңізде, фарватерлер немесе кемелер қозғалысының ҧсынылған 
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курстары маңында; 

4) арнайы жҧмыстар, балық аулау немесе басқа да кәсіптік жҧмыс 

аудандарында орналасқан барлық қауіптер жатады. 

71. ЖСБ-ны және олардың навигациялық қауіпке қатысты орналасуын 

таңдау ҥшін бастапқы деректер: 

1) осы аудандағы кемелер қозғалысының схемасы (фарватерлердің, 

ҧсынылған курстардың, қозғалысты бӛлу аймақтарының бар болуы) және жҥзу 

жағдайлары (кҥндіз, тҥнде, жазда немесе жыл бойы); 

2) навигациялық қауіптің орналасуы, шекаралары (кӛлемі) және басқа да 

ерекшеліктері; 

3) осы ауданға тән метеорологиялық кӛру қашықтығы; 

4) осы ауданда жҥзетін кемелердің барынша шӛгуі, жылдамдығы, 

ҧзындығы, циркуляция радиусы; 

5) аудандағы және қауіптегі теңіз тҥбінің тереңдігі, рельефі және теңіз 

тҥбіндегі топырақтың  сипаты; 

6) толқынның ең жоғарғы биіктігі, теңіз деңгейінің ауытқуы, ағыстың 

бағыты мен жылдамдығы; 

7) осы аудандағы орынды айқындау нақтылығы болып табылады. 

72. ЖСБ қауіпке қатысты мыналарды: 

1) теңізде жҥзушіге кҥндіз және тҥнгі уақытта қолданудың мәлімделген 

қашықтығында белгіні уақтылы анықтау, оны тану және қауіптен қорғану 

мҥмкіндігін;  

2) қауіп айналасында белгілерді кӛру қашықтығының тҧтас аймағын 

жасауды және кемінде 30 %-ға ӛзара жабылуды қамтамасыз ете отырып 

орнатылады. 

73. ЖСБ-ны орнату кезінде навигациялық қауіптерді шектеудің мынадай 

нҧсқалары кӛзделеді: 

1) жағалау шегінен теңізге 2 километрге дейінгі қашықтыққа шығатын 

енсіз тҥбектер мен саяз жерлер тҥріндегі қауіптер бір кардиналды белгімен 

шектеледі (жағалау мен қауіп арасындағы ӛтпе жол бар болған кезде ол тӛрт 

жақтан кардиналды белгілермен шектеледі);  

2) жағалаудан теңізге дейін кемінде 2 километр болатын қауіптер ҥш 

жақтан, ал жағалау мен қауіп арасындағы ӛтпе жол бар болған кезде – тӛрт 

жақтан кардиналды белгілермен шектеледі;  

3) егер қауіп кӛру қашықтығы барлық бағыттардан қолданудың қажетті 

қашықтығынан асатын белгімен шектелсе, онда  шағын кемелердің жҥзуін 

қамтамасыз ету ҥшін қауіп шекаралары қосымша қадалармен шектеледі; 

4) ҧзындығы жҥзбелі белгіні кӛру қашықтығы шамасының жартысынан 

аспайтын бӛлек банкаларда БРЛШ бар бір жарық беретін буйды және қауіптің 

орналасуын нақтылайтын қадаларды қоюға рҧқсат етіледі.  

74. Буй фарватер, ҧсынылған курс немесе кемелер қозғалысы жолы 

жағынан орнатылады.   

75. Арналарды немесе фарватерлерді шектеу ҥшін белгілердің қажетті 
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саны осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес формулалар бойынша есептеледі. 

76. ЖСБ-ға нӛмір беру гидрографиялық қызметпен келісу бойынша 

жҥзеге асырылады. 

77. Қҧбыржолдар мен кабельдерді қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету 

және зақымдау мҥмкіндігін болдырмау ҥшін мынадай қашықтықта тҧратын 

параллельді жазықтықтар арасында жасалған су бетінен тҥбіне дейін барлық 

тереңдікте су кеңістігі учаскелері тҥріндегі кҥзет аймақтары: 

1) теңіз байланыс кабелінің трассасы ҥшін – әр жағынан 500 метр; 

2) электр желісі кабелі ҥшін – әр жағынан 100 метр; 

3) қҧбыржолдардың суасты ӛтетін жолдары ҥшін – әр жағынан 

қҧбыржолдардың шеткі жиектерінің осьтерінен 100 метрден белгіленеді.  

78. Теңіз кабель желілері мен қҧбыржолдар трассалары теңізде 

жҥзушілерге хабарламада кӛрсетіледі және теңіз карталарына тҥсіріледі.  

79. Әртҥрлі мақсаттағы кабельдер мен қҧбыржолдардың сақталуын 

қамтамасыз ету мақсатында теңізде жҥргізілген кабельдер мен 

қҧбыржолдардың иелері гидрографиялық қызметпен келісілген орындарда 

ЖСБ-ны қояды. 

80. Теңізге тазартқыш қҧрылыстарды немесе басқа да мақсаттағы 

қҧбыржолдарды, сондай-ақ кабель желілерін шығаратын орындардың алдында  

жағалауда зәкір қоюға, шынжырлар, сҥйреткілер, лоттар тҥсіруге тыйым 

салынған суасты ӛту аймақтарын білдіретін «Зәкір тастауға болмайды» деген 

тыйым салатын белгісі орнатылады. Шығаратын орынның теңіз жағында ЖСБ 

қойылады. 

81. Кабель, қҧбыржол трассасының осі әрекет ету қашықтығы шығаратын 

орынның ҧзындығынан аспайтын кӛрсетілген белгілер жармасымен және ҧдайы 

сары жарықпен белгіленеді. 

 

2-параграф. Навигациялық жағдайдағы өзгерістер туралы теңізде 

жүзушілерді хабардар ету тәртібі 
 

82. Навигациялық ақпарат ӛзінің шҧғылдығы және маңыздылығы 

бойынша кезектен тыс – навигациялық жағдайдағы анағҧрлым шҧғыл және 

маңызды ӛзгерістер туралы хабардар ету және кезекті, теңізде жҥзу ҥшін 

тікелей қауіп туралы мәліметтерді қамтымайтын шҧғылдығы және 

маңыздылығы тӛмен ақпарат болып бӛлінеді. 

83. Кезектен тыс ақпарат мынадай қауіптер туралы: 

1) негізгі кеме қатынасы жолдарындағы жарықтардың, тҧмандық 

сигналдар мен буйлардың ақаулығы; 

2) негізгі кеме қатынасы жолдарындағы немесе олардың маңындағы суға 

батқан кемелер және егер ол бар болса, олардың шектеуі;  

3) оларды орнату немесе ӛзгерту теңізде жҥзушілерді жаңылыстыратын 

кезде жаңа НЖҚ немесе ескі НЖҚ-ның елеулі ӛзгерістері; 

4) қарқынды кеме қатынасы аудандарында ҥлкен басқарылмайтын 
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сҥйреткіштердің бар болуы; 

5) жылжымалы миналар; 

6) іздестіру-қҧтқару жҧмыстары немесе теңіздің  ластануына қарсы кҥрес 

жӛніндегі іс-шаралар жҥргізілетін аудандар (осы аудандарды аралап шығу 

ҥшін); 

7) жҥзу ҥшін қауіп тӛндіретін жаңадан табылған жартастар, банкалар, 

рифтер және суға батқан кемелер, сондай-ақ егер ол бар болса, олардың 

шектеуі; 

8) кенеттен ӛзгерістер немесе белгіленген жолдар (маршруттар) бойынша 

жҥзуге уақытша тыйым салу; 

9) кабельдерді немесе қҧбыржолдарды жҥргізу бойынша жҧмыс,  

сондай-ақ жҥзу ҥшін қауіп тӛндіретін және кеме қатынасы жолдарында немесе 

олардың маңында жҥргізілетін басқа да суасты жҧмыстары;  

10) теңізде, кеме қатынасы жолдарында немесе олардың маңында 

қҧрылыстар орнату; 

11) навигациялық жабдық радиотехникалық қҧралдарының қолданылу 

режимінің елеулі бҧзушылықтары;  

12) ауқымды аудандарда жҥзу қауіпсіздігіне ықпал ететін арнайы  

іс-қимылдар (әскери-теңіз оқу-жаттығулары, зымырандық немесе 

артиллериялық оқ атулар) туралы мәліметтерді қамтиды. 

84. 83-тармақта аталған теңізде жҥзу ҥшін қауіптерді кездестірген немесе 

оларды анықтаған ҚК ӘТК және ҦҚК ШҚ корабльдерінің командирлері, 

сондай-ақ кеме капитандары ол туралы хабарламаны: 

1) теңіздегі барлық кемелерге; 

2) гидрографиялық қызмет бойынша кезекшіге; 

3) теңіз портының капитанына дереу береді. 

85. Теңізде жҥзу ҥшін тікелей қауіп туралы мәліметтерді қамтымайтын, 

бірақ жҥзу ҥшін карталар мен нҧсқаулардың сапасын елеулі тҥрде жақсартатын 

навигациялық ақпаратқа мынадай мәліметтер: 

1) тереңдігі сиретіліп («ақ дақтар») кӛрсетілген немесе кҥмән келтіру, 

нақты емес белгілер бар аудандарда маршруттық ӛлшеу туралы; 

2) теңізден кӛзге кӛрінетін объектілер туралы;  

3) штаттық НЖҚ жҧмысындағы ӛзгерістер туралы; 

4) жҥзу және зәкірге қою ҥшін ҧсынылған курстар, нҧсқаулар туралы; 

5) порттардағы ӛзгерістер туралы; 

6) порттық қағидалар және лоцмандық қызмет туралы; 

7) теңізде жҥзу мәселелеріне қатысты хабарландырулар мен ескертулер 

туралы; 

8) жергілікті жерде жҥзу ҥшін карталар мен нҧсқауларда анықталған 

айырмашылықтар туралы мәліметтер жатады.  

86. ҚК ӘТК мен ҦҚК ШҚ корабльдерінің командирлері, сондай-ақ кеме 

капитандары жинаған 85-тармақта аталған навигациялық ақпарат қысқа 

мерзімде гидрографиялық қызметке жолданады. 
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87. Жҥзу ҥшін тыйым салынған аудандардың шекаралары Каспий 

теңізінде жҥзуге арналған навигациялық карталарда және оқу қҧралдарында 

кӛрсетіледі.  

88. Жҥзу ҥшін тыйым салынған және жҥзу ҥшін уақытша қауіпті 

аудандарға қатысты ӛзгерістерді гидрографиялық қызмет теңізде жҥзушілерге 

хабарламада алдын ала жариялайды. 

89. Навигациялық жағдайлар және КТҚС-да кемелердің жҥзу режимі 

ӛзгерген жағдайларда гидрографиялық қызмет теңізде жҥзушілерге 

хабарламаны басып шығаруды, ал ҧйымдар кӛрсетілген мәліметтерді теңізде 

жҥзушілерге жеткізуді жҥзеге асырады. 

 

3-параграф. КТҚС-да гидрографиялық түсірілімдер жүргізу тәртібі 
 

90. Теңізді гидрографиялық тҥсіру гидрографиялық, геофизикалық, 

гидрофизикалық зерттеулерді және ӛлшеу жҧмыстарын жҥргізу арқылы жҥзеге 

асырылады.  

91. Гидрографиялық қызмет теңізді гидрографиялық, гидрофизикалық 

және геофизикалық зерттеулерді орындайды, басқа ҧйымдар орындайтын 

зерттеулерді ҥйлестіруді және ӛз қҧзыреті шеңберінде Каспий маңы 

мемлекеттерінің гидрографиялық қызметтерімен ӛзара іс-қимылды жҥзеге 

асырады.    

92. Ӛлшеу жҧмыстарын ҧйымдар навигациялық және пайдалану 

мақсатында орындайды. 

93. Навигациялық мақсатта ӛлшеу жҧмыстары – бҧл акваториялардың 

картографиялық суретін жасау мақсатында рельефтің сипаты мен тереңдіктің 

жай-кҥйі туралы мәліметтерді алуға қол жеткізілетін жҧмыстар жиынтығы.  

94. Пайдалану мақсатында ӛлшеу жҧмыстары кеме қатынасы теңіз 

жолдары габариттерінің жай-кҥйін анықтау, су тҥбін тереңдету жҧмыстарының 

кӛлемін айқындау, кеме қатынасы жолдары жҥктемесінің кӛлемі мен 

қарқындылығын анықтау, гидротехникалық қҧрылыстарды салу немесе 

реконструкциялау бойынша жобалау жҧмыстарын қамтамасыз ету ҥшін 

орындалады. 

95. Теңіз гидротехникалық қҧрылыстарын пайдаланатын ҧйымдардың 

басшылары порттардың, порт айлақтарының, терминалдардың және кемеде 

жҥзетін арналардың ведомстволық бағынысты акваторияларында навигациялық 

мақсатта ӛлшеу жҧмыстарын уақтылы жҥргізеді және осы акваторияларда 

кепілді тереңдікте ҧстауды қамтамасыз етеді. 

96. Пайдалану мақсатында ӛлшеу жҧмыстары теңіз объектілерінің 

кӛлеміне, қарқындылығына және жҥктемесіне байланысты орындалады. 

Ӛлшеуді жҥргізу кезеңділігін теңіз гидротехникалық қҧрылыстарын 

пайдаланатын ҧйымдар белгілейді. 

97. Мамандандырылмаған кәсіпорындар ӛлшеу жҧмыстарын жҥргізу 

барысында зерделеу материалдарын сараптамалық бағалау ҥшін 
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гидрографиялық қызметке береді және осындай бағалаудан кейін ғана 

карталарды, нҧсқаулар мен оқу қҧралдарын тҥзету ҥшін одан әрі пайдаланады.  

98. КТҚС-да теңізде жҥзу қауіпсіздігіне әсер етуі мҥмкін факторларды 

зерделеу ҥшін теңізде немесе жағалауда теңіздік  ғылыми зерттеулерді, 

жҧмыстарды жҥргізуді жоспарлайтын ҧйымдар осындай жҧмыстар мен 

зерттеулердің жобаларын гидрографиялық қызметпен және жануарлар дҥниесiн 

қорғау, ӛсiмiн молайту және пайдалану саласындағы уәкiлеттi органмен 

уақтылы келіседі.  

99. Теңізде жҥзушілерге хабарламаны уақтылы басып шығару ҥшін 

ҧйымдар жҧмыстарды немесе зерттеулерді жҥргізу басталғанға дейін кемінде 

10 тәулік бҧрын гидрографиялық қызметке: 

1) жобаның сипаты және мақсаттары; 

2) кемелердің атауын, тоннажын, типі мен сыныбын және ғылыми 

жабдықтың сипаттамасын қоса алғанда, пайдаланылатын әдістер мен қҧралдар;   

3) жоба жҥргізілетін нақты географиялық аудандар; 

4) жҧмыстардың басталуы мен аяқталуының болжамды кҥндері;  

5) қамқорлығымен жоба жҥргізілетін ҧйымның атауы, басшысы және 

жобаға жауапты адам туралы мәліметтерді береді.  

100. Теңіздік ғылыми зерттеулер жҥргізген ҧйымдар жҧмыстар 

аяқталғаннан кейін бір ай мерзімде гидрографиялық қызметке: 

1) су ортасының және мҧз басу жағдайының гидродинамикасын зерделеу; 

2) Каспий теңізі деңгейінің ауытқуын және оның теңіз, мҧнай-газ 

кәсіптік, гидротехникалық қҧрылыстарына және жағалық мҧнай-газ 

инфрақҧрылымына ықпал етуін зерделеу және болжау; 

3) гидрографиялық, гидрофизикалық, геофизикалық, гидробиологиялық, 

ихтиологиялық және геотехникалық зерттеулер; 

4) теңіздің физикалық ӛрісіне (температурасына, тҧздылығына, 

тығыздығына, ағыстың жылдамдығы мен бағытына, оптикалық және 

акустикалық қасиеттеріне, магниттік және гравиметриялық ӛрістерге, су тҥбінің 

рельефін зерделеуге) байланысты ӛзге де ғылыми зерттеулер нәтижелері 

бойынша есеп берулерді жолдайды. 

101. Мәліметтерді жинақтауды, олардың ӛзгерістерін оқу қҧралдарына 

енгізуді жҥргізетін гидрографиялық қызмет зерттеулер нәтижелерін ӛңдейді 

және навигациялық теңіз карталарын қазіргі заманғы деңгейде ҧстау бойынша 

жҧмыстарды жҥргізеді. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

http://172.16.31.43/kaz/docs/P050000310_#z0
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Каспий теңізінің қазақстандық секторында 

теңіз қызметін навигациялық-гидрографиялық 

қамтамасыз ету қағидаларына  

1-қосымша 

__________________________ 
(ҧйымның атауы) 

__________________________ 
(мекенжайы) 

 

Жарық беретін/жарық бермейтін буйдың  

ФОРМУЛЯР-КАРТОЧКАСЫ 
(Екі данада толтырылады: 

1-ші дана – гидрографиялық қызмет ҥшін, 2-ші дана – ҧйым ҥшін) 

 

Буйдың атауы ________________________________________________________  

Орналасқан орны: ендігі __________________ бойлығы ____________________ 

Су учаскесінің атауы __________________________________________________ 

Шектелетін қауіптің атауы ________________ Буйдың типі________________ 

Кім жасады ___________ Салынған жылы ______Буйдың бояуы _____________ 

Буйдың негізгі кӛлемдері: диаметрі__________________ шӛгуі ______________ 

Су деңгейінен су ҥстіндегі биіктігі ______________________________________ 

Жабдықсыз буйдың салмағы_______Жарық-оптикалық аппараттың типі______ 

Жарықтың тҥсі _______________________________________________________ 

Жарықтың сипаттамасы: _________________ минуттағы ___________ жарықтар 

Жарық кӛрудің оптикалық қашықтығы _____ Жарық кӛзі___________________ 

Жарық беретін аппараттың типі ________________ № ______________________   

Қосымша аппаратура __________________________________________________ 

Қоректендіру кӛздері_________________Олардың саны ____________________  

Жыл бойы жарықтың қосылу кезеңі______________________________________ 

Толық зарядтау кезіндегі буйдың қолданылу кезеңі________________________ 

Орнату тереңдігі, метрмен ______ Топырағы _________ Зәкірдің типі ________ 

Зәкірдің массасы ___ Зәкір шынжыры: калибрі ______ ҧзындығы ____________ 

Дыбыс-сигнал беру қҧрылғысы_________________________________________ 

Буйдың қолданылуын кім қадағалайды___________________________________ 

Қосымша мәліметтер __________________________________________________ 

20 ___ жылғы ______________ жасалды 

Толтырды____________________________________________________________ 
(лауазымы, тегі, қолы) 

 

Негізгі ӛлшемдері бар буйдың сызбасы 

Масштаб 1 : 100 
Буйдың қалқып тҧрған суреті 

 (9×12) 

Буйды орнату орнына қатысты 

бағдарлардың орналасу схемасы 
Жҥргізілген жӛндеу жҧмыстары 

(қашан, қандай, кім) 

 

_____________________ 
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Каспий теңізінің қазақстандық секторында 

теңіз қызметін навигациялық-гидрографиялық 

қамтамасыз ету қағидаларына  

2-қосымша 

 

__________________________ 
(ҧйымның атауы) 

__________________________  
(мекенжайы) 

 

Қаданың (штаттық) 

ФОРМУЛЯР-КАРТОЧКАСЫ 
(Екі данада толтырылады: 

1-ші дана – гидрографиялық қызмет ҥшін, 2-ші дана – ҧйым ҥшін) 

 

Қаданың атауы  ______________________________________________________ 

Орналасқан орны: ендігі ______________________ бойлығы________________ 

Су учаскесінің атауы__________________________________________________ 

Шектелетін қауіптің немесе жҥзіп ӛтетін жолдың атауы ____________________ 

Қаданың типі ________________________________________________________ 

Орнату тереңдігі, метрмен ________________ Топырағы ___________________ 

Зәкірдің типі ___________________________ Зәкірдің массасы ______________ 

Зәкір шынжыры: калибрі _________________ ҧзындығы ____________________ 

Қаданың қолданылуын кім қадағалайды _________________________________ 

Қосымша мәліметтер __________________________________________________ 

20 ___ жылғы «____» ______________ жасалды   

Толтырды____________________________________________________________ 
(лауазымы, тегі, қолы) 

 

_____________________ 
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Каспий теңізінің қазақстандық секторында 

теңіз қызметін навигациялық-гидрографиялық 

қамтамасыз ету қағидаларына  

3-қосымша 

 

__________________________ 
(ҧйымның атауы) 

__________________________  
(мекенжайы) 

 

Навигациялық белгінің 

ФОРМУЛЯР-КАРТОЧКАСЫ 

_________________________________________________ 
(Екі данада толтырылады: 

1-ші дана – гидрографиялық қызмет ҥшін, 2-ші дана – ҧйым ҥшін) 

 

Ендігі ______________________ Бойлығы ________________________________  

20 ___ жылғы «____» _________ комиссия мынадай қҧрамда ________________ 

____________________________________________________________________ 
(Т.А.Ә., атқаратын лауазымы) 

тӛмендегілер туралы:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

жасады. 

I БӚЛІМ 

1. Пайдалануға берілді ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(атауы және орналасуы, ендігі, бойлығы, сипаттамасы, негізден қҧрылыстың биіктігі) 

II БӚЛІМ 

2. Жарма белгісі пайдалануға берілді ____________________________________ 
                                                                                                          (атауы) 

алдыңғы ____________________________________________________________ 
(ендігі, бойлығы, сипаттамасы, негізден қҧрылыстың биіктігі) 

____________________________________________________________________ 

артқы _______________________________________________________________ 
(ендігі, бойлығы, сипаттамасы, негізден қҧрылыстың биіктігі) 

____________________________________________________________________ 

III БӚЛІМ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ орналасқан 
(атауы) (арал, мҥйіс, бухта) 

және мынадай сипаттамасы бар: _______________________________________ 

_____________________________________________жарық пайдалануға берілді. 

жарықтың тҥсі ________ жарығы _______ секунд, қараңғылығы _______секунд, 

_______________ бастап ____________дейінгі кезең________________________ 
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Жарық-оптикалық аппарат ____________________________________________ 
(типі) 

Жарық беретін аппарат ______________________ № _______________________ 
(типі) 

Жарық сҥзгі _________________________________________________________ 
(тҥсі, диаметрі, биіктігі) 

3. Жарық-оптикалық аппараттың қоректендіру кӛзі ________________________ 

4. Маяк жарығы 20 ____жылғы___________жағдай бойынша газбен немесе 

электр энергиясымен қамтамасыз етілді 

5. ________________ типіндегі бәсең радиолокациялық шағылыстырғыш 

____________ дана 

6. НЖҚ-ны пайдалануға беру кезінде ағымдағы жӛндеу бойынша мынадай 

жҧмыстар: _________________________________________________ жҥргізілді 

 

Қолдары: 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 
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Каспий теңізінің қазақстандық секторында 

теңіз қызметін навигациялық-гидрографиялық 

қамтамасыз ету қағидаларына  

4-қосымша 

 

__________________________ 
(ҧйымның атауы) 

__________________________  
(мекенжайы) 

 

Жарық беретін/жарық бермейтін навигациялық ЖАРМАНЫҢ 

 ФОРМУЛЯР-КАРТОЧКАСЫ 
(Екі данада толтырылады: 

1-ші дана – гидрографиялық қызмет ҥшін, 2-ші дана – ҧйым ҥшін) 

 

Жарманың атауы ____________________ № ______________________________ 

Гидрографиялық аудан ____________________ Учаске _____________________ 

Су учаскесінің атауы__________________________________________________ 

Шектелетін жҥзіп  ӛтетін жолдың атауы _________________________________ 

 

АЛДЫҢҒЫ БЕЛГІ 

Орналасқан орны: Гринвич бойынша ендігі ____________ бойлығы___________  

Белгінің сипаттамасы__________________________________________________ 

Салынған жылы ______________________ жарық қосылған жылы____________ 

Негізгі ӛлшемдері: су деңгейінен белгі негізінің биіктігі ____________________ 

қҧрылыстың негізден биіктігі___________________________________________ 

жарық орталығының су деңгейіндегі биіктігі ______________________________ 

Қҧрылыстың ені: ең кӛбі_________________ ең азы ________________________ 

Белгінің бояуы ___________________ Белгінің материалы __________________ 

Жарық-оптикалық аппараттың типі_______Жарық беретін аппарат_____ №____ 

Жарықтың тҥсі_______________________________________________________ 

Сипаттамасы _______________________________ минуттағы _________ жарық 

Жарық кӛрудің оптикалық қашықтығы __________________________________ 

Қҧрылыстың кҥндізгі кӛрінуі___________________________________________ 

Қосымша аппаратура __________________________________________________ 

Қоректендіру кӛздері _______________________________ Олардың саны _____ 

Толық зарядтау кезіндегі жарықтың қосылу кезеңі_________________________ 

Теңізден жарықтың кӛріну секторы______________________________________ 

Жарықтың қолданылуын кім қадағалайды________________________________ 

 

АРТҚЫ БЕЛГІ 

Орналасқан орны: Гринвич бойынша ендігі __________ бойлығы____________  

Белгінің сипаттамасы__________________________________________________ 

Салынған жылы ______________________ Жарық беретін жылы_____________ 
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Негізгі ӛлшемдері: су деңгейінен белгі негізінің биіктігі ___________________ 

қҧрылыстың негізден биіктігі___________________________________________ 

жарық орталығының су деңгейіндегі биіктігі ______________________________ 

Қҧрылыстың ені: ең кӛбі_________________ ең азы ________________________ 

Белгінің бояуы ___________________ Белгінің материалы __________________ 

Жарық-оптикалық аппараттың типі _______ Жарық беретін аппарат _____ № 

Жарықтың тҥсі_______________________________________________________ 

Жарық кӛрудің оптикалық қашықтығы___________________________________ 

Қҧрылыстың кҥндізгі кӛрінуі___________________________________________ 

Қосымша аппаратура __________________________________________________ 

Қоректендіру кӛздері _______________________________ Олардың саны _____ 

Толық зарядтау кезіндегі жарықтың қосылу кезеңі_________________________ 

Теңізден жарықтың кӛріну секторы______________________________________ 

Жарма белгілері арасындағы қашықтық __________________________________ 

Жҥріс бӛлігі шетіндегі жарманың кҥндізгі сезімталдығы____________________ 

Жарманың жҥріс бӛлігі шетінің алдыңғы белгіден қашықтығы ______________ 

Арнаның ені _________________________________________________________ 

Жҥріс бӛлігі шетіндегі жарманың тҥнгі сезімталдығы ______________________ 

 

Жарманың есебін қашан және кім жҥргізді 

_______________________________ 

 

Жарықтың қосылуын кім қадағалайды 

___________________________________ 

 

20 ____ жылғы _______________ жасалды 

 

__________________________________________________________ толтырды 
(лауазымы, тегі, қолы) 

 

Алдыңғы белгі 

Негізгі ӛлшемдері бар қҧрылыстың 

схемалық сызбасы 
Теңізден белгінің фотосуреті  

(9×12) 

 

Артқы белгі 

Негізгі ӛлшемдері бар қҧрылыстың 

схемалық сызбасы 
Теңізден белгінің фотосуреті  

(9×12) 

Жарма белгілеріне жҥргізілген жӛндеу 

____________________________________________________________________ 
(жӛндеу кҥні, жҥргізілген жӛндеудің сипаты, жӛндеуді кім жҥргізді) 

____________________________________________________________________ 

 

______________________ 

2 
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Каспий теңізінің қазақстандық секторында 

теңіз қызметін навигациялық-гидрографиялық 

қамтамасыз ету қағидаларына  

5-қосымша 

 

 

Жағалық НЖҚ бояуы 

 

Жергілікті  жердің реңі Бояу түсі 

Жасыл ӛсімдік Ақ, қызғылт сары 

Аспан Қызыл, қара 

Теңіз Ақ, қызғылт сары 

Сары қҧм Қара, ақ 

Қара тҥсті жартастар Ақ, сары 

Қар Қызыл, қызғылт сары, қара 

  

____________________ 
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Каспий теңізінің қазақстандық секторында 

теңіз қызметін навигациялық-гидрографиялық 

қамтамасыз ету қағидаларына  

6-қосымша 

 
 

Көршілес белгілер жұптары арасындағы аралықтарды есептеу 

формулалары  

 

Кӛршілес белгілер жҧптары арасындағы аралықтар мынадай формулалар 

бойынша есептеледі: 

1) жармалармен жабдықталған арналар ҥшін: 

a = 0,65 D; 

2) жармалармен жабдықталмаған арналар ҥшін: 

a = 0,5 D; 

3) жармалармен жабдықталған және жабдықталмаған фарватерлер ҥшін: 

a = D; 

мҧнда а – бір жақ бойынша белгілер арасындағы аралық, километр; 

D – осы ауданға тән айқындылық коэффициенті кезіндегі белгілердің 

кҥндізгі кӛріну қашықтығы, километр. 

 

_________________________ 
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Каспий теңізінің қазақстандық секторында 

теңіз қызметін навигациялық-гидрографиялық 

қамтамасыз ету қағидаларына  

7-қосымша 

 

 

Белгілер арасындағы аралық 

 

Арна жабдығы 

Белгіні көрудің күндізгі қашықтығы кезінде  

белгілер арасындағы аралықтар, километр 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Кіретін жармамен 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 

Кіретін жармасыз 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 

 

____________________ 
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Каспий теңізінің қазақстандық секторында 

теңіз қызметін навигациялық-гидрографиялық 

қамтамасыз ету қағидаларына  

8-қосымша 

 

 

Арналарды немесе фарватерлерді шектеу үшін  

белгілердің қажетті санын есептеу  

формулалары  

 

Арналарды немесе фарватерлерді шектеу ҥшін белгілердің қажетті саны 

мынадай формулалар бойынша айқындалады: 

1) екіжақты шектеуі бар тіксызықты арналар немесе фарватерлер ҥшін: 

n  ;  

 

2) біржақты шектеуі бар тіксызықты арналар немесе фарватерлер ҥшін: 

n  ;  

мҧнда n – белгілердің қажетті саны, дана; 

L – арнаның немесе фарватердің тіксызықты учаскесінің ҧзындығы, 

километр;   

а – бір жақтың белгілері арасындағы қашықтық, километр.  

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


