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Аккредиттелген сараптама ұйымдарына  

(тізім бойынша) 

 

Порталды және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың  

ақпараттық жүйесін пайдалану туралы 

хабарлама  

 

 

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі 

Заңына сәйкес, «Мемсараптама» РМК портал Операторы және ведомстводан 

тыс кешенді сараптаманың ақпараттық жүйесінің Операторы болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің                         

2018 жылғы 24 қыркүйектегі № 670 бұйрығымен «Бір терезе» қағидаты 

бойынша құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама 

жүргізуді ұйымдастыру үшін портал мен ақпараттық жүйелерді жүргізу 

қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілген.  

Осы уақытқа дейін аккредиттелген сараптама ұйымдары ведомстводан 

тыс кешенді сараптаманың порталын (бұдан әрі - Портал) және ведомстводан 

тыс кешенді сараптаманың ақпараттық жүйесін (бұдан әрі – ВКС АЖ) 

уақытша тіркелу арқылы пайдаланған болатын.  

Қағидалардың 1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес, Порталға 

қатысушы порталда тіркелген және электрондық өтінімдерді қабылдауды 

ұйымдастыру үшін оның ресурстары мен компоненттерін пайдаланатын 

сараптама ұйымы болып табылады.   

Қағидалардың 12-тармағына сәйкес, аккредиттелген сараптама ұйымы 

порталға қатысушы ретінде тіркелу үшін портал операторымен Порталды 

пайдалану тәртібі туралы келісім жасайды.  

Қағидалардың 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ВКС АЖ-ны 

пайдаланушы ВКС АЖ-да тіркелген және келіп түсетін электрондық өтінімді 

қарауға байланысты рәсімдер мен операцияларды автоматтандырып орындау 

үшін оның ресурстары мен компоненттерін пайдаланатын сараптама ұйымы 

болып табылады.  



Қағидалардың 36-тармағына сәйкес, сараптама ұйымын ВКС АЖ-ны 

пайдаланушы ретінде тіркеу аккредиттелген сараптама ұйымы оның 

операторымен ВКС АЖ-ны пайдалану тәртібі туралы келісімді бекіткен 

сәттен 3 жұмыс күні ішінде ВКС АЖ операторымен жүргізіледі. 

Порталды және  ВКС АЖ-ны пайдалану үшін бағалықтар (бұдан әрі - 

Бағалықтар) «Мемсараптама» РМК-нің 2020  жылғы 13 шілдедегі № 166  

бұйрығымен бекітілген. 

Порталды пайдалану үшін Бағалықтар Қағидалардың 15-тармағына 

сәйкес Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері 

комитетінің 2020 жылғы 20 мамырдағы № 24-02-24/326-И хатымен келісілді. 

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, аккредиттелген сараптама ұйымына 

Порталды және ВКС АЖ-ны одан әрі пайдалану мүмкіндігі үшін Сізге келесі 

тәртіппен тіркелу рәсімдерін өту қажет: 

1. Порталда тіркелу рәсімі: 

1) Бағалықтарға сәйкес Порталды пайдалану үшін абонементтік төлем 

түрін таңдау; 

2) Операторға қоса беріліп отырған № 1 нысан бойынша осы 

хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде өтінім беру; 

Осы хабарламаны алған күннен бастап;  

3) «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 14 шілдедегі № 167 

бұйрығымен (бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі) бекітілген нысан бойынша 

Порталды пайдалану тәртібі туралы келісім жасау;  

4) таңдалған абонементтік төлем түріне сәйкес Порталды пайдалану 

үшін төлемді енгізу. 

2. ВКС АЖ-да тіркелу рәсімі: 

1) Бағалықтарға сәйкес ВКС АЖ-ны пайдалану үшін абонементтік 

төлем түрін таңдау; 

2) Операторға қоса беріліп отырған № 2 нысан бойынша осы 

хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде өтінім беру; 

3) «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 14 шілдедегі № 167 

бұйрығымен (бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі) бекітілген нысан бойынша 

ВКС АЖ-ны пайдалану тәртібі туралы келісім жасау;  

4) таңдалған абонементтік төлем түріне сәйкес ВКС АЖ-ны пайдалану 

үшін төлемді  енгізу. 

Бұл ретте, аккредиттелген сараптама ұйымдарының Порталды және 

ВКС АЖ уақытша (өтеусіз) тіркелу арқылы пайдалануы «Мемсараптама» 

РМК  Порталды және ВКС АЖ-ны пайдалану үшін бағалықты (бағалықтар 

2020 жылғы 13 шілдедегі № бұйрықпен бекітілген) бекіткен күннен бастап бір 

ай өткен соң тоқтатылатынын және құрылыс жобаларына ведомстводан тыс 

кешенді сарапатаманың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы бұрын 

жасалған Келісімдер көрсетілген мерзім өткеннен кейін бұзылған болып 

саналатынын хабарлаймыз.  

Осыған орай, Порталда және ВКС АЖ-да қызметті үздіксіз қамтамасыз 

ету мүмкіндігі үшін уақытша (өтеусіз) тіркеу мерзімі өткенге дейін жоғарыда 

көрсетілген тіркеу рәсімдерін өтуіңіз қажет. 

 



Қосымша: 

1. «Бір терезе» қағидаты бойынша құрылыс жобаларына ведомстводан 

тыс кешенді сараптама жүргізуді ұйымдастыру үшін «Мемсараптама» РМК 

порталы мен ақпараттық жүйесін жүргізу бағаламасын бекіту туралы» 

«Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 13 шілдедегі № 166 бұйрығы; 

2. «Порталы және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың ақпараттық 

жүйесін пайдалану тәртібі туралы келісім насындарын бекіту туралы» 

«Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 14 шілдедегі № 167 бұйрығы; 

3. Порталды пайдалануға өтінім (№ 1 нысан); 

4. ВКС АЖ-ны пайдалануға өтінім (№ 2 нысан); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ 

МИНИСТІРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-

КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕР 

КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ 

ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ  

(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)  

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» 

КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») 

 

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 

Күлтөбе қысқа көшесі, 7 ғимарат. Тел: 8 (7172) 57-44-84, факс: (7172) 54-14-93 

e-mail: gosexpertiza@gosexpertiza.kz 

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Байконыр, 

переулок Култобе, здание 7. Тел: 8 (7172) 57-44-84, факс: (7172) 54-14-93 

e-mail: gosexpertiza@gosexpertiza.kz 

 

15.07.2020 №01-01-03/3144 

 
 
 

Аккредитованным экспертным организациям 

(по списку)  

 

Уведомление 

о пользовании порталом и информационной системой 

комплексной вневедомственной экспертизы 

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Казахстан» РГП «Госэкспертиза» является Оператором портала и 

Оператором информационной системы комплексной вневедомственной 

экспертизы. 

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

от 24 сентября 2018 года № 670 утверждены Правила ведения портала и 

информационных систем для организации проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы проектов строительства по принципу «одного 

окна» (далее – Правила). 

До настоящего времени, аккредитованные экспертные организации 

пользовались порталом комплексной вневедомственной экспертизы (далее – 

Портал) и информационной системой комплексной вневедомственной 

экспертизы (далее – ИС КВЭ) по временной регистрации. 

Согласно подпункту 10) пункта 1 Правил, участником Портала является 

экспертная организация, зарегистрированная на Портале и использующая его 

ресурсы и компоненты для организации приема электронных заявок. 

В соответствии с пунктом 12 Правил аккредитованная экспертная 

организация для регистрации в качестве участника портала заключает 

соглашение о порядке пользования Порталом с оператором портала. 

Согласно подпункту 4) пункта 1 Правил, пользователем ИС КВЭ 

является экспертная организация, зарегистрированная в ИС КВЭ и 

использующая ее ресурсы и компоненты для автоматизированного 

выполнения процедур и операций, связанных с рассмотрением поступающих 

электронных заявок. 

В соответствии с пунктом 36 Правил, регистрация экспертной 

организации, в качестве пользователя ИС КВЭ, производится оператором ИС 

КВЭ в течение 3 рабочих дней с момента заключения аккредитованной 



экспертной организацией соглашения о порядке пользования ИС КВЭ с ее 

оператором. 

Расценки за пользование Порталом и ИС КВЭ утвержденны приказом 

РГП «Госэкспертиза» 13 июля 2020 года № 166 (дале – Расценки) (копия 

прилагается). 

Расценки за пользование Порталом, в соотвествии спунктом 15 Правил 

согласованы с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития письмом 

от 20 мая 2020 года № 24-02-24/326-И. 

На основании вышеизложенного, для возможности дальнейшего 

использования аккредитованной экспертной организацией Портала и ИС КВЭ, 

Вам необходимо пройти процедуру регистрации в следующем порядке: 

1. Процедура регистрации на Портале: 

1) выбрать вид абонементной платы за пользование Порталом в 

соотвествии с Расценками; 

2) подать заявку Оператору по прилагаемой форме № 1 в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты получения настоящего уведмоления; 

3) заключить соглашение о порядке пользования Порталом, по форме, 

утвержденной приказом РГП «Госэкспертиза» от 14 июля 2020 года № 167 

(копия приказа прилагается); 

4) внести оплату за пользование Порталом в соответсвии с выбранным 

видом абонементной платы. 

2. Процедура регистрации в ИС КВЭ: 

1) выбрать вид абонементной платы за пользование ИС КВЭ в 

соотвествии с Расценками; 

2) подать заявку Оператору по прилагаемой форме № 2 в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты получения настоящего уведмоления; 

3) заключить соглашение о порядке пользования ИС КВЭ, по форме, 

утвержденной приказом РГП «Госэкспертиза» от 14 июля 2020 года № 167 

(копия приказа прилагается); 

4) внести оплату за пользование ИС КВЭ в соответствии с выбранным 

видом абонементной платы. 

При этом сообщаем, что пользование Порталом и ИС КВЭ 

аккредитованными экспертными организациями по временной 

(безвозмездной) регистрации будет прекращено по истечении одного месяца с 

даты утверждения РГП «Госэкспертиза» расценок за пользование Порталом и 

ИС КВЭ (расценки утверждены приказом приказом 13 июля 2020 года №  и 

ранее заключеные Соглашения о пользовании информационной системой 

комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства по 

истечении указанного срока считаются расторгнутыми. 

В этой связи вышеуказанную процедуру регистрации Вам необходимо 

пройти до истечения срока временной (безвозмездной) регистрации для 

возможности обеспечения непрерывной деятельности на Портале и ИС КВЭ. 

 

Приложение:  
1. Приказ РГП «Госэкспертиза» от 13 июля 2020 года № 166 «Об 

утверждении расценок за ведение портала и информационной системы РГП 



«Госэкспертиза» для организации проведения комплексной вневедомственной 

экспертизы проектов строительства по принципу «одного окна»»  

2. Приказ РГП «Госэкспертиза» от 14 июля 2020 года № 167 «Об 

утверждении форм соглашений о порядке пользования порталом и 

информационной системой комплексной вневедомственной экспертизы». 

3. Заявка на пользование Порталом (форма № 1). 

4. Заявка на пользование ИС КВЭ (форма № 2) 
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