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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 (бұдан әрі - Кәсіпорын) 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 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 Кәсіпорынның 2019 жылғы 28 мамырдағы № 184 

бұйрығымен бекітлген нысандар бойынша жасалған келісімдер негізінде 

пайдаланған болатын.  

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. 

Сонымен қатар, Кәсіпорын келесі бұйрықтарды бекітті:  

«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; 

«Порталды және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың ақпараттық 

жүйесін пайдалану тәртібі туралы келісім насындарын бекіту туралы» 

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



Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Бәсекелестікті 

қорғау және дамыту комитетінің 2020 жылғы 07 тамыздағы № 44-0-1-44/ЗТ-Е-

103 түсіндірмесі негізінде жоғарыда көрсетілген бұйрықтарға Кәсіпорынның 

келесі бұйрықтарымен өзгерістер енгізілген:  

«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 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы» 2020 жылғы 26 тамыздағы № 219; 

«Порталды және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың ақпараттық 

жүйесін пайдалану тәртібі туралы келісім насындарын бекіту туралы» 

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

өзгерістер енгізу туралы» 2020 жылғы 26 тамыздағы № 220. 

Жоғарыда көрсетілген өзгерістерге сәйкес, Порталды және ВКС АЖ-ды 

пайдаланғаны үшін бағалықтар, сондай-ақ Кәсіпорын мен АСҰ арасында 

жасалған Кәсіпорын бас директорының 2020 жылғы 14 шілдедегі № 167 

бұйрығымен бекітілген нысан бойынша жасалған, Порталы және 

ведомстводан тыс кешенді сараптаманың ақпараттық жүйесін пайдалану 

тәртібі туралы келісімдер (бұдан әрі - Келісімдер) уәкілетті мемлекеттік 

органмен технологиялық байланысты қызмет түрлерінің (мемлекеттік 

монополияға жатқызылатын  сараптамалық қызметке қатысты) тізбесі (бұдан 

әрі - Тізбе) бекітілген күннен бастап күшіне енеді.  

Бұл ретте, «Мемсараптама» РМК-нің 2019 жылғы 28 мамырдағы № 184 

бұйрығымен бекітілген бұрын жасалған келісімдер негізінде аккредиттелген 

сараптама ұйымдарының (бұдан әрі - АСҰ) Порталды және ВКС АЖ уақытша 

(өтеусіз) тіркелу арқылы пайдалануы Тізім бекітілген кезге дейін жүзеге 

асырылатынын хабарлаймыз. 

Осыған байланысты, Порталды және ВКС АЖ пайдаланғаны үшін төлем 

Тізім бекітілген күннен бастап алынады.  

Бұл ретте Кәсіпорын және АСҰ арасында Кәсіпорынның 2020 жылғы 14 

шілдедегі № 167 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша порталы және 

ведомстводан тыс кешенді сараптаманың ақпараттық жүйесін пайдалану 

тәртібі туралы келісімдерді жасау жалғасады, олар Тізім бекітілген күннен 

бастап күшіне енеді.  

 Кәсіпорынның 2020 жылғы 14 шілдедегі № 167 бұйрығымен бекітілген 

нысан бойынша АСҰ алдын ала төлем төлеген, бұрын жасалған келісімдерге 

қатысты Келісімдердің әрекеті Тізімді бекіткен сәтке дейін тоқтатылады және 

алдын ала жүргізілген төлем тоқтата тұру туралы қосымша келісім жасалған 

күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде АСҰ есептік шотына 

қайтарылатынын хабарлаймыз. Осыған орай қоса берілген нысан бойынша 

қосымша келісімге қол қоюды және Кәсіпорын мекенжайына жолдауды 

сұраймыз.  

 

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. «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 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы» «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 26 

тамыздағы № 219 бұйрығы. 

3. «Порталды және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың 

ақпараттық жүйесін пайдалану тәртібі туралы келісім насындарын бекіту 

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

4. «Порталды және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың 

ақпараттық жүйесін пайдалану тәртібі туралы келісім насындарын бекіту 

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

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 

26 тамыздағы № 220 бұйрығы. 

5. Пайдаланушымен жасалған Ведомстводан тыс кешенді 

сараптаманың ақпараттық жүйесін пайдалану тәртібі туралы келісімге 

қосымша келісімнің жобасы. 

6. Порталға қатысушымен жасалған Порталды пайдалану тәртібі 

туралы келісімге қосымша келісімнің жобасы. 

 

 

<<Должность, ФИО, ЭЦП утверждающего-ФИО на казахском>> 

<<Должность, ФИО, ЭЦП утверждающего-Должность на казахском>> 

<<Должность, ФИО, ЭЦП утверждающего на казахском>> 
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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» (далее – Предприятие) 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». 

До настоящего времени, аккредитованные экспертные организации 

пользуются порталом комплексной вневедомственной экспертизы (далее – 

Портал) и информационной системой комплексной вневедомственной 

экспертизы (далее – ИС КВЭ) по временной регистрации на основании 

соглашений, заключенных по формам утвержденным приказом Предприятия 

28 мая 2019 года № 184. 

Расценки за пользование Порталом, в соотвествии с пунктом 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. 

Так же, Предприятием были утверждены приказы: 

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»; 

от 14 июля 2020 года № 167 «Об утверждении форм соглашений о 

порядке пользования порталом и информационной системой комплексной 

вневедомственной экспертизы». 



На основании разъяснения Комитета по защите и развитию конкуренции 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 07 августа 

2020 года № 44-0-1-44/ЗТ-Е-103 в вышеуказанные приказы были внесены 

изменения приказами Предприятия: 

от 26 августа 2020 года № 219 «О внесении изменений в 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»; 

от 26 августа 2020 года № 220 «О внесении изменений в приказ РГП 

«Госэкспертиза» от 14 июля 2020 года № 167 «Об утверждении форм 

соглашений о порядке пользования порталом и информационной системой 

комплексной вневедомственной экспертизы». 

Согласно вышеуказанным изменениям, расценки за пользование 

Порталом и ИС КВЭ, а также соглашения между Предприятием и АЭО о 

порядке пользования порталом и информационной системой комплексной 

вневедомственной экспертизы, заключенные по форме утвержденной 

приказом генерального директора Предприятия от 14 июля 2020 года № 167 

(далее – Соглашения) вступят в силу со дня утверждения уполномоченным 

государственным органом перечня технологически связанных видов 

деятельности (связанных с экспертной деятельностью, отнесенной к 

государственной монополии) (далее – Перечень). 

При этом сообщаем, что пользование Порталом и ИС КВЭ 

аккредитованными экспертными организациями (далее – АЭО) по временной 

(безвозмездной) регистрации на основании ранее заключенных соглашений, 

утвержденных приказом РГП «Госэкспертиза» от 28 мая 2019 года № 184 

будет осуществляться до момента утверждения Перечня. 

В этой связи, оплата за пользование Порталом и ИС КВЭ будет 

взиматься с даты утверждения Перечня. 

При этом между Предприятием и АЭО будет продолжаться заключение 

соглашений о порядке пользования порталом и информационной системой 

комплексной вневедомственной экспертизы по форме утержденной приказом 

Предприятия от 14 июля 2020 года № 167, которые вступят в силу со дня 

утверждения Перечня. 

В отношении ранее заключенных соглашений, по форме утержденной 

приказом Предприятия от 14 июля 2020 года № 167, по которым АЭО внесена 

предоплата сообщаем, что действие Соглашений приостанавливается до 

момента утверждения Перечня и внесенная предоплата будет возвращена на 

расчетный счет АЭО в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

заключения дополнительных соглашений о приостановке. В этой связи 

просим подписать дополнительные соглашения по прилагаемой форме и 

предоставить в адрес Предприятия.  

 

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 26 августа 2020 года № 219 «О 

внесении изменений в 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». 

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

утверждении форм соглашений о порядке пользования порталом и 

информационной системой комплексной вневедомственной экспертизы». 

4. Приказ РГП «Госэкспертиза» от 26 августа 2020 года № 220 «О 

внесении изменений в приказ РГП «Госэкспертиза» от 14 июля 2020 года № 

167 «Об утверждении форм соглашений о порядке пользования порталом и 

информационной системой комплексной вневедомственной экспертизы». 

5. Проект дополнительного соглашения к соглашению с пользователем 

о порядке пользования Информационной системой комплексной 

вневедомственной экспертизы. 

6. Проект дополнительного соглашения к соглашению с участником 

Портала о порядке пользования порталом. 

 

 
Исп: Батталов Н.Ш. 

Тел.: +7 (7172) 57-39-96 

 

 

<<Должность, ФИО, ЭЦП утверждающего-ФИО на казахском>> 

<<Должность, ФИО, ЭЦП утверждающего-Должность на казахском>> 

<<Должность, ФИО, ЭЦП утверждающего на казахском>> 

 
Карагойшин Т.Д. 

Генеральный директор 

РГП "Госэкспертиза" 

 
Омарбеков Т.К. 

Заместитель генерального директора 

РГП "Госэкспертиза" 



 
 

Бегалина Н.Ж. 

Ведущий специалист 

РГП "Госэкспертиза" 

 
 

Джапаров А.А. 

Заместитель начальника отдела 

РГП "Госэкспертиза" 

 
 

Серикхалиев С.Б. 

Начальник отдела 

РГП "Госэкспертиза" 

 
 

Мухамедиева Д.Ж. 

Заместитель главного бухгалтера 

РГП "Госэкспертиза" 

 
 



Идрисова З.М. 

Начальник отдела 

РГП "Госэкспертиза" 

 
 

Батталов Н.Ш. 

Главный специалист 

РГП "Госэкспертиза" 

 


