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«Бір терезе» қағидаты бойынша 

құрылыс жобаларына ведомстводан 

тыс кешенді сараптама жүргізуді 

ұйымдастыру үшін «Мемсараптама» 

РМК порталы мен ақпараттық жүйесін 

жүргізу бағаламасын бекіту туралы 

 

 

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі 

Заңының 64-4-бабының 2-тармағына, Қазақсан Республикасы Инвестициялар 

және даму министрінің 2018 жылғы 24 қыркүйектегі № 670 бұйрығымен 

бекітілген «Бір терезе» қағидаты бойынша құрылыс жобаларына кешенді 

ведомстводан тыс сараптама жүргізуді ұйымдастыру үшін портал мен 

ақпараттық жүйелерді жүргізу қағидаларының 15 және 38-тармақтарына 

сәйкес, БҰЙРАМЫН: 

1. 2020 жылғы 1 тамыздан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге Порталды 

жүргізу үшін келесі бағалама: 

1) Порталға қатысушы ретінде бірінші рет тіркелген, жоспарланған 

жылдық көлемі 1 млн теңгеге дейінгі (қоса есептегенде) (0 ⩽ 𝑉ГЭ ⩽ 1 000 000 

теңге) аккредиттелген сараптама ұйымдары үшін – Порталды пайдаланудың 

бірінші жылында нөл теңге мөлшерінде (Ржыл
П = 0 теңге); 

2) сараптама жұмыстарының жоспарланған жылдық көлемі 35 млн 

теңгеге дейінгі диапазонда болатын (0 ⩽ 𝑉ГЭ < 35 000 000 теңге) 

аккредиттелген сараптама ұйымдары үшін – Ржыл
П = 𝑉ГЭ ∗ 0,95%, теңге 

формуласы бойынша бір жылға арналған абонементтік төлем мөлшерінде;  

3) сараптама жұмыстарының жоспарланған жылдық көлемі 35 млн 

теңгеге тең және одан жоғары болатын (𝑉ГЭ ⩾ 35 000 000) аккредиттелген 

сараптама ұйымдары үшін – Ржыл
П = 35 000 000 ∗ 0,95% = 332 500 теңгеге 

тең бір жылға белгіленген абонементтік төлем мөлшерінде бекітілсін; 

мұндағы: 
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- Ржыл
П  – Порталды пайдалануға арналған жылдық абонемент құны (бір 

жылға арналған абонементтік төлем), теңге; 

- 𝑉ГЭ – аккредиттелген сараптама ұйымының есепті жылға 

жоспарланған (өтінім берілген) сараптама жұмыстарының жылдық көлемі, 

теңге. 

2. 2020 жылғы 1 тамыздан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге ВКСБАЖ 

жүргізу үшін келесі бағалама: 

1) ВКСБАЖ пайдаланушы ретінде бірінші рет тіркелген, жоспарланған 

жылдық көлемі 1 млн теңгеге дейінгі (қоса есептегенде) (0 ⩽ 𝑉ГЭ ⩽ 1 000 000 

теңге) аккредиттелген сараптама ұйымдары үшін – ВКСБАЖ пайдаланудың 

бірінші жылында нөл теңге мөлшерінде (Ржыл
ВКСБАЖ = 0 теңге); 

2) сараптама жұмыстарының жоспарланған жылдық көлемі 35 млн 

теңгеге дейінгі диапазонда болатын (0 ⩽ 𝑉ГЭ < 35 000 000 теңге) 

аккредиттелген сараптама ұйымдары үшін – Ржыл
ВКСБАЖ = 𝑉ГЭ ∗ 1,2% теңге 

формуласы бойынша бір жылға арналған абонементтік төлем мөлшерінде; 

3) сараптама жұмыстарының жоспарланған жылдық көлемі 35 млн 

теңгеге тең және одан жоғары болатын (𝑉ГЭ ⩾ 35 000 000) аккредиттелген 

сараптама ұйымдары үшін – Ржыл
ВКСБАЖ = 35 000 000 ∗ 1,2% = 420 000 теңгеге 

тең бір жылға белгіленген абонементтік төлем мөлшерінде бекітілсін; 

мұндағы: 

- Ржыл
ВКСБАЖ - ВКСБАЖ пайдалануға арналған жылдық абонемент құны 

(бір жылға арналған абонементтік төлем), теңге; 

- 𝑉ГЭ - аккредиттелген сараптама ұйымының есепті жылға 

жоспарланған (өтінім берілген) сараптама жұмыстарының жылдық көлемі, 

теңге. 

3. Заң бөлімі (Идрисова З.М.) әдістеме басқармасының сараптама 

жұмысын автоматтандыру және бағдарламалық қамтамасыз ету бөлімімен 

(Сулейменов А.Б.) бірлесіп: 

1) аккредиттелген сараптама ұйымдарына бағаламаның бекітілуі және 

жасалған келісімдер күшінің жойылуы туралы хабарлауды;  

2) аккредиттелген сараптама ұйымдарымен келісімдер жасауды; 

3) осы бұйрықты «Мемсараптама» РМК-нің интернет-ресурсында, 

ВКСБАЖ мен Порталда орналастыруды қамтамасыз етсін.  

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау бас директордың ақпараттық 

технологиялар жөніндегі орынбасары Қ.Ж. Қажкеновке жүктелсін. 

5. Осы бұйрық 2020 жылғы 1 тамыздан бастап күшіне енеді.  

 

 
Т.Д. Карагойшин 

Бас директор 
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К.Ж. Кажкенов 

Бас директордың ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары 

 
 
Н.П. Тихонюк 

Бас директордың нормативтік-техникалық қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі 

кеңесшісі 

 
 
Б.Е. Бишенова 

Бас бухгалтер - бөлім бастығы 

 
 
З.М. Идрисова 

Бөлім бастығы 
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Е.Б. Аканов 

Басқарма бастығы 

 
 
А.Б. Сулейменов 

Бөлім бастығы 

 
 
М.Б. Шаймерден 

Бас маман 

 
 
Н.Ж. Бегалина 

Жетекші маман 

 
 
С.Б. Серикхалиев 

Сектор жетекшісі 
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Об утверждении расценок за ведение 

портала и информационной системы  

РГП «Госэкспертиза» для организации 

проведения комплексной вневедомственной 

экспертизы проектов строительства по 

принципу «одного окна» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 64-4 Закона Республики Казахстан 

от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан», пунктами 15 и 38 Правил ведения 

портала и информационных систем для организации проведения 

комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства  

по принципу «одного окна», утвержденных приказом Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 сентября 2018 года  

№ 670, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на период с 1 августа до 31 декабря 2020 года 

следующие расценки за ведение Портала: 

1) в размере ноль тенге (Ргод
П = 0 тенге) в первый год пользования 

Порталом – для аккредитованных экспертных организаций с планируемым 

годовым объемом до 1 млн. тенге включительно (0 ⩽ 𝑉ГЭ ⩽ 1 000 000 тенге), 

впервые регистрируемых в качестве участника Портала; 

2) в размере абонементной платы на год по формуле:  
Ргод

П = 𝑉ГЭ ∗ 0,95%, тенге – для аккредитованных экспертных организаций с 

планируемым годовым объемом экспертных работ в диапазоне до 35 млн. 

тенге (0 ⩽ 𝑉ГЭ < 35 000 000 тенге); 

3) в размере фиксированной абонементной платы на год равной  

Ргод
П = 35 000 000 ∗ 0,95% = 332 500 тенге - для аккредитованных 

экспертных организаций с планируемым годовым объемом экспертных работ 

равным 35 млн. тенге и выше (𝑉ГЭ ⩾ 35 000 000); 
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где: 

- Ргод
П  - стоимость годового абонемента (абонементная плата на год) на 

использование Портала, тенге; 

- 𝑉ГЭ - планируемый (заявленный) годовой объем экспертных работ 

аккредитованной экспертной организации на отчетный год, тенге. 

2. Утвердить на период с 1 августа до 31 декабря 2020 года 

следующие расценки за ведение ЕИСКВЭ: 

1) в размере ноль тенге (Ргод
ЕИСКВЭ = 0 тенге) в первый год пользования 

ЕИСКВЭ – для аккредитованных экспертных организаций с планируемым 

годовым объемом до 1 млн. тенге включительно (0 ⩽ 𝑉ГЭ ⩽ 1 000 000 тенге), 

впервые регистрируемых в качестве пользователя ЕИСКВЭ; 

2) в размере абонементной платы на год по формуле:  

Ргод
ЕИСКВЭ = 𝑉ГЭ ∗ 1,2%, тенге – для аккредитованных экспертных организаций 

с планируемым годовым объемом экспертных работ в диапазоне до 35 млн. 

тенге (0 ⩽ 𝑉ГЭ < 35 000 000 тенге); 

3) в размере фиксированной абонементной платы на год равной  

Ргод
ЕИСКВЭ = 35 000 000 ∗ 1,2% = 420 000 тенге - для аккредитованных 

экспертных организаций с планируемым годовым объемом экспертных работ 

равным 35 млн. тенге и выше (𝑉ГЭ ⩾ 35 000 000); 

где: 

- Ргод
ЕИСКВЭ - стоимость годового абонемента (абонементная плата на год) 

на использование ЕИСКВЭ, тенге; 

- 𝑉ГЭ - планируемый (заявленный) годовой объем экспертных работ 

аккредитованной экспертной организации на отчетный год, тенге. 

3. Юридическому отделу (Идрисовой З.М.) совместно с Отделом 

автоматизации экспертных работ и программного обеспечения управления 

методологии (Сулейменовым А.Б.) обеспечить: 

1) уведомление аккредитованных экспертных организаций об 

утверждении расценок и утрате силы заключенных соглашений; 

2) заключение соглашений с аккредитованными экспертными 

организациями; 

3) размещение настоящего приказа на Портале, в ЕИСКВЭ и 

интернет-ресурсе РГП «Госэкспертиза». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя генерального директора по информационным технологиям 

Кажкенова К.Ж. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2020 года. 

 

 
Карагойшин Т.Д. 

Генеральный директор 
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Кажкенов К.Ж. 

Заместитель генерального директора по информационным технологиям 

 
 
Тихонюк Н.П. 

Советник генерального директора по вопросам нормативно-технического 

обеспечения 

 
 
Бишенова Б.Е. 

Главный бухгалтер - начальник отдела 

 
 
Идрисова З.М. 

Начальник отдела 
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Аканов Е.Б. 

Начальник управления 

 
 
Сулейменов  А.Б. 

Начальник отдела 

 
 
Шаймерден М.Б. 

Главный специалист 

 
 
Бегалина Н.Ж. 

Ведущий специалист 

 
 
Серикхалиев С.Б. 

Руководитель сектора 
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