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«Бір терезе» қағидаты бойынша 

құрылыс жобаларының ведомстводан 

тыс кешенді сараптамасына 

тапсырыс берушілерге 

 

  

ХАБАРЛАМА 

 

Интернет байланысының тұрақтануына байланысты Сіздерге «Порталда 

және жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптамасы ақпараттық 

жүйесінде өтінімдерді берумен және қараумен байланысты рәсімдерді ұзарту 

туралы» «Мемсараптама» РМК-нің 2022 жылғы 10 қаңтардағы № 5 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы» «Мемсараптама» РМК-нің 2022 жылғы 14 

қаңтардағы № 15 бұйрығы (көшірмесі қоса беріліп отыр) негізінде 2022 

жылғы 17 қаңтардан бастап Портал және жобалардың ведомстводан тыс 

кешенді сараптамасы ақпараттық жүйесі арқылы «бір терезе» қағидаты 

бойынша құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама 

жүргізуге арналған өтінімдерді берумен және қараумен байланысты 

рәсімдердің қайта басталатыны туралы хабарлаймыз.  

Осыған байланысты «Мемсараптама» РМК жобаларға ведомстводан тыс 

кешенді сараптама (ТЭН және ЖСҚ) жүргізуге арналған шарттар бойынша 

орындаушы бола отырып, Сіздің мекенжайыңызға форс-мажорлық 

жағдайлардың туындауы туралы 06.01.2022 жылғы №01-03-03/0020 

хабарламаны жіберу үшін негіз болған форс-мажорлық жағдайлардың 

аяқталуына байланысты 2022 жылғы 17 қаңтардан бастап сараптамаға 

жасалған шарттарды орындауды жалғастыруға кірісетінін хабарлайды. 

Осы ретте, бірқатар өңірлердегі төтенше жағдай режимін, сондай-ақ 

эпидемиологиялық жағдайды және өзге де форс-мажорлық жағдайларды 

ескере отырып, шарттар бойынша міндеттемелерді тиісінше орындауды 

жалғастыруға мүмкіндік бермейтін форс-мажорлық оқиғалар туындаған 

тапсырыс берушілердің «Мемсараптама» РМК-нің тиісті өңірлік құрылымдық 

бөлімшесіне жүгінуге және «Форс-мажор» деген 3-тарауға сәйкес мұндай 

жағдайлардың әрекет ету кезеңіне шарттың қолданысын тоқтата тұру туралы 

келісім жасасуға құқығы бар. 



Шарт тараптарында форс-мажорлық жағдайларға байланысты шартты 

тоқтата тұру туралы өтінішті жіберу мүмкіндігі болмаған жағдайда, өтініш 

форс-мажорлық жағдайлар аяқталғаннан кейін шарттың тоқтатыла тұру 

кезеңін куәландыратын келісім жасай отырып жіберілуге тиіс. 

 

Қосымша 6 парақта. 
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Заказчикам комплексной 

вневедомственной экспертизы 

проектов строительства по 

принципу «одного окна» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В связи со стабилизацией интернет связи уведомляем вас о 

возобновлении процедур, связанных с подачей и рассмотрением заявок на 

проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов 

строительства по принципу «одного окна» посредством Портала и 

информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы 

проектов с 17 января 2022 года на основании приказа РГП «Госэкспертиза» 

от 14 января 2022 года № 15 «О внесении изменений в приказ РГП 

«Госэкспертиза» от 10 января 2022 года № 5 «О продлении процедур, 

связанных с подачей и рассмотрением заявок на Портале и информационной 

системе комплексной вневедомственной экспертизы проектов» (копия 

прилагается). 

В этой связи РГП «Госэкспертиза» являясь исполнителем по договорам 

на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов (ТЭО и 

ПСД) сообщает, что в связи с истечением форс-мажорных обстоятельств, 

явившихся основанием для направления в ваш адрес Уведомления о 

возникновении форс-мажорных обстоятельств от 06.01.2022 года №01-03-

03/0020, приступает к продолжению выполнения заключенных договоров 

на экспертизу с 17 января 2022 года.  

При этом, учитывая режим чрезвычайного положения, действующий в 

ряде регионов, а также эпидемиологическую ситуацию и иные форс-

мажорные обстоятельства заказчики у которых возникают форс-мажорные 

события, не позволяющие продолжить надлежащее исполнение обязательств 

о договорам имеют право обратиться в соответствующее региональное 

структурное подразделение РГП «Госэкспертиза» и заключить соглашение о 

приостановке действия договора на период действия таких обстоятельств в 

соответствии с главой 3 «Форс-мажор». 

В случае отсутствия возможности направления обращения о 

приостановке договора в связи с форс-мажорными обстоятельствами у сторон 



договора, обращение должно быть направлено по истечении форс-мажорных 

обстоятельств с заключением соглашения, удостоверяющего период 

приостановки договора. 

 

Приложение на 6 л. 
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