
Жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі есептердің нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2018 жылғы 31 мамырдағы № 419 
бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 13 маусымда № 17050 болып 
тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 29.06.2018 бастап қолданысқа енгізіледі.

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 90-бабының  сәйкес БҰЙЫРАМЫН:5-тармағына

      1. Мыналар:

      1) жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі мерзімді есеп нысаны осы бұйрыққа 1-
 сәйкес;қосымшаға

      2) жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі түпкілікті есеп нысаны осы бұйрыққа 2-
 сәйкес бекітілсін.қосымшаға

      2. "Жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу
туралы есептерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 396  күші жойылды деп танылсын (бұйрығының
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11028 болып тіркелген, 2015 
жылғы 19 мамырда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

      3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Геология және жер 
қойнауын пайдалану комитеті:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
және орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы және электронды түрдегі көшірмелерін Қазақстан 
Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және 
енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін
он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң 



департаментіне осы тармақтың ,  және  сәйкес іс-шаралардың орындалуы 1) 2) 3) тармақшаларына
туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму 
министрлігінің жетекшілік ететін вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға 
жатады.

      Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушы

Қ. Өскенбаев

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика министрі

      ______________ Қ. Бозымбаев

      2018 жылғы 4 маусым

 

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің міндетін

атқарушының 2018 жылғы
31 мамырдағы № 419 бұйрығына

1-қосымша

Жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі мерзімді есеп нысаны ______ жыл

№ Жұмыстардың атауы
Жер қойнауын 
пайдаланушының
мәліметтері

1 2 3
1-тарау. Геологиялық (
техникалық) тапсырма

1.
жұмыстың бекітілген мерзімдері, оның мақсаты
, міндеттері мен кезеңдері туралы нақты 
мәліметтерді қамтиды.

2-тарау. Пайдалы 
қазбаларды өңірлік 
геологиялық зерттеулер 
және геологиялық 
түсірілім жұмыстары

әкімшілік орны



2.

келісімшарттық аумақтың қысқаша геологиялық 
сипаттамасы

өңірлік зерттеулер тәсілдері, орындалған 
жұмыстардың түрлері мен көлемі

жұмыстардың негізгі нәтижелері

анықталған перспективалы құрылымдардың және 
минералдану нүктелерінің, жерүсті және 
ұңғымалық мұнай-газ көріністерінің, табиғи 
резервуарлардың, деңгейжиектердің 
геологиялық сипаттамасы

3-тарау. Пайдалы 
қазбаларды іздеу

3.

топографиялық байланысы

іздеу зерттеулерінің әдістемесі, орындалған 
жұмыстардың түрлері мен көлемі

жұмыстардың негізгі нәтижелері: кен 
денесінің параметрлері, оның өлшемдері; 
перспективалы құрылымның тереңдегі 
құрылысының ерекшеліктері

көмірсутек кенжатынының параметрлері

іздеу немесе параметрлік ұңғымалардағы 
ағынды сынамалау нәтижелері бойынша деректер

пайдалы қазба ресурстарын бағалау, пайдалы 
қазбаның коммерциялық құндылығы туралы 
қорытынды

4-тарау. Пайдалы 
қазбаларды бағалау

4.

учаскенің, кен көрінісінің, құрылымның 
географиялық-экономикалық жағдайы

бағалайтын зерттеулердің әдістемесі, 
орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемі

жұмыстардың негізгі нәтижелері

іздеу немесе параметрлік ұңғымаларды ағынға 
сынамалау нәтижелері

жер қойнауын пайдаланушы анықтаған кен 
көріністерінің және минералдану нүктелерінің
сипаттамасы

5-тарау. Өзге де 
ережелер

5.

бастапқы геологиялық материалдарды тапсыру актісі осы 
есепке 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша.

орындалған геологиялық барлау жұмыстарының түрлері мен 
көлемі және объект бойынша есептен шығаруға жататын 
шығындар туралыанықтама осы есепке 2-қосымшаға сәйкес нысан
бойынша

метрологиялық сараптаманың қорытындысы

патенттік зерттеулер туралы қорытынды (қажет болған кезде)



есептің формуляры осы есепке  сәйкес нысан 3-қосымшаға
бойынша

хаттама ( хаттамалар)

координаттар каталогы

      Ескертпе: Жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі мерзімді есеп нысанын толтыру 
бойынша түсіндірме осы нысанға  берілген.4-қосымшада

 
Жер қойнауын геологиялық

зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп
нысанына 1-қосымша

 Нысан

 

"Бекітемін"
Геология және жер қойнауын

пайдаланудың аумақтық
органының басшысы

__________ _________________
қолы тегі, аты, әкесінің аты
"___"___________ __________

күні жылы

Бастапқы геологиялық материалдарды тапсыру актісі

№№
р/
с

Бастапқы 
материалдың 

атауы

Тасымалдағыштың
түрі

(қағаз/
электрондық)

Бастапқы материалдың түрі
(мәтін/графика)

Парақтар
саны

Ескертпелер

1 2 3 4 5 6

      Тапсырды: _________________ Жер қойнауын пайдаланушы

      (жұмыстарға тапсырыс беруші)

      Қабылдады: _________________ Аумақтық геологиялық қор қызметінің

      Басшысы

      Қолы Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

 
Жер қойнауын геологиялық

зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп
нысанына 2-қосымша

 Нысан

_____________________________________________________________________________ 
объектінің, бағдарламаның/кіші бағдарламаның атауы, лицензияның/келісімшарттың сериясы 



және нөмірі, жұмыстарды орындау мерзімі Орындалған геологиялық барлау жұмыстарының 
түрлері мен көлемі және объект бойынша есептен шығаруға жататын шығындар туралы 
АНЫҚТАМА

№
р/
с

Жұмыстардың атауы Өлшембірлігі

Жоба 
бойынша 
бекітілді

Орындалды
Қаржыландырылды

, теңге

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А
Геологиялықбарлаужұмыстары (

орындалғанжұмыстар)

Б Ілеспе жұмыстар

Сомасы (жазбаша жазу)____________________________

Тапсырыс берушіден:
лауазымы, тапсырыс беруші 
ұйымның атауы
_________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) 
М.О.

Орындаушыдан:
лауазымы, орындаушы
ұйымның атауы
___________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол 
болған кезде)
М.О.

Тапсырыс беруші 
ұйымның қаржылық-экономикалық қызметінің басшысы 
_____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы ұйымның 
қаржылық-экономикалық 
қызметінің басшысы 
______________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол 
болған кезде)

 
Жер қойнауын геологиялық

зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп
нысанына 3-қосымша

 Нысан

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Геология және жер қойнауын 
пайдалану комитеті _________________________________________________________________ 
Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің аумақтық органының атауы _____________
__________________________________________________ жөніндегі есеп жасалған жұмыстың 
атауы есептің ФОРМУЛЯРЫ

      Есептің авторы _____________________________________________________

      тегі, аты, әкесінің аты

№
р



/
с

Жазу
күні

Жазудың мазмұны Жазған тұлғаның атқаратын 
лауазымы және қолы

1
.

Есеп республикалық геологиялық қорға 
сақтауға қабылданды

Қызметтің басшысы _______________
_

2
.

Есепті қорлар жөніндегі мемлекеттік 
комиссия қарады және қабылдады (қорлар 
есептелетін есептер үшін)

Жер қойнауын сараптау 
басқармасының басшысы____________
________

3
.

Есепті қорлар жөніндегі аумақтық комиссия
қарады және қабылдады (қорлар есептелетін
есептер үшін)

Қорлар жөніндегі аумақтық 
комиссияның басшысы _____________
_______

4
.

Есепті геология және жер қойнауын 
пайдаланудың аумақтық органы қарады және 
қабылдады:

Геологиялық қорлардың басшысы 
____________________

5
.

Есепті жер қойнауын пайдаланушы қарады 
және қабылдады

Басшы ____________________

6
.

Есепті жер қойнауын пайдаланушының 
мердігер кәсіпорны (орындаушы) қарады 
және қабылдады

Басшы ____________________

      Формуляр есептің әрбір данасына қоса беріледі және оның ажырамас бөлігі болып табылады

 
Жер қойнауын геологиялық

зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп
нысанына 4-қосымша

 Нысан

Жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп нысанын толтыру бойынша 
түсіндірме

      1. Есеп мәтіндік және графикалық бөліктерден (графикалық қосымшалар болған кезде) және 
ғарыштан түсірілген суреттерден тұрады. Есеп мынадай құрылымдық элементтерден тұрады:

      1) заттаңба (есеп мәтінінің мұқабасында);

      2) титул парағы;

      3) орындаушылардың тізімі;

      4) реферат;

      5) суреттер, кестелер тізімі;

      6) есеп;

      7) пайдаланылған дереккөздердің тізімі (әдебиет);



      8) есепке қосымшалар.

      2. Есептердің мәтіні компьютерде А4 (297 х 210 мм) пішімінде теріледі. А3 пішімі кестелер
үшін пайдаланылады. Теру кезінде Word мәтіндік редакторы, № 14 өлшемдегі Times Nеw Roman қаріпі
, кестелерде № 12 өлшемдегі қаріп, бірлік жол аралық қашықтығы пайдаланылады.

      3. Есептердің беттерін нөмірлеу – өтпелі және әр кітаптың шегінде өздік. Титул парағы 
нөмірленбейді.

      4. Есептің бірінші данасы (қағаз) түпнұсқада (одан кейінгілері сканерленген нұсқада 
электронды тасымалдағышта) жасалады.Қағаз және электронды тасымалдағыштардағы геологиялық 
есептің бірінші данасы түпнұсқада жасалады және Республикалық геологиялық қорға сақтауға 
жіберіледі. Өңіраралық департаменттердің аумақтық қорларына есептің қағаздағы нұсқасына ұқсас 
тек электрондық нұсқасы (түгел қолдарымен және мөрлерімен бірге) тапсырылады.

      5. Есептің көлемі 300 беттен артық болғанда, ол бөлімдерге бөлінеді және 300 беттен 
аспайтын көлемде жеке кітап түрінде жинақталады, әрбір кітаптың заттаңбасында және титул 
парағында кітаптың нөмірі үлкен әріптермен жазылып, қойылады. Түптеу кезінде есеп кітабы тек 
қана жіппен тігіледі.Есептердің әр кітабы қатты түптемеде (мұқабасы), ал көлемі 30 бетке 
дейінгі кітаптар оның мәтінімен степлермен бекітілген жұмсақ картон мұқабада ресімделеді.

      6. Пайдалы қазбалар кен орындарының паспорты немесе кен орындары мен кен көріністерінің 
каталогы бар болса, олар есептерге жеке кітап ретінде қоса беріледі.

      7. Заттаңба осы Түсіндірмеге  сәйкес ресімделеді.1-қосымшаға

      8. Титул парағы есептің бірінші беті болып табылады және төменде берілген нұсқалардың 
бірі бойынша ресімделеді:

      жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу бойынша орындалған жұмыстар жөніндегі есеп 
үшін осы Түсіндірмеге  сәйкес;2-қосымшаға

      аумақтық Басқармада жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу бойынша орындалған 
жұмыстар жөніндегі есеп үшін осы Түсіндірмеге  сәйкес;3-қосымшаға

      жер қойнауын пайдаланушының қаражаты есебінен орындалған, жер қойнауын геологиялық 
зерттеу бойынша жасалған есеп үшін осы Түсіндірмеге  сәйкес;4-қосымшаға

      екі немесе одан да көп кітаптардан тұратын есеп үшін (есептің екінші және одан кейінгі 
кітаптарының титул парағы) осы Түсіндірмеге  сәйкес.5-қосымшаға

      9. Орындаушылардың тізімінде барлық орындаушылардың тегі мен олардың қолдары болады. Екі 
немесе одан да көп кітаптардан тұратын есептердің орындаушылар тізімі бірінші кітапта беріледі.



      10. Реферат қағаздың бір парағында басылады, мәтіні 120 сөзден кем емес және мыналарды 
қамтиды:

      жауапты орындаушының тегі мен аты-жөні (бас әріптермен жазылады), одан әрі қалған 
орындаушылардың тегі көрсетіледі, бірақ "және т.б." деп жазып, үшеуден артық жазбау керек;

      есептің атауы, мәтін беттерінің жалпы саны, мәтіндегі иллюстрациялардың, кестелердің 
жалпы саны, мәтіндік қосымшалар саны, пайдаланылған дереккөздердің, хаттамалардың саны; 
графикалық қосымшалар (әрбір папкада графикалық қосымшалардың парақтарының саны), 
ғылыми-техникалық алқада немесе қорлар жөніндегі мемлекеттік комиссияда есепті қарау хаттамасы,
электрондық дискілердің саны, ұйымның атауы (жер қойнауын пайдаланушы) және оның толық 
мекен-жайы, есеп аяқталған ай мен жыл, әкімшілік облыс және шегінде жүргізілген жұмыстардың 
аумағы орналасатын 1:1000000 масштабтағы халықаралық жолақтауға сәйкес парақтардың 
номенклатурасы (егер есеп бірнеше кітаптан тұратын болса, онда әр кітаптың көлемі жеке 
көрсетіледі), атқарылған жұмыстардың мәні, мақсаты, әдістері мен нәтижелері туралы мәліметтер, 
қысқаша қорытындылар, есепте баяндалған жұмыстардың тиімділігі, негізгі нәтижелерді қолдану 
салалары мен мүмкіншіліктері туралы мәліметтер;

      есепті дайындаушының тегі, аты, әкесінің аты, мөр.

      11. Иллюстрациялардың, кестелердің тізімінде барлық иллюстрациялар мен кестелердің 
нөмірлері мен тақырыптары және олар орналасқан есеп мәтініндегі беттер көрсетіледі. Екі және 
одан да көп кітаптардан тұратын есептің бірінші кітабында кітаптардың нөмірлері көрсетіліп, 
барлық иллюстрациялардың, кестелердің және мәтіндік қосымшалардың тізімі беріледі, ал 
кейінгілерінде - тек қана сол кітаптың иллюстрацияларының, кестелерінің және мәтіндік 
қосымшаларының тізімі беріледі. Мәтіндік қосымшалардың тізімінде қосымшаның реттік нөмірі, оның
тақырыбы (мәтіндегі қосымшаның тақырыбына тура сәйкес келетін) және ол орналасқан беттің нөмірі
көрсетіледі. Графикалық қосымшалардың тізімі есептің бірінші кітабына және графикалық 
қосымшалары бар папкаға салынады және осы Түсіндірмеге

       сәйкес ресімделеді. Тізімдегі реттік нөмірі графикалық қосымшаның оң жақ 6-қосымшаға
жоғарғы бұрышында қызыл түспен көрсетілетін парақ нөміріне сәйкес келеді. Әр папкадағы тізімнің
реттік нөмірі бірден басталады, ал қосымшаның нөмірі өтпелі болуы мүмкін. Тізімнің төменгі 
жағында мыналар көрсетіледі: "есепте барлығы – (саны көрсетіледі) сызба – (саны көрсетіледі) 
парақта, оның ішінде – (саны көрсетіледі) графикалық қосымша – (саны көрсетіледі) парақта – "
құпия" немесе "ҚБПҮ" белгісі бар".

      12. Есептің мазмұнды мынадай ақпаратты қамтиды:

      1-тарау – Геологиялық (техникалық) тапсырма.

      Жұмыстың бекітілген мерзімдері, оның мақсаты, міндеттері мен кезеңдері туралы нақты 
мәліметтерді қамтиды.Геологиялық (техникалық) тапсырмада жұмыстардың бекітілген мерзімі, оның 
мақсаттары, міндеттері мен кезеңдері туралы нақты мәліметтерден тұрады. Келісімшарттық 
аумақтарда жер қойнауын пайдаланушының қаражаты есебінен жұмыстар жүргізілген кезде есепке 
геологиялық тапсырманың орнына келісімшартқа ең аз жұмыс бағдарламасы немесе одан үзінді 
енгізіледі. Геологиялық (техникалық) тапсырма парақтың бір жақ бетінде басылады және жер 
қойнауын пайдаланушының мөрімен расталады;



      2-тарау – Пайдалы қазбаларды өңірлік геологиялық зерттеулер және геологиялық түсірілім 
жұмыстары мыналарды қамтиды:

      әкімшілік орны – учаскенің орналасқан жері (облысы, ауданы, жақын маңдағы ірі елді 
мекендер (теміржол бекеттері)) көрсетіледі, инфрақұрылымның сипаттамасы (жолдардың, 
электртарату желілерінің, құбыр желісінің және су құбырларының, тағы сол сияқтылардың болуы), 
климаттық жағдайлар, жергілікті жердің рельефі беріледі;

      келісімшарттық аумақтың қысқаша геологиялық сипаттамасы – аумақтың геологиялық құрылысы 
сипатталады (стратиграфиясы, магматизмі, тектоникасы, зерттелудегі аумақта пайдалы қазбалардың 
болуы және олардың минералогиялық сипаты);

      өңірлік зерттеулер тәсілдері, орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемі. Зерттелудегі 
аумақта жүргізілетін жұмыстардың жоспарланған барлық түрлері мен көлемі (геологиялық маршруттар
, алаңдық геофизикалық және геохимиялық жұмыстар, жерүстіндегі тау-кен қазбаларын – арықтарды, 
шурфтарды, орларды, тағы сол сияқтыларды ұңғылау, ұңғымаларды бұрғылау, сынамалау, 
зертханалық-талдау жұмыстары) беріледі;

      жұмыстардың негізгі нәтижелері – жер қойнауын пайдаланушы анықтаған кен көріністерінің, 
анықталған перспективалы құрылымдардың және минералдану нүктелерінің сипаттамасы: географиялық 
координаттары, геометриялық параметрлері - жоспардағы өлшемдері көрсетіледі. Анықталған 
перспективалыкен көріністерінің, құрылымдардың және минералдану нүктелерінің бұрыштық 
нүктелерінің (градус/минут/секундпен берілген координаттар) нақты байланысы, жоспардағы олардың
өлшемдері (яғни жердің бетіндегі – жайылуы бойынша көрінетін ұзындығы және жайылу бағытын қиып 
өтетін ені) беріледі;

      анықталған перспективалы құрылымдардың және минералдану нүктелерінің, жерүсті және 
ұңғымалық мұнай-газ көріністерінің, табиғи резервуарлардың, деңгейжиектердің геологиялық 
сипаттамасы:

      жатқан тереңдігі, олардың стратиграфиялық байланысы;

      пайдалы қазбалардың ресурстарын болжамды бағалау, анықталған кенденудің сипаттамасы (
пайдалы және ілеспе құрамбөліктер, олардың құрамы, одан әрі зерттеу перспективасы). Анықталған 
перспективалы құрылымдардың және минералдану нүктелерінің, жерүсті және ұңғымалық мұнай-газ 
көріністерінің, табиғи резервуарлардың, деңгейжиектердің геологиялық сипаттамасы:стратиграфиясы,
магматизмі, жарылған бұзындылардың болуы, зерттелудегі аумақта негізгі пайдалы қазбалардың және
ілеспе пайдалы қазбалардың болуы – олардың минералогиялық сипаттамасы (кенденудің заттық құрамы
) және құрамы (% немесе г/т-мен) беріледі; кенденудің, минералданудың жатқан тереңдігі (тереңде
таралуы) көрсетіледі. Зерттелудегі аумақта негізгі пайдалы қазбалардың және ілеспе пайдалы 
қазбалардыңресурстарын бағалау жүргізіледі. Перспективалары көрсетіледі және одан әрі зерттеу 
жөнінде ұсынымдар беріледі.

      Есептің мәтініне мынадай графикалық қосымшалар қоса беріледі:

      зерттелудегі аумақтың өңірлік масштабтағы геологиялық картасы (геологиялық шолу картасы);



      карталарда геофизикалық және геохимиялық ауытқулар көрсетілген, перспективалы құрылымдар, 
учаскелер, кен көріністері бойынша нақты масштабтағы геологиялық қиынды карталар;

      негізгі реперлік беттер бойынша құрылымдық карталар;

      анықталған перспективалы құрылымдар бойынша қималар; сипатқа тән қиылыстар бойынша 
уақытша және тереңдегі қималар беріледі;

      3-тарау – Пайдалы қазбаларды іздеу мыналарды қамтиды:

      топографиялық байланысы – учаскенің орналасқан жері (облысы, ауданы, жақын маңдағы ірі 
елді мекендер (теміржол бекеттері)) көрсетіледі, инфрақұрылымның сипаттамасы (жолдардың, 
электртарату желілерінің, құбыр желісінің және су құбырларының, тағы сол сияқтылардың болуы), 
климаттық жағдайлар, жергілікті жердің рельефі беріледі;

      іздеу зерттеулерінің әдістемесі, орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемі. Зерттелудегі 
аумақта жүргізілетін жұмыстардың жоспарланған барлық түрлері мен көлемі (геологиялық маршруттар
, алаңдық геофизикалық және геохимиялық жұмыстар, жерүстіндегі тау-кен қазбаларын – арықтарды, 
шурфтарды, орларды, тағы сол сияқтыларды ұңғылау, ұңғымаларды бұрғылау, сынамалау, 
зертханалық-талдау жұмыстары) беріледі;

      жұмыстардың негізгі нәтижелері.Анықталған перспективалыкен көріністерінің, құрылымдардың 
және минералдану нүктелерінің бұрыштық нүктелерінің (градус/минут/секундпен берілген 
координаттар) нақты байланысы, жоспардағы олардың өлшемдері (яғни жердің бетіндегі – жайылуы 
бойынша көрінетін ұзындығы және жайылу бағытын қиып өтетін ені) беріледі;

      іздеу немесе параметрлік ұңғымаларды ағынға сынамалау нәтижелері бойынша деректер. 
Геологиялық маршруттарды, жердің бетіндегі тау-кен қазбаларын, ұңғымаларды сынамалау нәтижелері
бойынша зертханалық зерттеулердің деректері, яғни зерттелудегі аумақта негізгі пайдалы 
қазбалардың және ілеспе пайдалы қазбалардың мөлшері келтіріледі;

      пайдалы қазба ресурстарын бағалау, пайдалы қазбаның коммерциялық құндылығы туралы 
қорытынды, онда мыналар көрсетіледі:

      кен денелерінің параметрлері, пайдалы құрамбөліктердің мөлшері, өнеркәсіптік қорлар және 
болжамды ресурстар туралы мәліметтер, болжамды ресурстарды бағалау, олардың 
геологиялық-экономикалық сипаттамасы;

      кенденудің, минералданудың жатқан тереңдігі (тереңде таралуы),жоспардағы олардың 
өлшемдері (яғни жердің бетіндегі – жайылуы бойынша көрінетін ұзындығы және жайылу бағытын қиып 
өтетін ені);

      пайдалы қазбалардың мөлшері (% немесе г/т-мен), олардыңресурстары;

      4-тарау – Пайдалы қазбаларды бағалау мыналарды қамтиды:



      учаскенің, кен көрінісінің, құрылымның географиялық-экономикалық жағдайы;

      учаскенің орналасқан жері (облысы, ауданы, жақын маңдағы ірі елді мекендер (теміржол 
бекеттері)) көрсетіледі, инфрақұрылымның сипаттамасы (жолдардың, электртарату желілерінің, 
құбыр желісінің және су құбырларының, тағы сол сияқтылардың болуы), климаттық жағдайлар, 
жергілікті жердің рельефі беріледі;

      бағалау зерттеулерінің әдістемесі, орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемі. 
Зерттелудегі аумақта жүргізілетін жұмыстардың жоспарланған барлық түрлері мен көлемі (
геологиялық маршруттар, алаңдық геофизикалық және геохимиялық жұмыстар, жерүстіндегі тау-кен 
қазбаларын – арықтарды, шурфтарды, орларды, тағы сол сияқтыларды ұңғылау, ұңғымаларды бұрғылау,
сынамалау, зертханалық-талдау жұмыстары) беріледі;

      жұмыстардың негізгі нәтижелері, онда мыналар көрсетіледі:

      анықталған кен объектісінің геологиялық құрылымының сипаттамасы, кенденудің заттық құрамы;

      анықталған перспективалы кен көріністерінің, құрылымдардың және минералдану нүктелерінің 
бұрыштық нүктелерінің (градус/минут/секундпен берілген координаттар) нақты байланысы, жоспардағы
олардың өлшемдері (яғни жердің бетіндегі – жайылуы бойынша көрінетін ұзындығы және жайылу 
бағытын қиып өтетін ені) беріледі;

      мұнай мен газдың болуына арналған жұмыстар кезінде мыналар көрсетіледі: анықталған және 
терең бұрғылауға дайындалған өнімді құрылымдардың, белгіленген мұнай-газ көріністерінің және 
битум мен кирлерді қоса алғанда, көмірсутек белгілерінің атауы;

      көрінген негізгі қабаттар бойынша құрылымдық карталар, коллекторлардың қасиеттері бойынша
деректер, іздеу және параметрлік ұңғымаларды ағынға сынамалау және бұрғылау нәтижелері, олардың
көлемі есепке қоса берілуі тиіс;

      іздеу және параметрлік ұңғымаларды ағынға сынамалау нәтижелері. Ұңғымамен ашылған 
литологиялық-стратиграфиялық қиманың сипаттамасы, ұңғыманың құрылысы, коллектордағы мұнайдың, 
газдың, судың мөлшері, ұңғыманың қысқаша өткізгіші, кедергілер және келісімшартта ескерілген 
басқа да мәліметтер көрсетіледі;

      жер қойнауын пайдаланушы анықтаған кен көріністерінің және минералдану нүктелерінің 
сипаттамасы. Географиялық координаттар, жоспардағы өлшемдері, геологиялық сипаттамасы, 
анықталған кенденудің сипаттамасы (пайдалы құрамбөліктер және олардың құрамы, одан әрі зерттеу 
перспективасы) көрсетіледі, пайдалы қазбаның болжамды ресурстарынбағалау жүзеге асырылады;

      5-тарау – өзге де ережелер.

      13. Пайдаланылған дереккөздер (әдебиет) тізімі әліпби тәртібімен түзіледі және оған 
барлық қолжазба (қордағы) және жарияланған материалдар кіреді, бірінші кітапқа салынады. Бір 
автордың бірнеше жұмыстары болған кезде, олар басылып шыққан жылдар бойынша, ал жылдар бірдей 
болған жағдайда – олардың атаулары әліпби тәртібімен көрсетіледі. Одан кейін бірлесіп жазылған 



жұмыстар, әліпби тәртібімен бірлескен авторлардың тектері, ал авторлық ұжымдар бірдей болған 
жағдайда – басылымдардың хронологиялық тәртібімен беріледі. Есептің (дереккөздің) 
библиографиялық сипаттамасында: автордың (авторлардың) тегі мен аты-жөні, есептің тақырыбы 
болады. Тақырыптан кейін "есеп" деген сөз, есепті басып шығарған ұйымның атауы, шығарылған қала
мен жылы жазылады.

      14. Есептің әрбір графикалық қосымшасына, оның ішінде көппарақты қосымшаның әрбір 
парағына осы Түсіндірмеге  сәйкес нысан бойынша парақтың астыңғы оң жақтағы бұрышына7-қосымшаға
полиграфиялық әдіспен немесе қара сиямен орындалған бұрыштама мөртабан қойылады.

      15. Құжатқа рұқсатты шектеу белгісі (егер болған жағдайда) графикалық қосымшаның әрбір 
парағының оң жақ жоғарғы бөлігіне қойылады.

      16. Карталарды білдіретін графикалық қосымшалардың бұрыштама мөртабанында масштабтан басқа
, аталған қосымшаны құрастырғанда пайдаланылған картографиялық негіз көрсетіледі.

      17. Графикалық қосымшалар 210x300 мм, қалыңдығы 70-80 мм аспайтын пішімдегі папкаларға 
салынады. Аландық геологиялық түсіру жұмыстары бойынша графикалық қосымшалар халықаралық 
стандартты бөліп сызу парақтарында, 700x700 мм мөлшеріндегі папкаларға салынып ұсынылады.

      18. Графикалық қосымшалардың барлық парақтары бұрыштама мөртабан парақтың беткі жағында 
тұратындай етіп, папка пішімі бойынша салынады.

      19. Папкада орналасқан графикалық қосымшалар тігілмейді, бірнеше бетте жасалған 
қосымшаның жеке парақтары жабыстырылмайды.

      20. Графикалық қосымшалар бар папкаға, осы Түсіндірмеге  сәйкес нысан бойынша 1-қосымшаға
заттаңба жабыстырылады. Заттаңбада "Графикалық қосымшалар" деген тақырыпша беріледі, бұл ретте 
кітап нөмірі көрсетілмейді. Егер графикалық қосымшалары бар папка біреуден көп болса, олар 
нөмірленеді және нөмір заттаңбада көрсетіледі.

      21. Бастапқы геологиялық материалдар есепке қоса берілетін бастапқы геологиялық 
материалдарды тапсыру актісі бойынша өңіраралық департаменттің мұрағатына тапсырылады. Екі 
немесе одан да көп кітаптардан тұратын есепке арналған бастапқы геологиялық материалдарды 
тапсыру актісі сол есептің бірінші кітабына орналастырылады.

      22. Орындалған геологиялық барлау жұмыстарының түрлері мен көлемі және объект бойынша 
есептен шығаруға жататын шығындар туралы анықтамада жоспарланған(жоба бойынша) және нақты 
орындалған жұмыстардың түрі мен көлемі физикалық өрнекпен, геологиялық барлау жұмыстарының 
сметалық құнының жиынтық есебіне сәйкес сатыларға және түрлерге бөлінген жұмыстардың сметалық 
құны мен нақты шығындары, ал геологиялық түсірілім жұмыстары үшін геологиялық түсірілімнің бір 
шаршы километрінің сметалық және нақты құны көрсетіледі. Анықтамаға қаржылық-экономикалық 
қызметтің басшысы (бас бухгалтер) және жұмысты қаржыландыруды қамтамасыз ететін ұйымның бірінші
басшысы қол қояды. Анықтамаға қойылған қолдар мөрмен расталады. Екі немесе одан да көп 
кітаптардан тұратын есепке арналған анықтама бірінші кітапқа орналастырылады.



      23. Егер есеп бірнеше кітаптардан тұрса, қарау хаттамасы бірінші кітапқа салынады.Хаттама
есеп мәтінінің ішінде беріледі немесе оның көлемі үлкен (7-беттен көп) болған жағдайда есепке 
жеке қосымша түрінде ұсынылады.

      24. 1942 жылғы бірыңғай мемлекеттік координаттар жүйесінде (СК-42) жасалған координаттар 
каталогы жеке дәптерде орындалады және ол есептің ажырамас бір бөлігі болып табылады. Құпия 
емес нысанда (географиялық, WGS-84, т.б.) жасалғанкоординаттар каталогы есептің бірінші 
кітабында ресімделеді.

 

"Жер қойнауын геологиялық
зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп

нысанын" толтыру бойынша
түсіндірмеге 1-қосымша

 Нысан

Заттаңба Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Геология және жер 
қойнауын пайдалану комитеті _______________________________________ жер қойнауын 
пайдаланушының атауы _________________________________________________ жұмыстарды 
орындаушы ұйымның атауы

 

Рұқсатты шектеу белгісі _____
______ дана

Жауапты
орындаушы______________

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған
кезде)

      __________________________________________________________________________

      есептің толық атауы

      ЕСЕП

      бағдарламаның/кіші бағдарламаның,

      тақырыптың атауы және нөмірі,

      лицензияның/келісімшарттың

      сериясы және нөмірі _______________________________________________

      кітаптардың жалпы саны ____________________________________________________

      кітаптың реттік нөмірі және атауы _____________________________________________



      Есептің шығарылған орны, жылы

 

"Жер қойнауын геологиялық
зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп

нысанын" толтыру бойынша
түсіндірмеге 2-қосымша

 Нысан

Жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу бойынша орындалған жұмыстар жөніндегі 
есептің титул парағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 
Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті _______________________________________ 
жер қойнауын пайдаланушы ұйымның атауы ________________________________________________
_ орындаушының атауы

Әмбебап ондық
сыныптамасы __________
Мемлекеттік
тіркеу № _________
Түгендеу № _____________

Құжатқа рұқсатты
шектеу белгісі __________
___________ дана

 

"БЕКІТЕМІН
Геология комитетінің төрағасы
____________________________
қолы тегі, аты, әкесінің аты

20___жылғы
"_____"___________

      __________________________________________________________________________

      есептің толық атауы

      ЕСЕП

      __________________________________________________________________

      бағдарламаның/кіші бағдарламаның, тақырыптың атауы мен нөмірі,

      лицензияның/шарттың сериясы мен нөмірі, жұмыстардың ауқымы мен парақтардың

      номенклатурасы, жұмыстардың орындалу кезеңі

      __________________________________________________________________

      кітаптардың жалпы саны

      _______________________________________________________________



      кітаптың нөмірі және атауы

      Ұйымның басшысы _______________________ _________________

      қолы мен күні,      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      Есептің шығарылған орны, жылы

 

"Жер қойнауын геологиялық
зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп

нысанын" толтыру бойынша
түсіндірмеге 3-қосымша

 Нысан

Аумақтық басқармада жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу жөніндегі есептің 
титул парағы Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті Аумақтық басқарма __________
_____________________________ жер қойнауын пайдаланушы ұйымның атауы __________________
_________________________ орындаушының атауы

Әмбебап ондық сыныптамасы ________
Мемлекеттік 
тіркеу № ___________
Түгендеу № _______________

Құжатқа рұқсатты шектеу белгісі _____________
_______ дана

 

"БЕКІТЕМІН"
Аумақтық басқарманың
басшысы_____________

______________________
басшының тегі, аты, әкесінің

аты (ол болған кезде)
20___жылғы "____"__________

      ___________________________________________________________

      (есептің толық атауы)

      ________________________________________________________________________

      (жұмыстың орындалу кезеңі, ауқымы, парақтардың номенклатурасы,

      бағдарламаның/кіші бағдарламаның, тақырыптың атауы мен нөмірі)

      _____________________________________

      (кітаптардың жалпы саны)



      _____________________________________

      (кітаптың нөмірі және атауы)

      Орындаушы ұйымның

      басшысы ___________ ________________

      (лауазымы) (қолы мен күні)

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде))

      Есептің шығарылған орны, жылы

 

Жер қойнауын геологиялық
зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп

нысанын" толтыру бойынша
түсіндірмеге 4-қосымша

 Нысан

Жер қойнауын пайдаланушылардың қаражаты есебінен орындалған жер қойнауын геологиялық 
зерттеу жөніндегі есептің титул парағы Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті 
Аумақтық басқарма __________________________________________________ орындаушы ұйымның 
атауы

Әмбебап ондық
сыныптамасы № _____________
Мемлекеттік тіркеу №_____
Түгендеу № ______

дана №
шектеу белгісі

 

"БЕКІТЕМІН"
___________________

(Тегі, аты, әкесінің аты (ол
болған кезде))
(жер қойнауын
пайдаланушы)

______________
____________________________

20___жылғы "_____"
____________

КЕЛІСІМШАРТТЫҚ АУМАҚТАҒЫ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ЕСЕП

      Келісімшарт, лицензия бойынша _______________жылдары

      ________________________________________________________________ орындаған



      ұйымның атауы

      Орындаушы ұйымның басшысы _____________________

      (тегі, аты, әкесінің аты)

      Жер қойнауын пайдаланушы (Т.А.Ә.) __________________________

      Есептің шығарылған орны, жылы

 
Жер қойнауын геологиялық

зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп
нысанын" толтыру бойынша

 Түсіндірмеге 5-қосымша
 Нысан

Есептің екінші және одан кейінгі кітаптарының титул парағы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті _____
__________________________________________________________ орындаушы ұйымның атауы

Әмбебап ондық
сыныптамасы __________
Мемлекеттік
тіркеу № _________
Түгендеу № _____________

Құжатқа рұқсатты шектеу
белгісі__________
_________ дана

      ________________________

      (есептің толық атауы)

      ________________________________________________________________

      (жұмыстардың орындалу кезеңі, ауқымы, парақтардың номенклатурасы,

      бағдарламаның/кіші бағдарламаның, тақырыптың атауы мен нөмірі,

      лицензияның/келісімшарттың сериясы мен нөмірі)

      _________________________

      (кітаптың нөмірі және атауы)

Жер қойнауын геологиялық
зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп



 нысанын" толтыру бойынша
түсіндірмеге 6-қосымша

 Нысан

Графикалық қосымшалардың тізімі

№№ р/с
қосымшаның 

атауы
қосымшаның 

нөмірі
қосымшадағы 
парақ нөмірі

Қосымшаның 
ауқымы

Қосымшаның 
құпиялылық дәрежесі

1 2 3 4 5 6

      Барлығы: ____ графикалық қосымшалар ___ парақта, құпиялылық дәрежесі

 

Жер қойнауын геологиялық
зерттеу жөніндегі мерзімдік есеп

нысанын" толтыру бойынша
түсіндірмеге 7-қосымша

 Нысан

Бұрыштама мөртабан

Есепті жасаған 
ұйымның атауы

Есептің, бағдарламаның/кіші бағдарламаның, тақырыптың атауы 
және тағы басқалар

Жауапты орындаушы, қолы, тегі, аты,әкесінің
аты

Есепті тапсырған 
жыл

Қосымша парақ Қосымшаның атауы

Қосымшаның ауқымы

Құрастырған:
Тексерген:

Лауазымы, қолы Тегі, аты, әкесінің аты
Лауазымы, қолы Тегі, аты, әкесінің аты

 

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің міндетін

атқарушының 2018 жылғы
31 мамырдағы № 419 бұйрығына

2-қосымша
 Нысан

Жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі түпкілікті есеп нысаны

№ Бөлімдер
Толық 

сипаттамасы

1 2 3

Қатты пайдалы қазбалар бойынша кондициялардың техникалық-экономикалық негіздемесі 
жөніндегі есеп

1-тарау. Геологиялық бөлігі

Кен орны және аудан туралы жалпы мәліметтер:
географиялық және әкімшілік орны, жақын маңдағы темір жол бекеті 
немесе порттан, елді мекендерден және минералды шикізаттың ықтимал 
тұтынушыларынан шалғайлығы;
табиғи-климаттық жағдайлар – жергілікті жердің рельефі, теңіз 



деңгейінен биіктігі және қатысты жоғарылауы, климаттық ерекшеліктер (
жоғарғы және төменгі температура), гидрожеліс, ауданның сейсмикалығы;
экономикалық жағдайлар – ауданның игерілуі және инфрақұрылымы, халқы 
және оның еңбекпен қамтылуы, болашақта кәсіпорынды электр 
энергиясымен, отынмен, жергілікті құрылыс материалдарымен, еңбек 
ресурстарымен қамту көздері; 
жүктерді тасымалдауға арналған көлік жолдары.

Конъюктуралық шолу:
қарастырылатын кен орнын өндіру нәтижесінде алынатын тауарлық өнімді 
осы заманда қолдану саласы;
әлемде және жекелеген елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасында
оларды өндіру және тұтынуды дамытудың негізгі үрдісі; 
тауарлық өнімнің әлеуетті тұтынушылары;
тиісті минералды шикізат бағаларының ретроспективалық талдауы және 
бағаның өзгеру болжамдары.

Кен орнының геологиялық құрылымы:
кен орнының геологиялық-өнеркәсіптік типі;
кенденуді бақылаушы құрылымдық-геологиялық, 
литологиялық-петрографиялық, тектоникалық факторлар;
кен денелерінің жату жағдайы, морфологиясы және ішкі құрылысы, заттық
құрамы, пайдалы құрамбөліктермен зиянды қоспалардың максималды және 
орташа құрамы, пайдалы қазбалардың табиғи типтерінің кеңістікте 
таралуының заңдылығы және оларды жекелей өндіру мүмкіндігі, минералды
шикізаттың сапасы туралы негізгі деректер, оның физика-механикалық 
қасиеттері;
ілеспе пайдалы қазбалар (соның ішінде аршу жыныстары мен қоршауыш 
жыныстарда түзілгендер) және құнды құрамбөліктерді өнеркәсіпте 
пайдалану мүмкіндігі, оларды табу формалары;
кен орнының генезисі туралы түсініктер;
рельефтың қалыптасу тарихы, геоморфологиясы бойынша мәліметтер (
мүжілу қыртысымен және шашыранды түзілумен байланысты кен орындары 
үшін);
шашыранды кен орындары үшін – өнімді қабаттың формасының, мөлшерінің 
және құрамының, тақтатастардың құрамының және қуатының сипаттамасы 
мен ерекшеліктері, табанның құрылысы, құнды құрамбөліктердің құрамы; 
пайдалы минералдар түйіршіктерінің жұмырлық деңгейі, мөлшері, формасы
, алтынның сынамасы;
жеке өндіруге және өңдеуге жататын пайдалы қазбалардың өнеркәсіптік (
технологиялық) типтері мен сұрыптарының болуы, олардың сапасының 
сипаттамасы.

Геологиялық барлау жұмыстарының әдістемесі:
кен орнының геологиялық құрылысының күрделілік тобының негіздемесі, 
кен орнын зерттеу кезеңділігі, ТЭН-ні жасау кезінде орындалған 
геологиялық барлау жұмыстарының түрлері мен көлемдері;
барлаудың қабылданған әдістемесі, барлау желісінің тығыздығы мен 
геометриясы;
керннің шығысы, сынамаларды іріктеу және бақылау сынамасының әдістері
, тау-кен қазбаларын және бұрғылау ұңғымаларын сынамалау сапасы мен 
нақтылығы, жерасты тау-кен қазбаларымен немесе басқа әдіспен бұрғылау
деректерін тексеру;
негізгі және ілеспе құрамбөліктерге талдау жүргізу әдістемесі, 
талдаулық зертханаларды аттестациялау және аккредитациялау туралы 
мәліметтер;



1
.

талдау сапасын ішкі және сыртқы бақылау нәтижелері, талдау сапасының 
қанағаттандырмайтындығының себеп-салдары және олардың қорлардың 
дұрыстығына әсер ету бағасы;
пайдалану деректерін барлау нәтижелерімен салыстыру;
кен орны учаскелерінің барлануы және олардың бастапқы өңдеуге 
дайындылығы;
барлау деректерінің нақтылығыннегіздеу және есептелген қорлар 
дұрыстығын бекіту үшін геофизикалық жұмыстардың нәтижелерін 
тәжірибеде пайдалану.

Игерудің гидрогеологиялық шарттары:
орындалған гидрогеологиялық жұмыстардың әдістемесі, түрлері мен 
көлемі және игерудің гидрогеологиялық шарттарын толық зерттеу;
ауданда кеңінен дамыған сулы деңгейжиек, су сіңіруші жыныстардың 
құрамы мен қалыңдығы, олардың фильтрлік қасиеттері; 
жерасты суларының минералдануы, химиялық құрамы, типтері және 
сулардың бактериологиялық күйі; негізгі сулы деңгейжиектер және кен 
орнын суландыруға қатысушы кешендер; 
атмосфералық жауын-шашындарды (жаңбыр және еріген қар сулары) ескере 
отырып және жерасты сулары есебінен тау-кен қазбаларына құйылады деп 
күтілетін су ағындары, жергілікті және өңірлік сутіректер, жерасты 
суларының кенеттен кен қазбаларына атқылау ықтималдығы;
тау-кен қазбаларын құрғатудың (қорғаудың) және сулардың апатты түрде 
атқылауын болдырмаудың ұсынылатын әдістері;
құрғатылған сулар, олардың минералдануы және химиялық құрамы, кен 
орнын игеру барысында химиялық құрамының және минералданудың өзгеру 
болжамы, оларды тазарту және жою немесе техникалық мақсаттарда не 
жерді суару үшін пайдалану әдістері мен тәсілдері, құрғатылған 
сулардың пайдалану қорларын бағалау;
шаруашылық-ауыз су және техникалық сумен қамтамасыз етудің ұсынылатын
көздері, тау-кен кәсіпорынының онымен қамтамасыз етілуі (құрғатылған 
суларды пайдалануды ескере отырып); 
қажет болған кезде - сумен қамтудың қосымша көздерін іздеу және 
барлау бойынша ұсынымдар.

Игерудің инженерлік-геологиялық шарттары:
орындалған жұмыстар әдістемесі, көлемі және түрлері;
қопсымалы үгілу, байланысты және жартастық топырақтардың кешенін 
бөліп көрсете отырып және жартастық топырақтарды жарықшақтылық және 
үгілу деңгейі бойынша кешендерге бөле отырып, геологиялық қиманы 
инженерлік-геологиялық аудандарға бөлу;
барлық кешендердегі топырақтардың физика-механикалық қасиеттері, 
соның ішінде:
қопсымалы үгілмелі топырақтар бойынша - тығыздығы, топырақ қаңқасының
тығыздығы, ылғалдылығы, кеуектілігі, кеуектілік коэффициенті, 
ылғалдылық деңгейі, гранулометриялық құрамы, ауа-құрғақ күйіндегі 
және су астындағы табиғи қиябетінің бұрышы, шаңды құмдар үшін - 
ілінісу күші және табиғи қалпында (ылғалдылығы табиғи күйінде) және 
сумен толық қаныққанда ішкі үйкелу бұрышы;
байланысқан топырақтар үшін - табиғи қалпының тығыздығы, қаңқа 
тығыздығы, бөлшектер тығыздығы, кеуектілігі, кеуектілік коэффициенті,
созымдылық саны, гранулометриялық құрамы, табиғи ылғалдылығы, ілінісу
күші және табиғи қалпында және толық қаныққанда ішкі үйкелу бұрышы, 
ісіну күші, шөгу деңгейі;
жартастық топырақтардың әрбір кешені үшін - тығыздығы, қаңқа 
тығыздығы, ылғалдылық, кеуектілік, кеуектілік коэффициенті, 



ауа-құрғақ және суға қаныққан күйінде бір шүлдікті қысымға және 
тартылысқа қарсылығы, Юнг модулі, Пуассон коэффициенті, 
М.М.Протодьяконов шкаласы бойынша тығыздығы; 
үгілу және жарықшақтық деңгейі бойынша топырақтардыңсипаттамасы (
геологиялық, гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық ұңғымалар мен 
тау-кен қазбаларының қабырғасының кернін инженерлік-геологиялық 
сипаттау нәтижелері бойынша);
жоспарланған тау-кен жұмыстары кезінде болуы ықтимал 
инженерлік-геологиялық құбылыстар: карьер бортының және қиябетінің 
ықтимал көшкіні, карст құбылыстары және олардың карьер мен жерасты 
қазбаларының төзімділігіне әсері, қорыс және жерасты суларының 
атқылауы;
инженерлік-геологиялық және тау-кен-техникалық жағдайлардың 
күрделілігі, тау-кен қысымының мөлшері және оның кен орнын игеруге 
тигізетін әсері;
газдылық және тау-кен кәсіпорынының газдылық бойынша санаты, пайдалы 
қазбаның өздігінен жануға, кенеттен жыныстардың қопарылуына 
қабілеттілігі, күтілетін силикоз қауіптілігі.

Экология: қоршаған ортаның жай-күйі және өзгеруінің болжамы:
жұмыс жасау жоспарланған ауданның табиғи ортасының жай-күйі, аумақтың
табиғи құндылығы, ерекше қорғалатын объектілердің болуы, пайдалы 
қазбаның, су сіңіретін жыныстардың және жер қыртысының 
радиобелсенділігі;
ластаудың негізгі көздері және қоршаған орта: ауаға, жер қыртысына, 
өсімдік және жануарлар әлеміне, жер қойнауына, жерасты және жерүсті 
суларына әсер ету түрлері;
өндірістік қажеттіліктер үшін қоршаған ортадан алынуға тиісті табиғи 
ресурстардың негізгі түрлері, қоршаған ортаға әсер етудің негізгі 
көрсеткіштері;
атмосфералық ауаның, жерасты және жерүсті суларының ластануының, жер 
ресурстарына, өсімдік және жануарлар әлеміне әсерін бағалау және 
болжамдар жасау;
ықтимал апаттық жағдайларға баға беру және олардың алдын алу және 
ықтимал салдарын азайту бойынша іс-шаралар;
түзілген қалдықтардың қоршаған ортаға (құрғатылған су және 
өнеркәсіптік ағындарды қоса алғанда) әсерін азайту бойынша іс-шаралар
;
тау-кен жұмыстары салдарынан бұзылған жерді қалпына келтіру;
гидрогенді (уранды) кен орындарының жұмыс деңгейжиектерін қалпына 
келтіру;
табиғатты қорғау шараларына экономикалық баға беру.

Қорларды әрнұсқалы есептеу:
пайдалы қазбалардың қорларын есептеу үшін қабылданған кондициялардың 
параметрлері мен қорларды есептеу әдістері;
бұрынырақ бекітілген және Мемлекеттік баланста тұрған қорлар;
қорларды әрнұсқалыесептеуге арналған шартты кондициялардың 
негіздемесі мен парамтерлерін таңдау; борттық құрамдардың нұсқалары 
бойынша қорларды есептеу әдістемесі;
борттық құрамдардың нұсқалары бойынша кенді денелер параметрлері және
қорлардың өзгерісі талданған, қорларды әр нұсқада есептеу нәтижелері;
ұсынылған кондициялар параметрлері бойынша қорларды бұрынырақ 
бекітілген мемлекеттік баланста тұрған немесе бұрын қабылданған 



кондициялар бойынша жедел есепке алынған қорларменсалыстыру; елеулі 
алшақтық болған жағдайда - бұл алшақтықтардың алғышарты болған 
себептерді талдау.

2-тарау. Тау-кен бөлімі

Кен орнының қысқаша тау-кен-техникалық сипаттамасы: 
ілеспе жыныстар мен кеннің құрамы, олардың физикалық қасиеттері, кен 
орнының газдылығы, кеннің өздігінен жану қабілеті, кен жұмыстарын 
жүргізудің силикоздық қауіптілігі; 
кен қазбаларына құйылатын су ағындарының мөлшері; 
кен орны аумағында қорғалатын объектілердің болуы туралы мәліметтер; 
ашық әдіспен өндіру мүмкіндігі бар учаскелер үшін: аршу жыныстарының 
құрамы мен қуаты, кенді денелердің құлау бұрыштары мен бағыттары, 
қыртыс аралық қабаттар мен қабаттар сипаттамасы, карьер бортымен 
аршылатын құмды жыныстарда суффиоздық процестердің болу мүмкіндігі, 
балшықты жыныстардың езілу ықтималдылығы, жерасты әдісі кезінде - 
жоғары су ағынының әлсіз аймақтарының учаскелері.

Кен орнын игеру әдісін таңдау және негіздемесі:
пайдалы қазбалардың кен орнын ашық немесе жерасты әдісімен немесе 
ашық және жерасты жұмыстарын бірге немесе кезекпен жүргізіп 
үйлестірілген әдіспен игеру;
игерудің геотехнологиялық әдістерін қолдану мүмкіндігі.

Технологиялық бөлігі: 
зерттелген сынамалар саны, технологиялық зерттеулер жүргізілген (олар
жүргізілген уақыт көрсетіледі) институттар, зертханалар мен 
кәсіпорындар тізімдемесі; 
минералды шикізат және байыту өнімдерін қайта өңдеу технологиясының 
меңгерілуі, кедей және қиынбайытылатын кенді байыту тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік беретін осы заманғы технологиялық әдістерді (жер 
астынан сілтілендірудің геотехнологиялық әдістері, өндіру немесе 
ірілеп уату кезеңінде радиометриялық байыту) қолдану мүмкіндігі 
туралы мәліметтер; 
минералды шикізаттың минералогиялық және заттық құрамының сипаттамасы
; 
орындалған технологиялық зерттеулер және зертханалық, 
ірілендірілген-зертханалық, жартылай өнеркәсіптік және өнеркәсіптік 
сынақтар нәтижесінде алынған негізгі және ілеспе құрамбөліктер 
бойынша көрсеткіштер; 
өңдеудің ұсынылатын сызбасы және ол бойынша байыту кезінде және 
металлургиялық шекте алынған тауарлық өнім; 
айналымды сумен қамтуды қолдану, байыту қалдықтарын өңдеп, кенді емес
өнімді алу туралы мәліметтер;
Байыту фабрикаларының қалдықтық шаруашылығы бойынша негізгі 
техникалық шешімдер:
байыту фабрикасын пайдалану кезінде қалдықтарды орналастыру үшін 
жеткілікті болатын қалдыққоймаға арналған алаңды таңдау;
қалдыққойма типін негіздеу (табиғи, арнайы жасалатын бассейн-қалдық 
сақтағыш және қатты фазаның тұндырылуы жүретін тағы басқа объектілер)
;
ылғал қалдықтарды тасымалдау және орналастыру әдісін анықтау (
қалдықты ұлпаның гидравликалық көлігі және оны түсіру);
құрғақ қалдықтарды өртке қарсы және санитарлық нормаларды сақтай 
отырып, байыту фабрикасы аумағынан тыс орналастыру;
ықтималнұсқаларды техникалық-экономикалық салыстыру негізінде құрғақ 
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қалдықтарды тасымалдау (вагонеткалар, таспалық конвейерлер, аспалы 
арқандар және басқалар) және орналастыру әдістерін анықтау.
олардан кенді емес өнім алу мақсатында байыту фабрикаларының 
қалдықтарын қайта өңдеу мүмкіндігін қарастыру орындылығы.

Экономикалық бөлігі:
капиталдық және пайдалану шығындары, тауарлық өнім бағасы, жылдық 
табыс, өндірістік пайда, ақша ағымының жиынтығы, уақыттық таза құны, 
табыстың ішкі нормасының есебі және басқа да көрсеткіштер.

Кондициялар:
кондицияның негізгі параметрлері (әртүрлі пайдалы қазбалардың 
қорларын есептеу және бағалау, жиектеу үшін қолданылатын, нақты 
көрсеткіштердің шекті мәндері).

Мәтіндік қосымшалар:
кондициялардың ТЭН-ін әзірлеуге арналған геологиялық (техникалық) 
тапсырмалар;
бұрынғы кондицияларды бекіту туралы Қазақстан Республикасының Пайдалы
қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссия (бұдан әрі – ҚМК) 
хаттамаларының көшірмелері;
өндірудің нақты көрсеткіштері (кендегі құрамбөліктердің мөлшері, 
шығындар мен құнарсыздану), байытылуы, су ағымдары, газдың бөлінуі, 
тау-кен соққысының білінуі туралы анықтамалар (еркін нысанда);
өндіруші кәсіпорын қызметінің нақты экономикалық көрсеткіштері туралы
анықтама (өнімділігі, күрделі шығындар, пайдалану шығындары, тауар 
өніміндерінің бағалары және басқалар) (еркін нысанда);
технологиялық сынақтарға арналған зертханалық және өзге де 
сынамаларды іріктеу актісі (еркін нысанда).

Кестелік қосымшалар:пайдалы құрамбөлік мөлшері анықталған борттық 
құрамкезекпен төмендегенде өсірілетін, борттық құрамның және 
интервалдардың шартты мәнінің бірінші нұсқасы бойынша қазбаларды 
сынамалау деректері бойынша кенді интервалдарды бөлу кестесі (еркін 
нысанда);
тау-кен қазбалары, ұңғымалар, есептік қималар, тіліктер мен нұсқалар 
блогы бойынша орташа құрамдарды, қуаттарды, көлем массаларын есептеу 
кестелері (еркін нысанда);
нұсқалар бойынша минералды шикізаттардың технологиялық сұрыптары мен 
игеру әдістері бойынша қорларды есептеу кестесі (еркін нысанда);
блоктардың көлемі мен алаңдарын есептеу кестелері (еркін нысанда);
кондициялардың жобасын негіздеу кезінде қолданылатын 
техникалық-экономикалық көрсеткіштер кестесі (еркін нысанда);
кен орындары бойынша минералды шикізаттың борттық құрамының 
негіздемесі бойынша әрнұсқалы техникалық-экономикалық есептеулер 
нәтижелерінің кестесі (еркін нысанда);
минералды шикізаттың борттық құрамының ұсынылған нұсқасы бойынша 
техникалық-экономикалық көрсеткіштер кестесі (еркін нысанда);
кондициялардың ұсынылған нұсқасы бойынша металдар балансының кестесі 
(еркін нысанда);
өнеркәсіптік құрылысқа, жабдықтарды, материалдарды, отынды, 
реагенттерді және тағы басқаларды сатып алуға капиталдық шығындарды 
есептеу кестесі (еркін нысанда);
шығындардың өзіндік құнының баптары бойынша калькуляцияланатын 
пайдалану шығындарды есептеу кестесі (еркін нысанда);
амортизациялық аударымдардыесептеу кестесі (еркін нысанда);
тауарлық өнім құнын есептеу кестесі (еркін нысанда);



кен орнын бағалаудың қаржы-экономикалық моделі (еркін нысанда);
жоба сезімталдығының графигі (еркін нысанда).

Графикалық қосымшалар: 
1:1000–1:10000 масштабындағы сызбалық гидрогеологиялық карта;
1:1000-1:10000 масштабындағы сызбалық инженерлік-геологиялық карта;
көлденең – 1:1000-1:10000, тік – 1:1000-1:2000масштабындағы сызбалық 
гидрогеологиялық қималар;
1:1000-1:2000 масштабындағы геологиялық қималардың желілері бойынша 
инженерлік-геологиялық ауданға бөлу сызбалары.
Жаңа кен орындары үшін болашақта салынатын кәсіпорын нысандарын 
орналастырудың жағдаяттық жоспар-сызбасы қоса беріледі (оның құрылысы
үшін алдын ала алаң таңдау негізінде).

Ескертпе: Қатты пайдалы қазбалар бойынша кондициялардың техникалық-экономикалық 
негіздемесі жөніндегі есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға 1-
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Қатты пайдалы қазбалар бойынша қорларды есептеу жөніндегі түпкілікті есептің нысаны

Кіріспе:
кен орнының әкімшілік және географиялық орны, оның шекаралары мен 
ауданы; 
климаты, орогидрографиясы, ауданның жер бедері мен сейсмикалылығы; 
энергия- және сумен қамту көздері, көлік және басқа да 
коммуникациялары; 
жұмыс күшімен қамтылуы; ауданда басқа кен орындарының және пайдалы 
қазбалар көрінісінің болуы; 
кен орнының ашылу тарихы, зерттеулі, барлануы және игерілуі туралы 
қысқаша мәліметтер;
барлау жүргізу негіздемесі, жұмысты жүргізуші ұйымдар; 
жер қойнауын пайдалану құқығы туралы (келісімшарт немесе лицензия 
нөмірі мен жасалған күні); жер қойнауын пайдаланушы және жер қойнауын
пайдалану шарттары туралы ақпарат;
кесте түрінде – хаттамалардың нөмірлері, күндері көрсетілген, ҚМК 
бұрын бекітнкен қорлар мен кондициялар туралы, қалған немесе баланста
тұрған қорлар туралы деректер; 
ҚМК ұсынымдарының орындалуы туралы мәліметтер; 
қайтадан барланған кен орындары (учаскелер) үшін – минералды 
шикізатты өндіру және қайта өңдеу жөніндегі болашақ кәсіпорынның 
өндірістік қуаты және болжамды игеру әдістері,оны қолданудың 
белгіленген және ықтимал бағыттары, кондициялардың ТЭНдеректері 
бойынша, барланған қорлар базасындағы кәсіпорынның негізгі 
техникалық-экономикалық көрсеткіштері, оны игерудің тиімділігі туралы
мәліметтер, минералды шикізаттың және барланған кен орнының бәсеке 
қабілеттілігі;
игерілудегі кен орындары үшін – минералды шикізатты өндіру және қайта
өңдеу жөніндегі кәсіпорынның нақты және жобалық өндіргіштігі, қосымша
барланған қорлардың кәсіпорын жұмысының экономикалық тиімділігін 
арттыруға ықтимал әсері.

Кен орнының геологиялық құрылысы:
ауданның зерттелуі және геологиялық құрылысы туралы қысқаша 
мәліметтер; 
барланған кен орын ауданының жалпы геологиялық құрылымындағы ұстанымы
;
кен орынның (учаскенің) геологиялық құрылысы, оның шекарасы; 
кен денелерінің жату жағдайын, морфологиясын және пайдалы қазбалар 



сапасынайқындайтын құрылымдық, литологиялық және өзге де факторлар; 
геологиялық-өнеркәсіптік типі және кен орнының генезисі туралы 
түсініктер;
пайдалы қазбалар денесінің сипаттамасы, олардың кен орын учаскелері 
бойынша таралуы;
формасы мен құрылысының ерекшеліктері – жату жағдайы, сыналану сипаты
, пайдалы қазбалар денелері параметрлерінің өзгергіштігі (қуаты, 
ұзындығы, ені, құлау бұрыштары);
геологиялық, геофизикалық және басқа да деректермен созылуы және 
құлауы бойынша үйлесу негіздемесі; 
негізгі, ілеспе құрамбөліктердің және зиянды қоспалардың таралу 
заңдылығы; 
пайдалы қазбалар денелерінде байытылған учаскелердің (соның ішінде "
кен бағанасының") және бос қабатшалардың болуы және орналасу 
ерекшеліктері, оларды геометрлеу ықтималдылығы; 
пайдалы қазбаның карсталғандығын анықтау;
қоры пайдалы қазбалардың нақты денелерін геометрлемей, кенділік 
коэффициентін қолдана отырып, жалпы сұлбада есептелетін кен орындары 
бойынша – кеңістіктіктегі жағдайын, кондициялық пайдалы қазбалар 
учаскелерінің қалыпты формалары мен өлшемдерін бағалау және оларды 
селективті игеру ықтималдылығын негіздеу;
шашыранды кен орындары бойынша – шашылымдарды оқшаулаудың 
геоморфологиялық (палеогеоморфологиялық) ерекшеліктерінің сипаты, 
оның формасы, өлшемдері, құрылысы, жату жағдайы, өнімді қабаттардың, 
торфтардың құрамы мен қуаты, плотик құрылысы, құмдағы, торфтардағы 
және плотик жыныстарындағы бағалы құрамбөліктердің мөлшері, пайдалы 
минералдар түйіршіктерінің өлшемі, пішімі және жұмырлық дәрежесі, 
минералдағы пайдалы құрамбөліктердің немесе алтын сынамасының мөлшері
, түйіршік құрамы, тасқорымдығы, саздылығы, құм мен торфтарды судың 
басуы;
қосымша жүргізілген геологиялық барлау немесе өндіру жұмыстары 
нәтижесінде алынған ақпараттарға сәйкес кен орнының (учаскенің) 
геологиялық құрылысы туралы бұрынғы түсініктерінің өзгеруі (осы 
өзгертулерді түсіндіретін және қайтадан қабылданған түсіндірмені 
негіздейтін материалдарды қоса беру);
кен орнының геологиялық құрылысының күрделілік тобы, оның барлау 
мақсаты үшін негіздемесі;
барланған пайдалы қазбаның кен орын және кен алабы шегінде болжанған 
ресурстарын (P1, P2) бағалау;
өнеркәсіпте қолданылуы мүмкін кен орындарында ілеспе пайдалы 
қазбалардың бар болуы және зерттелуі.

Геологиялық барлау жұмыстарының әдістемесі:
топографиялық және маркшейдерлік негіздер, түсірілім жүргізу уақыты, 
координаттар жүйесі және барланған қазба және ұңғымаларды тіректі 
желіге құрал-сайманмен бекіту тәсілдері;
кен орынды зерттеу сатылығы, барлау тереңдігі, жүргізілген 
геологиялық барлау жұмыстарының түрлері мен көлемі (кесте түрінде);
кен орнының бетін және терең қабаттарын зерттеу әдістемесі, мақсаты, 
жерастындағы тау-кен қазбаларының орналасу және бағытталу жүйесі (тік
, көлденең, көлбеу), пайдалы қазбалар денесінің қабатталуы және 
қиылысуы;
кен орынның геологиялық ерекшеліктеріне, жтау жағдайына, пайдалы 
қазбалар денелерінің өлшемі мен заттық құрамына, оларда пайдалы 
құрамбөліктердің таралу сипатына қарай, қорлардың түрлі санаттары 



үшін тау-кен қазбалары мен ұңғымалар желісінің қабылданған 
геометриясы мен тығыздығыны негіздеу;
пайдалы қазба денелерінің қиылысуының толықтылығы және олардың жайылу
және құлау бойынша зерттелуі;
барлаудың қолданылған техникалық құралдары, барлаудың түрлі 
техникалық құралдарының деректері бойынша қорытындыларды салыстыру;
кен орнындағы учаскелердің барлану дәрежесі және олардың бірінші 
кезектегі өндіруге дайындылығын талдау;
ұңғымалардың мақсаты, тереңдігі, диаметрі, бұрғылау тәсілдері; 
бұрғылау ұңғымалары оқпанының қисаюы, өлшеу нәтижелері және оларды 
бағалау;
бұрғылау ұңғымаларының кернінің жай-күйі, оның сызықтық, салмақтық, 
көлемдік шығысы (қойыртпақ шығысы) – пайдалы қазбалар бойынша және 
қоршауыш жыныстар бойынша орташа, керн шығысының ауытқу шегі (кесте 
түрінде);
керн (қойыртпақ) шығысын бақылау, материалдың көлемі, оның саны мен 
сапасы бойынша байыптылығын бағалау;
керннің немесе қойыртпақтың аз шығысындағы ұңғыма пайызы (аралығы), 
олардың есептелген қордың дұрыстығына әсер етуі; 
таңдалған жайылуды және керн байыптылығын зерделеу бойынша зерттеу 
қорытындылары, алынған деректердің дұрыстығын бағалау;
пайдалы қазба денелерінің тік бұрышта (кемінде 30º) қиылысу саны, 
қорларды есептеу кезінде алынған деректерді қолдану ықтималдылығының 
негіздемесі;
жүргізілген геофизикалық зерттеулердің сипаттамасы;
зерттеудің геофизикалық әдістерін қолданып шешілген геологиялық 
тапсырмалардың тізімі;
қолданылған әдістер кешенінің негіздемесі;
зерттеудің барлық түрлері көлемінің жиынтық кестесі; 
кен орны алаңының геофизикалық әдістермен зерттелу дәрежесі; 
геофизикалық зерттеумен қамтылған ұңғымалар мен тау-кен қазбалар саны
(барлығы, соның ішінде қорды есептеуге қатысқандары);
геофизикалық зерттеу деректерін бұрғылаумен немесе тау-кен 
қазбаларымен растау, растау көлемі мен қорытындылары; 
геофизикалық қорытындыларды түсіндіру әдістерінің сенімділігін және 
дұрыстығын бағалау;
пайдалы қазба денелерінің байланыстарын, қуатын, жатқан тереңдігін 
анықтаудағы қателіктер, пайдалы құрамбөліктердің және зиянды 
қоспалардың мөлшері, сонымен қатар геологиялық деректермен 
салыстырылған басқа да параметрлер;
пайдалы қазбаларды сынамалаудың қабылданған әдістемелерінің 
негіздемесі; 
сынамалау әдістері (геологиялық, геофизикалық) мен тәсілдері (керндік
, қойыртпақтық, атыздық және басқалары), көлемі, соның ішінде 
есептеуге қатысатын сынама саны (кесте түрінде);
сынамалардың тау-кен қазбаларында орналасуы, секция ұзындығы және 
атыз қиылысы, сынамаланатын кенжарлар арасындағы арақашықтық;
сынамалау сапасы;
қалыңдығы бойынша сынамалау толықтығы;
қоршауыш жыныстарды сынамалау;
сынама қиылыстарын сақтауды және олардың салмағын бақылау;
сынамалардың теориялық және нақты салмақтарының қатынасы;
бақылау сынамасының көлемі мен тұрақтылығы;
сынамалаудың түрлі әдістері мен тәсілдері үшін құрамы мен қалыңдығын 



анықтаудағы кездейсоқ қателіктерді бағалау (сынама мен аралық үшін);
керндік және атыздық сынамалаудың дұрыстығын бағалау, ірі-көлемді 
сынамалау нәтижелерімен салыстыру;
тікелей растау мен жанама салыстыру көлемі (растау бойынша ең төменгі
қажетті соңғы бақылау саны кен орындарындағы бұрғылау бойынша кен 
қиылыстарының жалпы көлемінен 5-10% құрайды);
құрамын анықтаудағы жүйелі қателіктердің бар немесе жоқ болуы; 
түзету коэффициенттері;
геологиялық әдістермен бақылау қорытындылары;
топталған сынамалар, оларды жасау әдістері, олардың жалпы саны, соның
ішінде қорларды есептеуге қатысатындары;
топталған сынамаларды жасау дұрыстығын бақылау;
топталған сынамалармен сипатталған пайдалы қазбалар аралығының 
меншікті салмағы;
аудан және қима бойынша пайдалы қазба денелерін топталған 
сынамалармен қамту біркелкілігі;
сынаманы өңдеу сызбасының негіздемесі;
өңдеу сапасын бағалау, оның мөлшері, тұрақтылығы, нәтижелері (соның 
ішінде қысқарту өнімдері, телнұсқалар бойынша бақылау);
сынаманы өңдеудегі кездейсоқ қателіктер, өңдеу сапасы туралы 
қорытындылар;
пайдалы құрамбөліктің таралу біркелкілігінің дәрежесіне байланысты "К
" коэффициентінің негіздемесі (эксперименттік, ұқсастық бойынша);
аналитикалық жұмыстар: орындалған зертханаларды көрсете отырып, 
негізгі, бақылау және төрлік талдауларды жүргізу көлемі мен әдістері 
(кесте түрінде);
талдауларды(ішкі, сыртқы және төрелік) геологиялық бақылау деректерін
өңдеу нәтижелері(кесте түрінде); 
талдау жұмыстарының сапасы негізгі, ілеспе пайдалы құрамбөліктер, 
зиянды қоспалар, фазалық талдаулар аналитикалық жұмыстар сапасы 
қанағаттанарлықсыз болған кезеңдер;
талдаулардың қанағаттанарлықсыз сапасының себептері, оларды жою 
нәтижелері;
олардың қорлардың дұрыстығына әсерін бағалау және пайдалы қазбалардың
қорын есептеу үшін пайдлану мүмкіндігін негіздеу;
ұсынылатын түзету коэффициенттерінің және оларды қолдану тәсілдерінің
негізділігі;
пайдалы қазбалардың түрлі типтерінің көлемдік массасын анықтау саны 
мен әдістері (үлгілер, кентіректер немесе геофизикалық әдістер 
бойынша);
түрлі әдістермен алынған нәтижелер, оларды салыстыру (кесте түрінде);
пайдалы қазбаның химиялық және минералогиялық құрамының, 
жарықшақтығының және оқпалығының көлемдік салмақ мәніне әсері, оны 
регрессиямен теңестіру бойынша анықтау;
қорды есептеу үшін қабылданған көлемдік салмақ мәнінің негіздемесі;
пайдалы қазбаның табиғи ылғалдылығын анықтау саны мен нәтижелері (
кесте түрінде), көлемдік салмақты есептеу кезінде олардың нәтижелерін
есепке алу.

Барлау және игеруді салыстыру: 
кен орынды барлау мен игеру деректерін бұрын жүргізілген 
салыстырулардың негізгі нәтижелері;
барлау және игеру бойынша салыстырылған деректердегі 
айырмашылықтардың себептері;
кен орны бойынша қордың соңғы рет ҚМК бекіткен күнен кейін толық 
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қозғалысы;
учаске бойынша игеру деректерімен салыстыру үшін қолданылған барлау 
нәтижелерінің дұрыстығы;
ҚМК бекіткеннің ішінде, салыстыруға қатысқан қорлардың үлесі.

Пайдалы қазбалардың заттық құрамы және технологиялық қасиеттері:
орындалған технологиялық зерттеулердің әдістемесі, көлемі және 
түрлері, олардың толықтығы және сапасы;
қоршауыш жыныстар мен пайдалы қазбалардың заттық құрамы, пайдалы 
қазбаның табиғи түрлері, олардың минералдық және химиялық құрамы, 
ұтымды талдау нәтижелері, минералдық формалар, текстуралық-құрылымдық
және физикалық-механикалық қасиеттері;
пайдалы қазбаның табиғи типтерінің кен орны (учаске) шегінде бөліну 
заңдылығы;
пайдалы қазба құрамының және физикалық-механикалық қасиеттерінің 
тотығу (мүжілу) аймағында өзгеруі және оның даму тереңдігі, пайдалы 
қазбаны тотығу дәрежесі бойынша бөлу өлшемшарттары; негізгі, екінші 
дәрежелі және сирек минералдардың физикалық қасиеттері және басқа да 
сипаттамалары;
негізгі және ілеспе пайдалы құрамбөліктерді, зиянды және шлак түзетін
қоспаларды минералдық формалар, жекелеген кенжатындар және жалпы кен 
орны бойынша бөлу;
негізгі және ілеспе құрамбөліктер мөлшерінің арасындағы өзара 
байланыстың бар немесе жоқ болуы;
егер жекелеген ілеспе құрамбөліктер негізгі құрамбөліктердің 
минерал-тасығыштарына көбірек жақын болса, олардың қорларын 
байланыстыру әдісімен есептеу ықтималдылығын негіздеу;
негізгі және ілеспе құрамбөліктердің пайдалы қазбаның денелері және 
толығымен кен орны бойынша таралуында аймақтықтың болуы;
зиянды және шлак түзетін қоспалардың мөлшері көп пайдалы қазбаның 
денелері. Түрлі технологиялық типтегі пайдалы қазбаларды селективті 
қазу ықтималдылығы;
пайдалы қазбалардың заттық құрамына, оның сапасын анықтау және қорын 
есептеу үшін жүргізілген жеткілікті зерттеулер негіздемесі;
әр ілеспе құрамбөліктерден сынама алу толықтылығы және пайдалы 
қазбаның жекелеген денелері және толығымен кен орны бойынша қатардағы
немесе топтанған сынамалардағы, минералдар мен концентраттардағы 
ілеспе құрамбөліктердің мөлшерін есептеу шарттарының негіздемесі;
пайдалы қазлалардың өнеркәсіптік (технологиялық) түрлерін және 
сұрыптарын бөліп алу өлшемшарттары; олардың орналасуы және 
технологиялық қасиеттерінің өзгергіштігі; жалпы қордағы үлесі;
технологиялық сынамалар алу әдістері мен көлемі (алу орны, сынама 
саны мен салмағы); геологиялық-технологиялық карталау жүргізу 
әдістемелері және көлемі; 
кен орны бойынша толығымен және жекелеген денелер, учаскелер, 
деңгейжиектер үшін технологиялық сынамалардың байыптылығы (салмағы, 
сынама алу орны, заттық құрамы, негізгі және ілеспе құрамбөліктердің 
мөлшері және басқа да көрсеткіштері бойынша);
кен орнының жекелеген учаскелерін, сондай-ақ оның табиғи және 
өнеркәсіптік (технологиялық) түрлері мен сұрыптарын, ілеспе 
құрамбөліктерін технологиялық сынамалау толықтығының негіздемесі; 
технологиялық зерттеу жүргізген ұйымдар және олардың бағдарламалары;
минералды-технологиялық карталау нәтижелері (пайдалы және ілеспе 
құрамбөліктердің мөлшерін, оларды анықтау формасын және ілеспе 
пайдалы құрамбөліктерді, олардың көлемін айқындау);



зерттеу жүргізген ұйымды көрсете отырып, түрлі сатыда жүргізілген 
технологиялық зерттеулердің нәтижелері; пайдалы қазбаның өнеркәсіптік
(технологиялық) түрлері мен сұрыптары; оларды орналастыру сипаты, 
бөлу негіздемесі; кен орнындағы жалпы қордағы анықталған 
технологиялық түрлер мен сұрыптардың үлесі және оларды геометрлеу 
ықтималдылығы;
минералды шикізатты қайта өңдеудің ұсынылатын технологиялық сызбасы, 
қайта өңдеудің негізгі көрсеткіштері – кесте түрінде (тауарлық өнім 
шығысы, оның сапасы және салалық стандарттарға немесе техникалық 
шарттарға сәйкес келуі, тауарлық өнімнен негізгі құрамбөліктерді 
бөліп алу және өндіріс қалдықтары, зиянды қоспаларды қайта өңдеу 
өнімдері бойынша бөлу); 
минералды шикізатты тасымалдау ыдыстарына және (немесе) кесекті 
сепарацияда сұрыптау жолымен радиометрикалық байыту әдістерін қолдану
ықтималдылығы; минералды шикізатты бөліп алу үшін пайдаланылуы мүмкін
физикалық қасиеттер, осы қасиеттер бойынша пайдалы қазбаның 
контрастылығы;
байыту өнімдері техникалық талаптарға сәйкес келмеген кезде – оларды 
іске асыру мүмкіндігі немесе оларды қайта өңдеу бойынша басқа да 
технологиялық зерттеулер жүргізу;
минералды шикізатты металлургиялық немесе химиялық өңдеу, байыту 
үдерісінде ілеспе құрамбөліктердің іс-әрекеті (пайдалы қазбаның 
технологиялық типтері мен сұрыптары бойынша бөлек-бөлек): осы 
құрамбөліктердің байыту және өңдеу өнімдеріндегі мөлшері, байыту 
өнімдеріндегі олардың минерал-тасығыштарының мөлшері, әр ілеспе 
құрамбөлікті минералдар және байыту мен өңдеу өнімдері бойынша бөлу 
балансы, жеке минералдарын түзетін ілеспе құрамбөліктердің жеке 
концентраттарын алу мүмкіндігі;
негізгі өндірістегі тау-кен-өнеркәсіптік қалдықтардың құрамы мен 
қасиеттері, оларды технологиялық зерттеу нәтижелері; қалдықтарды 
немесе оларға қосылған құрамбөліктерді өнеркәсіпте қолдану 
ықтималдылығы және олардың қажеттілігі; 
негізгі өндіріс қалдықтарының жекелеген түрлерінің санын есепке 
алудың орындылығы немесе олардың басым бөлігі табиғи табиғи 
түзілімдерден тұратын қорын (үйінді жыныстары, қабырға және қаптама 
кірпіштерін өңдеу қалдықтары, байыту қалдықтары және басқалары) 
немесе оларға қосылған бағалы құрамбөліктерді бекіту орындылығы (
оларды пайдалану орынды және тұтынушы болған жағдайда);
айналма суды пайдалану және оның технологиялық үдерістерге ықпалы; 
айналма судың пайдаланар алдындағы тұздық құрамын тұрақтандырудың 
ұсынылатын әдістері;
қайта өңдеу үшін технологиялық сызбаны жобалауға арналған пайдалы 
қазбалардың заттық құрамы мен технологиялық қасиетіне зерттеу жүргізу
жеткіліктілігінің негіздемесі; 
алынған қорытындылардың кондициялардың ТЭН-нің негізі болған 
деректерге сәйкес келуі; байыту көрсеткіштері және оларды ұқсас 
саладағы отандық және шетел кәсіпорындарының көрсеткіштерімен 
салыстыру.

Кен орнын игерудің гидрогеологиялық шарттары:
орындалған гидрогеологиялық жұмыстардың әдістемесі, түрлері мен 
көлемі және игерудің гидрогеологиялық шарттарын зерттеу толықтығы;
жер бетіндегі су ағындары мен су айдындары;
кен орнының гидрогеологиялық сипаттамасы;
кен орнын суландыруға қатысатын негізгі сулы деңгейжиектер мен 



кешендер;
жерүсті және жерасты суларының химиялық құрамы және бактериологиялық 
күйі, олардың газбен қанығуы, олардың металға, ағашқа және бетонға 
агрессивтілігі;
тау-кен қазбаларына құйылатын болжамды су ағындарының шамасы;
құрғатылған судың сапасын бағалау, оларды техникалық мақсатта және 
суару үшін пайдалану мүмкіндігі; 
құрғатылған судың су ағындарының қамтылуын есептеу;
ҚМК бекіту үшін құрғатылған су көлемін бағалау;
игерудің гидрогеологиялық шарттарының күрделілік деңгейін бағалау;
аймақтағы игеріліп жатқан ұқсас кен орындарында қолданылатын құрғату 
және суды азайту шараларын талдау, барланған кен орнын кептіру 
жөнінде ұсынымдар;
қолданыстағы су ресурстарын пайдалы қазбаны өндіру және қайта өңдеу 
жөніндегі кәсіпорынды сумен қамту көзі ретінде бағалау;
жерасты суларының барланған кен орындары туралы және олардың қорларын
бекіту туралы деректер (кесте түрінде);
жерасты суларының жаңа кен орындарын анықтау ықтималдылығы;
сумен қамту, бальнеологиялық мақсатта немесе олардан бағалы 
құрамбөліктерід бөліп алу үшін, кен орнын суландыруға қатысатын 
суларды пайдалану мүмкіндігін бағалау;
олардың пайдаланылатын қорларын бағалау;
кәсіпорынның суды тұтынуы және оның шаруашылық-ауызсу және техникалық
сумен жабдықтау көздерімен қамтылуы; 
драгалық игеруге арналған шашыранды кен орындары үшін – егер оның 
тереңдігі драганың жұмысы үшін жеткіліксіз болса, суды көтеру 
мақсатында бөгет орнату ықтималдылығы.

Кен орнын игерудің инженерлік-геологиялық және тау-кен-геологиялық 
шарттары:
орындалған зерттеулердің әдістемесі, көлемі мен түрлері; олардың 
толықтығы мен сапасын бағалау;
кен орнының (учаскенің) тау-кен геологиялық шарттарына сипаттама, кен
орнын (учаскені) ашу және игеру тәсілдері;
байланысқан, сусымалы және тастақты жыныстардың класы бөліп 
көрсетілген, геологиялық-генетикалық кешендер; топырақтардың түрлері 
мен типтері;
топырақтардың физикалық-механикалық қасиеттері;
геологиялық қиманы инженерлік-геологиялық аудандау; жер үстінде 
құрылыс жүргізу үшін инженерлік-геологиялық шарттары;
кен орнының тау-кен-геологиялық және инженерлік-геологиялық 
шарттарының күрделілігін бағалау (тектоникалық бұзылымы, жарықшақтығы
, қоршаушы жыныстардың өзгеруінің анизотроптылығы, карсталуы, 
газдылығы, көшкіндер мен сел тасқындарының туындау ықтималдылығы, 
сейсмикалылығы);
игерудің ашық тәсілі кезінде – карьер тереңдігінің, аршудың орташа 
және ең жоғарғы коэффициенттері және оның беткейінің қиябеттерінің 
бұрыштары;
игерудің жерасты тәсілі кезінде – пайдалы қазбаның жабыны мен 
қыртысында, сондай-ақ әлсізденген аймақтарда тікелей жатқан 
жыныстардың физикалық-механикалық сипаттамалары (кесте түрінде); 
тау-кен соққысының туындау ықтималдылығын, пайдалы қазбалардың 
өздігінен жануға қабілеттілігін бағалау;
пайдалы қазбалар мен қоршаушы жыныстардың радиациялық сипаттамасы; 
адам денсаулығына әсер ететін пневмокониоз қауіптілікті, силикоз 



қауіптілікті және басқа да факторларды бағалау;
жер үстіндегі құрылыстың жалпы шарттары және өндірістік, тұрғын 
үй-азаматтық мақсаттағы объектілерді және бос жыныстардың үйінділерін
орналастыруға арналған алаңды таңдау негіздемесі; кен орындары 
алаңында барланған басқа да игерудің тәсілдері мен тау-кен-техникалық
шарттары туралы мәліметтер; игеру кезінде туындаған қиындықтар;
кен орнын игеру нәтижесінде тау-кен-геологиялық шарттардың өзгеруін 
болжау.

Кен орнын игерудің геоэкологиялық шарттары:
орындалған геоэкологиялық зерттеулердің әдістемелері, көлемі және 
түрі, олардың толықтығы мен сапасы; 
қоршаған орта құрамбөліктерінің қазіргі заманғы жай-күйі: ауа, 
жерүсті және жерасты сулары, топырақ, өсімдік, жануарлар әлемі. 
Пайдалы қазбаның және қоршаушы жыныстардың құрамы, минералды 
шикізаттағы және аршу жыныстарындағы уытты құрамбөліктер мен ауыр 
металдар; объектілердің қоршаған ортаға әсеріне сипаттама: карьерлер,
шахталар, бос жыныстардың үйінділері, пайдалы қазбалар мен 
топырақ-өсімдік қабатының қоймасы, өнеркәсіптік алаңдар, қалдықтар 
қоймалар, жинақтаушы-тоғандар, қоқыс жинағыштар, құбырлар;
экологиялық жағдайға жағымсыз әсер ететін технологиялық өндірістің 
ерекшеліктері;
тау-кен кәсіпорнының жерасты және жерүсті суларына, өсімдіктерге, 
жануарлар әлеміне, жер бетіне жақын атмосфераға және жақын елді 
мекендердің тұрғындарына болжамды әсерін бағалау;
топырақтың, жыныстың және пайдалы қазбалардың радиоактивтілігі;
санитарлық-қорғалған аймақ;
кен орнын игерудің қоршаған ортаға кері әсерін төмендету шаралары 
және оларды экономикалық бағалау.

Қорларды есептеу:
Кен орнының геологиялық ерекшеліктерін, оны барлау әдістемесі мен 
игеру тәсілдерін ескере отырып, негізгі пайдалы қазба қорларын 
есептеудің қабылданған әдістерін негіздеу. Қорларды есептеу 
қорытындысы.

Қорытынды:
кен орнының геологиялық құрылысын, пайдалы қазбаның заттық құрамы мен
технологиялық қасиеттерін зерттеу дәрежесі, сондай-ақ кен орнын 
игерудің табиғи жағдайлары туралы қорытындылар; оның өнеркәсіптік 
мәнін бағалау;
кен орнының геологиялық, технологиялық, гидрогеологиялық, 
тау-кен-техникалық, экологиялық және экономикалық зерттелуінің Қатты 
пайдалы қазбалардың кен орындарындағы қорлардың және болжамды 
ресурстардың сыныптамасының ережелеріне сәйкес келуін қысқаша 
қорытынды талдау және кен орнының өнеркәсіптік игеруге дайындылығы 
туралы қорытындылар;
кен орнын игеру барысында жобалау және дайындық жұмыстарын жүргізу 
кезінде қосымша пысықтауды қажет ететін, негізгі шешілмеген сұрақтар 
мен мәселелер. Игеріліп жатқан кен орындары (учаскелер) үшін игерудің
қабылданған жүйелерін, кен дайындау және байыту сызбаларын, 
технологиялық сызбаны жетілдіру, пайдалы қазбаларды және олардың 
ішіндегі құрамбөліктерді ұтымды және кешенді пайдалану жөнінде 
ұсынымдар берілуі мүмкін;
кен орнының толығымен барлануы және дәрежесі туралы, оның қор 
мөлшеріне байланысты нақты бір кен орындар тобына жату туралы 



қорытындылар. Кен орындар тобының қор мөлшеріне байланысты 
сипаттамасы осы Басшылыққа 4-қосымшада келтірілген;
кен орнын игеруден күтілетін экономикалық тиімділікті және оның 
кешенді игеруге дайындылығын бағалау; кен орнының жалпы 
перспективаларын талдау.

Мәтіндік қосымшалар: 
жер қойнауын пайдалану құқығына берілген лицензия көшірмесі (Жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған 
келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісі);
қорларды есептеу бойынша жұмыстарды жүргізуге мердігерге арналған 
геологиялық (техникалық) тапсырма (ерікті нысанда);
бастапқы геологиялық құжаттаманың түпнұсқаға сәйкестілігін тексеру, 
сондай-ақ бастапқы геофизикалық материалдардың сапасын, бастапқы 
далалық геофизикалық құжаттамаларды өңдеудің дұрыстығын және 
басқаларын тексеру актілері(ерікті нысанда);
кондициялардың ТЭН материалдарын қарастыру бойынша ҚМК отырысының 
хаттамасынан көшірме (ерікті нысанда);
қорларды есептеу кезінде қолданылмаған (жарамсыз деп танылған) 
тау-кен қазбалары мен ұңғымалардың тізімі (себебін көрсете отырып) (
ерікті нысанда);
сынама алу актілері және технологиялық сынамалар паспорты;
көлемдік салмақты анықтау үшін кентірек алу актілері;
жер қойнауын пайдаланушының қорларды есептеу жөніндегі материалдарын 
қарастыру хаттамасы.
Игерілетін кен орындары бойынша мыналар қосымша ұсынылады:
өндірудің (тауарлық кендегі құрамбөліктердің мөлшері, ысырап пен 
құнарсыздану), байытудың, нақты су ағындарының, газ бөлінудің және 
тау-кен соққыларының білінуінің нақты көрсеткіштері туралы, сондай-ақ
қорларды есептен шығару туралы анықтамалар (ерікті нысанда);
кен орнын игеру барысында қоршаған ортаның өзгеруі туралы мәліметтер 
(ерікті нысанда).

Кестелік қосымшалар:
ұңғымалар мен тау-кен қазбалары координаттарының ведомосі (ерікті 
нысанда);
бұрғылау және тау-кен жұмыстарының, сынамалаудың, сынамаларды 
өңдеудің және аналитикалық жұмыстардың сапасын сипаттайтын кестелер(
ерікті нысанда);
пайдалы қазбаның әрбір бөлінген технологиялық типтері мен сұрыптары 
бойынша тау-кен қазбалары, ұңғымалар, есептелген қиылыстар, қималар 
мен блоктар бойынша орташа мөлшерін, қуатын, көлемдік массаларын 
есептеу кестелері(ерікті нысанда); 
блоктардың ауданы мен көлемін есептеу кестелері(ерікті нысанда);
пайдалы қазбалар қорын, блоктар, жекелеген денелер мен учаскелер 
бойынша негізгі және ілеспе құрамбөліктерді санаттарға және топтарға 
бөле отырып есептеу кестелері(ерікті нысанда); 
пайдалы қазбалардың баланстық және баланстан тыс қорларының, 
өнеркәсіптік (технологиялық) типтер мен сұрыптар, сондай-ақ қорлардың
А, В, С1 және С2 санаттары бойынша негізгі және ілеспе бағалы 
құрамбөліктердің жиынтық кестелері(ерікті нысанда);
баланстан тыс қорлар үшін – оларды баланстан тысқа жатқызылған 
себептеріне сәйкес бөлу(ерікті нысанда);
игеріліп жатқан кен орындары бойынша, сонымен қатар тау-кен өндіру 
кәсіпорнының геологиялық-маркшейдерлік қызметі есептеген қорлардың 
жиынтық кестелері(ерікті нысанда); пайдалы қазбалар қорының жылжу 



балансы(ерікті нысанда);
қорларды есептеуді түзету коэффициенттерін есептеу кестесі;
технологиялық, инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық, геофизикалық
және басқа да мамандандырылған зерттеулердің нәтижелері бойынша 
материалдар (болған жағдайда);
барлық бақылау сынамаларын пайдалана отырып және әр бақылау сынамасын
салыстырудан алып тастауды негіздей отырып, орташа кездейсоқ 
қателерді және химиялық және басқа да талдау түрлеріндегі әрбір 
анықталатын құрамбөлік немесе көрсеткіш бойынша жүйелі 
айырмашылықтарды есептеп шығару кестесі(болған жағдайда);
бақылау бұрғылау және бақылау тау-кен қазбалары деректерін талдау 
нәтижелері (болған жағдайда); 
керннің таңдамалы жайылуын немесе атыз сынамаларының таңдамалы 
ұсақталуын сипаттайтын материалдар (болған жағдайда);
қарапайым сынамалауды растау нәтижелері (болған жағдайда);
химиялық және басқа да талдау түрлерінің, физикалық-механикалық 
сынақтардың нәтижелерінің және пайдалы қазба мен қоршаушы жыныстардың
басқа да сапалық көрсеткіштерін анықтау кестелері (болған жағдайда);
сынамаларды өңдеуді бақылау нәтижелері (болған жағдайда);
сынамалау журналдары(болған жағдайда);
көлемдік массаны және ылғалдылықты анықтау кестесі(болған жағдайда).

Графикалық қосымшалар: 
1:100000 масштабындағы кен орны аймағын шолу картасы;
стратиграфиялық бағандары және қималары бар, кен орны аумағының 
геологиялық картасы;
аумақтың гидрогеологиялық картасы;
жергілікті жердің жер бедері берілген, кен орнының геологиялық 
картасы, геологиялық қималар;
жер үстіндегі тау-кен қазбаларының, барлау ұңғымалары аузының, 
штоленнің, шахталардың орналасу жоспары; 
сынамалау деректері бар және пайдалы қазбаның түрлі технологиялық 
типтерінің аралығы мен қорларды есептеудің сұлбалары бөліп 
көрсетілген, 1:100 – 1:2000 масштабындағы, жер үстіндегі, жер 
астындағы тау-кен қазбаларын сынамалау жоспары;
пайдалы қазбалар қорының нөмірлері, топтары, санаттары мен шамасы, 
негізгі және ілеспе пайдалы қазбалардың орташа көрсеткіштері 
көрсетілген, есептеу блоктарының сұлбалары салынған, пайдалы қазбалар
денелерінің есептелген жоспарлары, қималары мен бойлама проекциялары;
карталар, жоспарлар, қималар, ұңғыма бағаналары және гидрогеологиялық
, инженерлік-геологиялық және кен орнын игеруге әсер ететін басқа да 
табиғи жағдайларды сипаттайтын тәжірибелік жұмыстардың деректері;
игерілетін кен орындары бойынша – геологиялық-маркшейдерлік анықтама 
бойынша (еркін нысанда) өтелген қорлар сұлбасы, қорларды қайта 
есептеу кезінде – бұрын ҚМК бекіткен қорлардың сұлбасы;
тау-кен қазбаларын дамытумен және атмосфералық жауын-шашынмен 
үйлесімде сутөкпені өзгерту сызбасы;
кен орнының геологиялық және геофизикалық зерттелуінің картограммасы;

нәтижелері пайдалы қазбалардың денелерін сұлбалау, қорды бағалау үшін
қолданылған жердегі геофизикалық түсірілімдер карталары;
геофизикалық зерттеулердің барлық түрінің деректерін сапалық және 
сандық тұрғыдан түсіндіру нәтижелері бар, барлау желілері бойынша 
геологиялық-геофизикалық қималар; 
пайдалы қазбалардың денелерін ерекшелеудің, олардың қуатын және 



қимадағы жағдайын анықтаудың сенімділігін растайтын эталондық 
ұңғымалар бойынша каротажды диаграммалар.

Ескертпе: Қатты пайдалы қазбалар бойынша қорларды есептеу жөніндегі есептің нысанын
толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға  берілген.2-қосымшада

Көмірсутектердің қорларын есептеу жөніндегі геологиялық есеп нысаны

Кіріспе:
негізінде кен орнын әзірлеу жүргізілетін жобалау құжаттары;
кен орнында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу уақыты, мерзімі мен
міндеттері;
МҚК бекіткен алдыңғы қор хаттамаларының күні мен нөмірлері, ал 
бекітуден бас тартқанда – материалды қайтару себептері; 
бекітілген қорлар (топтар мен санаттар жөніндегі), есептер (қаута 
есептеу) себептерін негіздеу; 
МҚК материалдарды алдыңғы қараған кезде берілген ұсыныстарды орындау 
туралы мәліметтер.

Кен орны туралы жалпы мәліметтер: 
кен орнының географиялық және әкімшілік орны, жақын елді мекендер 
және оларға дейінгі қашықтық;
тасымал жағдайлары, кен орнынан ең жақын ірі елді мекенге және 
болжамалы тұтынушыларға, теміржол стансасына немесе немесе су-жол 
аялдамаларына, мұнай немесе газ құбырына, жақын жердегі әзірлену 
үстіндегі мұнай немесе газ кен орнына, энергия жабдығына және 
сейсмикалық ауданға дейінгі қашықтық; 
аудан мен кен орнының табиғи-климаттық жағдайы: температураның орташа
айлық, орташа жылдық және экстремалдық мәндері, жауын-шашынның жылдық
және қысқа мерзімдегі ең көп көлемі, желдің басым бағыты және оның 
күші, қардың қабатының бөлінуі мен қалыңдығы; топырақтың маусымдық 
қату тереңдігі;
рельеф, гидрографиялық желі, топырақтың батпақтығы, кен орнына жақын 
немесе оның аумағындағы ағын сулар, суайдындар және мұнай және газ 
өндіру өнеркәсібін алдағы уақытта техникалық және ауыз суды пайдалану
ықтималдығы; 
кен орнын ашу және барлау тарихы, кен орнын алғаш ашушылар, алдында 
жүргізілген жұмыстар және зерттеулер, олардың әдістемелері, көлемдері
, сапасы мен тиімділігі туралы қысқаша мәліметтер;
игерілудегі кен орындары жөніндегі - игеруге берілген жыл, игеріліп 
жатқан қабаттар (кенжатындар);
тарау шолу картасымен көрсетіледі.

Ауданның және кен орнының геологиялық құрылысы: 
ауданның геологиялық құрылысы туралы қысқаша мәліметтер, кен орнының 
қалыбы ауданның жалпы геологиялық құрылымында, қабылданған 
стратиграфиялық карта, кен орынның қимасын құрайтын шегінділер 
кешенінің (жиынтығының) қысқаша сипаттамасы, бұл тұста 
стратиграфиялық бөлшектердің геологиялық жасы, кеңістікте таралуы, 
қалыңдығы және созылымы мен сүңгуі жөніндегі үздіксіздігі көрсетіледі
; 
кен орнының бірінші және екінші реттегі тектоникалық элементтерге 
ыңғайластырылғандығы, кен орнының тектоникасы туралы негізгі 
мәліметтер: қатпарлардың типтері, пішіні, көлемдері, осьтерінің 
бағыты, қанаттарындағы жыныстардың құлау бұрышының өзгеруі, 
шөгінділердің құрылымдық және жас өзара қатынастары; 
ажырауындағы бұзушылықтар – жату элементтері, жылжу амплитудасы мен 
сипаты, ұсақ амплитудалық бұзылушылықтардың көріну заңдылықтары, 



бұзушылықтардың мұнайлы-газды қабаттардың морфологиясы мен жайғасу 
жағдайына әсері; 
құрылымдық құрылыстарды барлау геофизикасының әдістерімен зерттеу 
нәтижелерімен, құрылымдық бұрғылаудың нәтижелердің барлау үдерісінде,
ал игеріліп жатқан кен орындар үшін – игерілу үдерісінде алынған 
материалдармен растау;
бұрын қорлары бекітілген пайдаланудағы кен орындары жөніндегі - кен 
орнының құрылысын сипаттайтын бұрынғы құжаттардағы мәліметтерді оны 
пайдалану және қайта барлау барысында алынған деректермен салыстыру, 
белгілі болған (айқындалған) айырмашылықтарды талдау;
игеріліп жатқан кен орындары үшін қысқаша геологиялық сипаттама, 
өзгерістерге ұшырамаған геологиялық құрылым туралы түсінік.

Геологиялық барлау жұмыстары:
геологиялық түсірілім туралы мәлімет;
гидрогеологиялық зерттеулер туралы мәлімет;
барлау геофизикасы әдістерімен зерттеу туралы мәлімет; 
құрылымдық-карталау, іздеу және барлау ұңғымаларын бұрғылау туралы 
мәлімет;
ұңғымаларды өнеркәсіптік-геофизикалық зерттеу (бұдан әрі - ҰГЗ) 
туралы мәлімет;
жынысөзекті материалдың көлемі, сапасы мен көрінісі туралы мәлімет;
ұңғыманы сынамалу әдістемелері мен нәтижелері туралы мәлімет;
сынамалық және тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану нәтижелері туралы 
мәлімет;
геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу жобасы туралы мәлімет;
кен орындарды барлау жүйесін негіздеу: бұрғыланған қабаттар мен 
оларды бұрғылау тәртібі, әртүрлі ұңғымалардың саны мен оларды 
орналастыру тәсілдері, ұңғымалар арасындағы ара қашықтықтар;
геологиялық түсірілім, геологиялық түсірілімнің әдістері мен 
нәтижелері;
гидрогеологиялық зерттеулер мен қадағалаулардың көлемі, мазмұны мен 
әдістемесі;
барлау геофизикасы әдістерімен зерттеу, зерттеулер көлемі мен 
нәтижелері, қолданылатын әдістер кешені мен оларды жүргізу әдістемесі
, алынған деректерді түсіндіру нәтижелері;
бұрғыланған ұңғымалардың нысаналы маңызы, олардың конструкциялары, 
бұрғылау технологиясы, тереңдігі және техникалық жай-күйі, 
бұрғыланған ұңғымалар қорының қорларды есептеу күніндегі жай-күйі, 
жойылған ұңғымалардың саны және оларды жоюдың себептері, контурдан 
тыс ұңғымаларды пайдалану, қорларды қайта есептеу кезінде - есептеу 
күніндегі барлық бұрғыланған ұңғымалардың жай-күйі туралы есептеу 
мәліметтер, геологиялық-барлау жұмыстарының алдында қабылданған 
әдістемесі мен кен орнының геологиялық құрылымына барлау ұңғымаларын 
орналастыру жүйесінің сәйкестігін талдау;
барлық қима жөніндегі ұңғымалардағы және жеке өнімді қабаттар 
жөніндегі жынысөзекті шығару туралы мәліметтер; мұнай-газ қанық 
аралықтардың жынысөзектермен жарықтануы;
ҰГЗ жүргізген көлем, (қолданылған әдістер кешені және оны негіздеу, 
әр түрлі әдістемелермен зерттелген ұңғымалар саны, әр өнімдік қабат 
жөніндегі орындалған зерттеу әдістерінің саны, олардың тиімділігі,
жүргізілген жұмыстардың техникасы (зонд түрлері және өлшемдері, 
геофизикалық параметрлердің диаграммасын тіркеу ауқымы мен жылдамдығы
), олардың сапасы мен нәтижелері),жаңа геофизикалық әдістер мен 
аппаратураларды пайдалану деңгейі,жуатын сұйықтықтың физикалық 



қасиеттері;
ұзақ уақыт бойы пайдаланудағы бұрғылау ішінде игеріліп жатқан кен 
орындарына арналған ҰГЗ кешенінің өзгеруі, ҰГЗ өткізу шарттарының 
өзгеруі, сазды ерітінді сипаттамасының өзгеруі;
құбырларда және кабельде қабатты сынаушылармен бұрғылау үдерісінде 
ұңғымаларды сынау әдістемесі мен нәтижелері;
бекітілген ұңғымаларды сынау әдістемесі мен нәтижелері, қабаттарды 
ашу шарттары, ағындарды шақыру жағдайлары, ағындардың 
интенсификациясы туралы мәліметтер, мұнай мен газ ағындарын өлшеу 
ұзақтығы, ұңғымалардың өндірімділігі, әр түрлі режимдердегі 
дебиттердің тұрақтылығы, кенішті тазарту жағдайлары, қабаттық және 
кеніштік қысымдар, күйзелістер, газ құрамы, конденсат құрамы;
қабатты сынағыштың ашық оқпанында, бағанада байқалған және ҰГЗ 
материалдары жөніндегі бөлінген сулы аралықтар. сулы объектілердің 
саны, олардан алынған су сынамалары және онда ерітілген газ саны; 
сынамалық және тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану нәтижелері: 
ұңғымалар саны; 
әрбір ұңғыманың жұмыс уақыты;
өндірілген мұнай, газдың, әр кенжатын бойынша конденсаттың және судың
көлемі; 
мұнай, газ, конденсат және судың күйзелістерінің, дебиттерінің 
өзгеруі; 
қабат қысымының өзгеруі; ағынды күшейту мақсатында кенжар аймағындағы
өңдеулердің нәтижелері; 
кен орындарын барлау және игеру үдерісіндегі тәжірибелік-өндірістік 
жұмыстар: мақсаты, өткізу технологиясы, жұмыстардың мерзімдері мен 
нәтижелері;

Мұнай, газ және конденсат құрамы мен қасиеті, олардың 
құрамбөліктерінің өнеркәсіптік мәнін бағалау:
өнімдік қабаттар жөніндегі сынамалардың бетіндегі және қабаттық 
жағдайларындағы іріктелген сынамалардың саны мен сапасы туралы 
деректер;
тереңдік сынамаларын іріктеу әдістемесі мен шарттары; 
зерттеу әдістері, зерттеуді жүргізген ұйымның атауы;
әр қабат (кенжатын), аумақ және қима бойынша мұнай мен газ 
құрамынының зерттелу толықтығын талдау; 
мұнай, газ және конденсаттың қабаттық және стандартты жағдайлардағы 
физикалық-химиялық қасиеттері: тығыздығы, тұтқырлығы, газ құрамы, 
көлемдік коэффициенті, сығымдылық коэффициенті, құрамы, оның ішінде 
күкірт, металдар, гелий және басқа да құрамбөліктер; кеннің және 
қиманың алаңының құрамы мен қасиеттері жөніндегі жекелеген 
көрсеткіштердің өзгергіштігі және әр шоғыр жөніндегі олардың орташа 
шамалары; 
мұнай, газ және конденсаттың тауарлық сипаттамасы.

Қабаттық сулардың құрамы мен қасиеті, олардың өнеркәсіптік 
құрамбөліктерінің өнеркәсіптік мәнін бағалау:
жерасты суларының физикалық қасиеттері мен химиялық құрамы (ерітілген
газдардың құрамы мен сығымдылық коэффициентін анықтауды қамтитын 
арнайы зерттеулердің нәтижелері), минералдау, цементке, металға 
қатысты қаттылық, агрессиялық. 
жерасты суларында йодтың, бордың, бромның және басқа да пайдалы 
құрамбөліктердің болуы, оларды өнеркәсіптік алу ықтималшілігін 
бағалау және ары қарай арнайы геологиялық-барлау жұмыстарын 
жүргізудің қажеттілігін анықтау;
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сулы деңгейжиектердің сипаттамасы: олардың жату тереңдігі, суды 
сыйдыратын жыныстардың сүзгілік және сыйымдылық қасиеттері, 
ұңғымалардың дебиттері және оларға тиісті күйзелістер немесе 
деңгейлер, жүргізілген жұмыстардың толықтығы мен сапасын бағалау;
жерасты суларын жылу энергетикалық, бальнеологиялық және мелиоративті
мақсаттарда, ауыз су мен техникалық сумен жабдықтау үшін пайдалану 
мүмкіндігі туралы қорытынды;

Жынысөзекті талдау нәтижелері бойынша өнімді қабаттары мен жапқыштары
коллекторының физикалық-литологиялық сипаттамасы: 
коллекторлар мен жапқыштардың физикалық-литологиялық және 
сүзгіштік-сыйымдылық қасиеттерін сипаттау;
жынысөзек үлгілерін шөгінді қимасына байланыстыру, іріктеу әдістемесі
және алынған жынысөзектің сапасы; физикалық параметрлерді зерттеу 
әдістемесі, зерттелген жынысөзек үлгілерінің жалпы саны (оның ішінде 
бракталған ұсынылмайтын үлгілердің кеуектілік пен өткізгіштіктің 
орташа шамаларын таңдау кезінде ескерілген) және оларды қимаға 
байланыстыру, әр ұңғыма қимасында, жалпы қимада және кен алаңында 
зерттелген жынысөзектің жарықтану біркелкілігі; 
жынысөзек жөніндегі ашық кеуектілік пен өткізгіштіктің төменгі шек 
мәндерін негіздеу, коллекторлар типін анықтау;
ҰГЗ материалдарын түсіндіруді қамтамасыз ету және есептік 
параметрлерді негіздеу үшін петрофизикалық зерттеулер;
зерттеулер кешені мен әдістемесі, алынған тәуелділіктер; 
әр өнімді қабат бойынша коллектор-жыныстар үшін: заттық және 
түйіршіктік құрамы, түйіршіктердің малталануы және олардың сұрыпталу 
деңгейі, цементтің типі мен құрамы, балшықты материал қабатындағы 
құрам мен бөліну, жыныстардың сыйымдылық және сүзгіштік қасиеттері (
ашық кеуектілігі, жарықшақтығы, қуыстылығы, суға және мұнайға-газға 
қалдықтық қанықтығы, абсолютті және тиімді сіңірімділігі), қабаттың 
аумағы мен қимасы жөніндегі өзгеру заңдылықтары, 
коллектор-жыныстардың физикалық қасиеттері (тығыздығы, 
электрөткізгіштігі, серпілмелігі, радиоактивтілігі және басқалар) 
және олар мен есептеу параметрлерін негіздейтін коллекторлық 
қасиеттер арасындағы негізгі тәуелділіктер;
жапқыш жыныстардың литологиялық және петрофизикалық қасиеттерінің 
сипаттамасы: заттық құрам, кеуектілік, жарылу қысымы.

ҰГЗ материалдарын түсіндіру әдістемесі мен нәтижелері: 
реперлерді, коллекторларды және өнімді қабаттарды бөлудің негізіне 
енетін түсіндіру, қағидалары мен өлшемдерінің әдістемесі туралы 
мәлімет, қабаттардың тиімді қалыңдығын анықтау, кеуектілік, мұнай-газ
қанықтылық, саздылық пен енгіштік коэффициенттері, мұнай-су, 
мұнай-газ және газ-су тарауларының ережелерін анықтау, қабылданған 
әдісті пайдалану мүмкіндігін негіздеу; 
жекелеген ұңғымалар жөніндегі есептеу объектілері (кеніштер, қабаттар
) жөніндегі параметрлер мәндері және олардың аса ықтимал орта мәні (
кесте түрінде);
параметрлерді анықтау дәлдігін бағалау (кесте түрінде);
геофизикалық әдістермен алынған өнімді қабаттардың параметрлерін 
жынысөзектің зертханалық нәтижелерімен салыстыру (кесте түрінде); 
салыстыру нәтижелерін талдау (кесте түрінде);
ҰГЗ деректері жөніндегі коллектор параметрлерінің төменгі шектерінің 
шамаларын негздеу және жынысөзектің анықтамаларымен және ұңғымаларды 
зерттеу нәтижелерімен байланыстыру;
қорлары бұрын бекітілген игерілетін кен орындары үшін алдыңғы және 



жаңа есептеулердегі ұңғымалардың геофизикалық зерттеу нәтижелерін 
салыстыру қажет, есептеу параметрлері өзгерген жағдайда – алшақтық 
себептерін талдау, алынған параметрлерді талдау және оны арттыру 
жөніндегі ұсыныстар;
алдында қорларды есептеу үшін пайдаланылған ҰГЗ нәтижелерін қайта 
түсіндірген жағдайларда – қабылданған өзгерістерді негіздеу,адыңғы 
есептеулер жөніндегі өзгеріссіз қабылданған параметрлер (олар 
негізделген есепке сілтемелер арқылы);

Мұнай-газдылық:
ауданның мұнай-газдылығының қысқаша сипаты, кен орны қимасындағы 
өнімді қабаттың (қабаттардың) орналасуы; 
өнімді деңгейжиектердің, кенжатындардың саны;
өндіріліп жатқан кен орындарындағы қиын алынатын қорлардың игеру 
объектілеріндегі қорлардың құрылымы туралы мәліметтер; 
кен орнының геологиялық-кәсіпшілік үлгісі: әр кен шоғырының табиғи 
резервуарының құрылымын негіздеу (алаң мен қима жөніндегі тиімді 
қалыңдықтарды бөлу, коллектор типтерінің таралуы, нашарланған және 
жақсартылған коллекторлық қасиеттердің аймақтары, құмдылық және 
талдану коэффициенттері);
су-мұнай, газ-мұнай және газ-су байланыстарын негіздеу; 
шоғырлардың өлшемдері (алаңы, биіктігі), аймақтар алаңы (газды, 
мұнайлы, мұнайлы-газды, сулы-мұнайлы) шоғыр типі; 
өнімді деңгейжиектердің салыстырмалы сипаттамасы; 
өнімді деңгейжиектер арасындағы тараулардың сипаттамасы; 
өнімді қабаттың жалпы биіктігі, шоғырлар жоспарларының қатынасы; 
қабаттық флюидтер қасиеттерінің алаң және қима жөніндегі өзгеру 
заңдылықтары; 
кенжатындардың өндіру мүмкіндігін салыстырмалы түрде сипаттау; 
өнімді қиманың термобарийлік сипаттамасы;
осы шөгінділер зерттелген және осы құрылымдық-фациалдық аймақтың 
шегінде мұнай және газ кен орындарын құру шарттарын талдау негізінде 
көрші кен орындарымен ұқсас жүргізілген, қиманың ашылмаған 
бөлігіндегі шөгінділердегі мұнай, газ және конденсаттың перспективалы
ресурстарын бағалау;

кен орнын игеру туралы мәліметтер: 
кен орнын барлау аяқтамағанға дейін жекелеген барлау немесе алдын ала
пайдаланылған ұңғымаларды тәжірибелік пайдалануға енгізу туралы 
мәліметтер: тәжірибелік пайдалануда тұрған ұңғымалар саны, әр 
ұңғыманың жұмыс істеу уақыты; 
әр ұңғыма және шоғыр жөніндегі мұнай, газ, конденсат және судың 
өндірілген көлемі; жекелеген ұңғыманы тәжірибелік пайдалану уақытында
мұнай мен газ, қабаттық қысымдардың күйзелістері мен дебиттерінің 
өзгеруі;
ағынды қарқындату мақсатында кеніш маңындағы аймақтарды өңдеу 
нәтижелері; 
ұңғымаларды сынау және зерттеу немесе олар апатық атылғанда мұнай, 
газ, конденсат және судың шығындалу шамалары;
газ шоғырлары үшін газды іріктеу көлемі ысырапты, бастапқы және 
ағымдағы қабаттық қысымдар мен қорларды қысымды төмендету әдісімен 
есептеуге қажетті басқа да деректерді ескере отырып келтіріледі.

Қорлардың, санау параметрлерінің санаттарын негіздеу және мұнайдың, 
газдың, конденсат пен ілеспе құрамбөліктердің бастапқы қорларын санау
:



кен орнының геологиялық құрылымының ерекшеліктерімен және оның 
зерттелу деңгейімен қорларды есептеудің қабылданған әдісін негіздеу 
жөніндегі материалдар;
әрбір есептеу объектісі жөніндегі қорлардың санаттарын бөлуді 
негіздеу; 
есептеу параметрлерінің қабылданған шамаларын негіздеу, есептеу 
параметрлерін әр түрлі әдістермен (ұңғымалардың жынысөзегі мен 
геофизикалық зерттеулері жөніндегі) анықтау нәтижелерін таныстыруды 
бағалау, қорларды қайта санау кезінде - қабылданған есептік 
параметрлерді бұрын бекітілгендермен салыстыру, есептік 
параметрлердің өзгеруін қабылданған шамалардың өзгеруін негіздейтін 
нақты факт материалдарын келтіру арқылы есептеу параметрлерінің 
өзгеру себептерін талдау;
шоғырлар мен есептеу блоктарын контурлаудың қабылданған қағидаларын: 
ұңғыма сызықтары, экстраполяция және интерполяция әдістерімен 
негіздеу;
ұқсастық әдісін қолданған жағдайда баламалар (кен орындары, 
кенжатындар) жөніндегі есептеу параметрлерін таңдаудың дұрыстығын 
растайтын бастапқы деректер келтіріледі және деректерді бағаланатын 
кен орнына (кенжатын) аудару мүмкіндігіне негіздеме беріледі;
мұнай қорларын есептеу объектілері жөніндегі көлемдік әдіспен есептеу
кезінде мұнайлылық аумағын негіздеу және есептеу (су-мұнай немесе 
газ-мұнай байланысының қабылданған ережелеріне сәйкес; өнімді 
қабаттың коллекторларының сыналау немесе орналастыру сызықтары); 
мұнай қанықтылық қалыңдығы және мұнайға қанық жыныстардың көлемі; 
ашық кеуектіліктің (жарықшақтық, қуыстылық) орташа коэффициенті, 
мұнайға қанықтығының орташа коэффициенті, мұнай тығыздығының, қайта 
есептеу коэффициентінің, қабаттық жағдайлардағы мұнайдағы газдың 
құрамының орташа шамалары; 
мұнай алу коэффициенті;
есептеу объектісі жөніндегі көлемдік әдістермен қорларды есептеу 
кезінде газдылық алаңын негіздеу мен есептеу (газ-су немесе газ-мұнай
байланысының қабылданған ережелеріне сәйкес; өнімді қабаттың 
коллекторларының сыналау немесе орналастыру сызықтары); 
газ қанықтылық қалыңдығы және газға қанық жыныстардың көлемі; 
ашық кеуектіліктің (жарықшақтық, қуыстылық) орташа коэффициенті, 
газға қанықтығының орташа коэффициенті;
бастапқы және ағымдағы қабаттық қысымдар олардың өлшемдерінің 
шарттарын көрсете отырып, қысымның орташа мәндері, температураға 
түзетулер мен Бойль-Мариотт заңынан ауытқу; 
газдағы конденсаттың орташа құрамы;
газ қорын игеріліп жатқан кен орындарындағы қысымның төмендеу 
әдісіміне есептеу кезінде бастапқы кәсіпшілік деректерді өлшеудің 
дұрыстығын негіздеу, мұнда бастапқы және ағымдағы газды-сулы 
байланыстың қалыбы, бастапқы қабаттық қысым мен температура, қабаттық
және сағалық қысымдардағы уақыт өзгерістері, кен орындары шоғырының 
газды-гидродинамикалық байланысы, шоғырлардың жекелеген бөліктерінің 
құрғатылу деңгейін негізделеді және есептеледі;
шоғырлардың және жекелеген оның бөліктерінің жұмыс режимі, қабаттық 
судың ену қарқыны,газдың шығындары немесе ауысуы, ұңғымалар мен 
шоғырлар жөніндегі газды, конденсат пен суды іріктеу көлемдері;
материалдық теңгерім,оның бұрғылану сипаты мен пайдалану сипаттамасы 
әдістерімен игеріліп жатқан кен орындары жөніндегі мұнай және газ 
қорларын есептеу кезінде шоғыр жұмыстарының режимін негіздеу; 



есептеу нұсқасын, есептеу объектісі мен күнін таңдау; 
игерудің басталған күнінен бастап әр есептеу күніндегі мәліметтер (
мұнайдың, ерітілген газдың, еркін газдың, судың жинақталған 
өндірілімі, қабатқа айдалған су мен газдың жалпы саны, шоғырға енген 
қабаттық судың саны);
орташа қабаттық қысымдар, қабаттық температуралар; 
қабаттық мұнайдың көлемдік коэффициенті, қабаттық мұнайдың сығымдалу 
коэффициенті, қанығу қысымы; 
мұнайдағы бастапқы және ағымдағы газдың ерігіштігі, қабаттық судың 
көлемдік коэффициенті, жыныс-коллекторлардың сығымдалу коэффициенті;
газ бүркембесі көлемінің шоғырдың мұнайға қанықтылық бөлігінің 
көлеміне қатынасы (мұнай-газ кенжатындары үшін);
барлану және қорларды есептеу дәлдігінің деңгейін бағалау;
мұнай, газ, конденсат және ондағы ілеспе құрамбөліктердің қорларын 
есептеу әр есептеу объектісі үшін жеке мұнай, газ, газ-мұнай, 
газ-мұнай-cу, су-мұнай аймақтары үшін бөлек және барлық кен 
орындарының перспективасын міндетті бағалау арқылы жалпы жүргізіледі;
1:5000-нан 1:50000-ға дейінгі масштабтағы әр есептеу объектісі 
бойынша есептеу жоспарлары (өнімді коллектордың жабынының құрылымдық 
картасы немесе жақын репердің бетінде негізінде, мұнай және 
газдылықтың сыртқы және ішкі контурларының қалыптарын, қор 
санаттарының шекараларын, тиісті есептеу объектісінің жабыны бар 
қиылысу нүктесі мен ұңғыма сағаларын салу арқылы ұңғыма қорларын 
есептеу күніндегі барлық бұрғыланған ұңғымаларды, тереңдегі және 
абсолюттік белгілердегі интервалдарды сынамалау нәтижелерін, сынама 
және тәжірибелік-кәсіпшілік пайдалану нәтижелерін көрсету қажет).

Қорларды алдында МҚК бекіткен қорлармен салыстыру: 
қабылданған есептік парамерлерді алдында бекітілгендермен салыстыру, 
қабылданған шамалардың өзгеруін негіздейтін нақты материалдарды 
келтіре отырып, есептеу параметрлерінің өзгеру себептерін талдау; 
есептелген мұнай, газ, конденсат және ондағы құрамбөліктерді 
айырмашылық себебін көрсете отырып, алдында ҰҚК бекіткен қорлармен 
салыстыру.

Іздеу-барлау жұмыстарының үдерісінде жер қойнауын тиімді және кешенді
пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар: 
мұнай операцияларын жүргізу процесінде адамдардың өмірі мен 
денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп тудыратын апаттық және өзге де 
қауіпті жағдайлардың алдын алу бойынша іс-шаралар бағдарламасының 
қысқаша сипаттамасы, жер қойнауын пайдаланушының қоршаған ортаны 
қорғау және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданыстағы 
заңнамалардың нормаларын сақтауын талдау;
игеріліп жатқан кен орындары үшін: елді мекендерге жақын орналасқан 
кен орындарды игерудің әсерін бағалау, табиғи объектілер, жерасты 
және жерүсті сулары, игерудің қолданыстағы және ұсынылған тәсілдерін 
қолдану кезінде қоршаған ортаны зиянды қалдықтардан қорғау жөніндегі 
ұсынымдар.

Геологиялық барлау жұмыстарының сапасы мен тиімділігі: 
жүргізілген жұмыстарды сапасын және кен орнын дайындығын келесі игеру
сатысына дайындауды талдау; 
іздеу-барлау бұрғылауды қою үшін негіз болып саналатын барлау 
геофизикасының әдістерімен зерттеудің дәлдігі және олардың 
нәтижелерінің барлау бұрғылау деректеріне сәйкестігін бағалау; 
есептеу параметрлеріне негіздеу үшін жынысөзекті зерттеу нәтижелерін 



пайдалану дәрежесі;
бұрғыланған ұңғымалар санының кенжатыннан тыс жерге шығарылған 
жойылғандар санына қатынасы;
кенжатындарды биіктігі мен сынау алаңы, жынысөзекті және қабаттық 
флюидтерді талдау бойынша зерттеу; 
бір ұңғыма мен бір метр ұңғылауға келетін пайдалы қазбалардың қорлары
.

Қорытынды:
кен орнының геологиялық құрылымының зерделену деңгейі, мұнай, газ 
және конденсат қорларының көлемі мен сапасы, кен орнындағы қорларды 
кешенді пайдалану, кен орнын пайдаланудың гидрогеологиялық, тау-кен 
техникалық жағдайлары туралы негізгі қорытындылар; 
Пайдалы қазбалар қорларының Мемлекеттік балансында тұрған қорлар мен 
есепте саналған қорлардың қатынастары;
кен орнының жалпы перспективасын бағалау.

Мәтіндік қосымшалар:
бекітілген қорларды өндіру, шығын, есептен шығару, бекіту көлемдері, 
алынатын өнімнің сапасы, пайдалы қазбаларды кешенді пайдаланудың 
толықтығы туралы мәліметтер (игеріліп жатқан кен орындары үшін);
қорларды есептеу параметрлерін айқындау, операциялар мен нәтижелер 
жөніндегі материалдар.

Графикалық қосымшалар:
шолу картасы; 
кен орнымен ұштасқан құрылымдық элемент көрсетілгенөңірдің 
техтоникалық сызбасы; 
орташа-қалыпты геология-геофизикалық қима; 
геологиялық бейіндер;
кен орнының қарсы қимасының негізгі шағылысатын беті жөніндегі 
құрылымдық карталар; 
өнімді деңгейжиектерді корреляциялау сызбалары;
флюидті байланыстарды негіздеу схемалары;
есептеу объектісінің жабыны мен табаны жөніндегі құрылымдық 
карталарды, тиімді қалыңдық карталарын, тиімді мұнай және газ 
қанықтылық қалыңдық карталарын, сынау нәтижелерінің кестелері мен 
есептеу кестелерін қамтитын есептеу жоспарлары;
түсіндіру нәтижелері бар ұңғымалардың геофизикалық зерттеу 
диаграммалары планшеттер.

Мұнай, газ және конденсатты алу коэффициенттерінің 
техникалық-экономикалық негіздемесінің материалдары (жеке кітапта 
ресімделеді): 
кен орнының геологиялық құрылымының қысқаша сипаттамасы мен 
геологиялық қорлар;
өнімді қабаттардың физикалық параметрлері мен олардың әркелкілігінің 
сипаттамасы; 
қабаттық және жерүсті жағдайларындағы флюидтердің физикалық-химиялық 
қасиеттері; 
сынамалау, сынақ және тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану,
тәжірибелік-өнеркәсіптік жұмыстарды жүргізген жағдайда нәтижелерді 
талдау;
кенжатындардың есептік геологиялық-физикалық үлгілерін негіздеу; 
пайдалану объектілерін негіздеу; 
игерудің есептік нұсқаларын таңдау; 
алу коэффициенттерін болжаудың әдістемелік құралдарын таңдау;



күрделі салым нормативтері мен әзірлеудің экономикалық көрсеткіштерін
есептеу үшін қабылданған пайдалану шығындарын негіздеу;
әзірлеу нұсқаларының техникалық-экономикалық көрсеткіштері мен алу 
козффициенттерін бағалау.

Ескертпе:Көмірсутектердің қорларын есептеу жөніндегі геологиялық есеп нысанын 
толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға  берілген.3-қосымшада

Барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша жерасты суларының пайдалану қорлары 
есептелген есеп нысаны

Кіріспе: 
суға қажеттілікті негіздеу, объектінің қолданыстағы сумен жабдықтау 
туралы деректер, бекітілген қорларды және қажеттілігі бар нақты 
суалумен салыстыру, оны қанағаттандыру көздері; кен орнындағы (
аумақтағы) барлау гидрогеологиялық жұмыстарды жүргізу қажеттілігін 
негіздеу;
жерасты суларының нысаналы маңызы, олардың сапасы және пайдаланылу 
режиміне қойылатын талаптар;
суды алу схемалары, жерасты суларын нысаналы маңызы жөніндегі 
пайдалану ықтималдігі және суды пайдалану талаптары;
суалудың қоршаған табиғи ортаға ықтимал әсері, емдік минералды, 
өнеркәсіптік және жылу энергетикалық сулар үшін – пайдаланылған 
суларды (өнеркәсіптік ағындарды) тастау, жою немесе көму 
ықтималшілігі жөніндегі деректер;
кен орнын (аумақты) игерудің белгіленген мерзімдері;
аудандағы жерасты суларының алдында бекітілген немесе сыналған 
пайдалану қорлары МҚК, Аумақтық пайдалы қазбалар жөніндегі 
комиссияның (бұдан әрі – АҚК) немесе Мемлекеттік жер қойнауын 
сараптау жөніндегі комиссияның (бұдан әрі – МЖСК) қорларды алдыңғы 
бекіту немесе сынау хаттамаларының күні мен нөмірі, қорлар санаттар 
жөніндегі кесте түрінде), сондай-ақ барланған, бірақ бекітілмеген 
қорлар туралы мәліметтер;
аудандағы қарастырылатын және ұқсас кен орындары (аумақтары) 
жөніндегі алдыңғы шешімдерде қамтылған МЖСК, (МҚК, АҚК) ұсынымдарын 
орындау;
орындаушы-ұйым және бірге орындаушылар (жұмыстар түрлері жөніндегі), 
далалық және камералды жұмыстарды жүргізу мерзімдері туралы 
мәліметтер, жұмыстарды орындаушы тұлғалардың тізімі, олардың 
зерттеулерді жүргізуге және есепті жасауға қатысу деңгейі.

Жұмыстар ауданы мен кен орны (учаскесі) туралы жалпы мәліметтер:
кен орнының (аумақтың) әкімшілік және географиялық орналасуы, оның 
суды тұтыну объектілеріне дейінгі қашықтығы; жақын елді мекендер және
оларға дейінгі қашықтық; хабарлау жолдары; кен орнының (аумақтың) 
шекаралары және оның ауданы;
климат туралы мәліметтер: ауданның метеорологиялық зерттелгендігі (
метеорологиялық станциялар, олардың биіктік қалыбы және әрекет ету 
кезеңі); ауа температурасы, атмосфералық жауын-шашындар (сипатталатын
жылдар үшін айлық және жылдық жиынтықтар, жауын-шашындардың жиналу 
коэффициенттері), үстіңгі қабаттағы және жерасты суларының айнасынан 
булануы, қар жамылғысы (көп жылдық мәндер және айлар немесе маусымдар
жөніндегі бөлу) туралы қысқаша мәліметтер;
ауыз су және техникалық сулардың кен орындары үшін гидрологиялық 
талаптар: зерттелетін ауданның гидрографиктік желісі, ағын сулардың, 
су қоймаларының және жайылма аумақтардың морфометрлік сипаттамалары, 
суландыру арналарының желісі, суландырылатын егіншілікке арналған 



алаңдар; гидрологиялық зерделенгендік – гидрологиялық станциялардың 
және суөлшеуіш посттар желісі, стационарлық және экспедициялық 
зерттеулер туралы мәліметтер (бақылау бекеттерінің орналасқан жері, 
суды жинау алаңдары, кестелердегі нөлді белгілеу және бақылаулар 
құрамы), бақылау деректерінің анықтығын және гидрологиялық 
зерделенгендік дәрежесін бағалау; гидрологиялық режимнің жалпы 
сипаттамасы, қоректеу және мұз режимінің сипаттамасы, сипатталатын 
жылдар үшін судың деңгейлерімен шығыстарының орташа, айлық, жылдық 
және экстремалды мәндері, судың жайылымға шығу белгілеулері, 
жайылымның су басу жиілігі, ұзақтылығы және шекаралары, арналар мен 
жағалардың деформациялану сипаты, ағын сулардың (су қоймаларының) 
қатуы және кебуі және ағынның болмау кезеңінің ұзақтылығы, ағын 
дефицитінің кезеңі, үстіңгі қабаттағы ағын шамасының жерасты 
суларының белгіленген алыну ауқымдарының қатынасы туралы мәліметтер; 
мелиорациялық іс-шаралар туралы мәліметтер, техногендік факторлардың 
әсерінен ағынның табиғи режимінің бұзылу дәрежесі.

Кен орнының геологиялық құрылысы және гидрогеологиялық талаптар:
ауданның геологиялық құрылымы: стратиграфия, литология,тектоника және
ауданның геологиялық дамуының тарихы туралы қысқаша мәліметтер; кен 
орнының жыныстардың белгілі бір кешендерімен және геологиялық 
құрылымдарымен байланысы; жерасты су қорларының төрттік шөгінділерде 
есептеу кезінде – ауданның қысқаша геоморфологиялық сипаттауы;
ауданның гидрогеологиялық жағдайлары: зерттеу ауданының Қазақстанның 
гидрогеологиялық аудандастыру жалпы схемасындағы орналасуы: қойылған 
міндеттерді шешу үшін қызығушылық тудыратын тереңдіктегі 
стратиграфиялық қимадағы жыныстарының сулылық сипаты туралы қысқаша 
мәліметтер; сулы деңгейжиектердің (кешендердің) және оларды бөлуші 
суға төзімді (әлсіз өткізетін) қабаттарын бөлетін таралуы, қуаттылығы
, құрылымы және беріктігі; жерасты су деңгейлерінің қалыбы; алаң және
қима бойынша сусыйымдылықты жыныстардың сүзгілік қасиеттерінің өзгеру
сипаты; ұңғымалардың дебиттері және салыстырмалы дебиттері, бұлақтар 
мен топтық су алулардың дебиттері; жерасты судың қоректену және 
босату жағдайлары, жерасты және үстіңгі қабаттағы сулардың өзара 
байланысу сипаты, сонымен қатар, көп қабатты жүйелердегі сулы 
деңгейжиектердің өзара байланыс сипаты; жерасты және олармен 
байланысты үстіңгі қабаттағы сулардың сапасы;
сулы деңгейжиектерді (кешендерді) және жеке аумақлерді салыстырмалы 
бағалау, орындалған барлау жұмыстарын қою үшін объектілерді (сулы 
деңгейжиектерді немесе кешендерді және олардың аумақ шеңберлерінде) 
таңдауды негіздеу;
ауданның және бағытын, орындалған барлау гидрогеологиялық жұмыстардың
әдістемесі мен көлемін анықтаған кен орнының (аумақтың) геологиялық, 
гидрогеологиялық, гидрологиялық, геофизикалық және т.б. зерттелгендік
дәрежесін бағалау;
бағаланатын кен орнын (аумақты) ашу, барлау және әзірлеу туралы 
қысқаша мәліметтер;
кен орны (аумақ) алаңының бедері мен геоморфологиясының ерекшеліктері
, ормандылығы немесе батпақтылығы, ағын сулардың, су қоймаларының, 
құрылыстардың және ауыл шаруашылық алқаптарының болуы, суды алу 
аумағындағы құрылыстың инженерлік-геологиялық жағдайлары;
кен орнының (аумақтың) геологиялық-гидрогеологиялық жағдайлары: 
ашылған сулы деңгейжиектердің жату және таралу сипаты, жерасты су 
деңгейлерінің жағдайы; сусыйымдылықты жыныстардың құрамы және 
фациялық өзгергіштігі, ал сызатты және карстелгендер үшін – аумағы 



және қимасы жөніндегі сызаттылық және карстелгендік сипаттамасы;
сулы деңгейжиектердің өзара және үстіңгі қабаттағы сулармен өзара 
байланысының ықтимал талаптары; 
бөлгіш суға төзімді немесе әлсіз өткізетін қабаттардың сипаттамасы;
сусыйымдылықты жыныстардың сүзгілеуіш қасиеттерінің жалпы сипаттамасы
, оларды аумағы және қимасы жөніндегі өзгергіштігі; сулы 
деңгейжиектердің беттерінен бірінші жерасты су қорларын бағалау 
кезінде, сонымен қатар су жинағыштарды жасанды сумен толтыру 
жөніндегі іс-шараларды негіздеу кезінде – аэрация аймағындағы 
жыныстың литологиялық құрамы және қуаттылығы, олардың су өткізгіштігі
, гранулометрлік және сулы-тұзды құрамы; жерасты суларды қоректеудің 
негізгі көздері, оларды босату жағдайларының сипаттамасы;
кен орнының (аумақтың) гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік 
деңгейі туралы және пайдалану қорларын қалыптастыруды анықтайтын 
негізгі факторлар туралы тұжырымдар.

Қолданыстағы су жинағыштарды пайдалану режимін талдау:
ауданда қолданыстағы қолданыстағы су алулар жөніндегі деректер: сумен
жабдықтау объектілері, су жинағыштарды орналастыру, олардың типтері, 
орналасу схемалары және техникалық күйі, пайдалану, бақылау 
ұңғымаларының, басқа да шегендеу құрылыстарының конструкциясы; өнімді
сулы деңгей ашу сипаты; ашу тәсілі және дәрежесі, пайдалану тәсілі; 
су жинағыштың жұмыс мерзімі, өнімділігі, судың динамикалық деңгейлері
, пайдаланудың барлық кезеңі үшін және жыл маусымдары жөніндегі 
олардың өзгеруі; пайдалану уақытында және жылдық қимасында су 
сапасының өзгеруі; су дебиттерін, деңгейлері мен температура 
өлшемдерінің тәсілдері және жиілігі, сапаны бақылау тәсілі және анық 
өлшеулер мен талдауларды бағалау;
жерасты суларын пайдалану режимінің негізгі заңдылықтарын сипаттау 
және түсіндіру, пайдалану режимінің сипаты (анықталған анықталмаған) 
және оны тудырған себептері туралы тұжырымдар; жерасты суының 
пайдалану қорларын қалыптастырудың негізгі көздерінің сапалы және 
сандық сипаттамалары; пайдалану деректері бойынша негізгі есептік 
гидрогеологиялық параметрлерін анықтау;
емдік минералды, өнеркәсіптік, жылу энергетикалық сулар үшін – 
пайдаланудың барлық кезеңі үшін уақыттағы су жинағыштың жиынтық 
өнімділігінің өзгеруі, осы өзгеріс себептері (суды іріктеуді шектеу, 
су алуды кеңейту, ұңғымаларды жерасты суларын пайдаланудың басқа 
тәсіліне көшіру, кен орнының табиғи ықтималдіктерімен байланысқан 
табиғи себептері және т.б.); жерасты суларының температурасының және 
сапасының өзгеруі (ионды-тұзды құрамы, минералдануы, пайдалы және 
зиянды құрамбөліктерді қамтуы, газ құрамы, механикалық қоспалары); 
жерасты суларының агрессиялығы, тұздарды сілтісіздендіру процестері; 
пайдаланылған суларды (өнеркәсіптік ағындарды) тастау, жою немесе 
көму тәсілдері;
ұңғымаларды пайдалану режимін талдау жеке сулы деңгейжиектер мен 
тектоникалық блоктары бойынша беріледі;
жерасты суларын алудың қоршаған табиғи ортаға әсерін бағалау: су 
қоймаларының тайыздануы, үстіңгі қабаттағы ағындардың қысқаруы, 
өсімдіктер сипатының өзгеруі, карстық және басқа геологиялық 
үдерістердің белсенді күшеюі, беткі қабаттың шөгуі;
ауданда шаруашылық-ауыз су мақсатында жұмыс істейтін су жинағыштарды 
жасанды сумен толтыру жүйелері болса – олардың жұмысының қысқаша 
сипаттамасы; пайдалану мерзімі, жинау ғимараттарының схемалары мен 
өлшемдері, олардың өнімділігі; су жинағыштарды сумен жасанды толтыру 
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технологиясы, режимі және параметрлері – толтыру тереңдігі және 
бассейндер үшін жинау жылдамдығы, ағын шамасы және айдау 
ұңғымаларының суды сіңіру шығысы, үзіліссіз жинау (сүзгі айналымы) 
және жинау ғимараттарын тазартуға арналған үзілістердің ұзақтылығы; 
жерасты суларының режимі; жинауға берілетін судың сапасы және су 
жинағыштарды жасанды сумен толтыру үдерісінде жерасты сулар сапасының
өзгеруі туралы деректер; тау жыныстарын кольматациялау процестерінің 
сипаттамасы және бассейндердің түбінде лайлы тұнбалардың қалыптасуы 
туралы деректер; инфильтрациялық құрылымдардың жұмыс тәжірибесін су 
жинағыштарды сумен жасанды толтыруды гидрогеологиялық негіздеу 
кезінде алынған болжамдардың нәтижелерімен салыстыру.

Барлау гидрогеологиялық жұмыстарының әдістемесі және негізгі 
нәтижелері:
кен орнын (аумақты) әрі қарай зерттеуге немесе игеруге дайындаудың 
қажетті деңгейіне байланысты барлау жұмыстарын жүргізу міндеттері мен
әдістемесі, ал емдік минералды, жылу энергетикалық, өнеркәсіптік 
сулары үшін – барлау жұмыстарын және зерттеу тереңдігін белгілеу үшін
алаңдарды таңдауды негіздеу. Орындалған жұмыстардың түрлері мен 
көлемдерінің жиынтық кестесі еркін түрде жасалады;
барлау ұңғымаларын (қазбаларды) орналастыру жүйесі, саны, нысаналы 
мақсаты, тереңдіктері, диаметрлері және конструкциясы, ұңғымаларды 
бұрғылау немесе тау қазбаларын (шурфтарды, жыраларды, 
қазаншұңқырларды ) ұңғылау сатылылығы, тәсілдері мен технологиясының 
жүйесі; 
емдік минералды, өнеркәсіптік, жылу энергетикалық сулардың кен 
орындары үшін – құбыр сыртындағы кеңістікті цементтеу және шегендеу 
құбырлары бағандарының саңылаусыздығын тексеру тәсілдері;
ақаулы ұңғымаларды тығындау және жою бойынша орындалған жұмыстардың 
сипаттамасы;
қорларды есептеу кезінде есепке алынуға жатпайтын ұңғымалардың (
қазбалардың) тізімі және оларды алып тастау себептері; бұрғылау 
үдерісінде ұңғымалардағы зерттеулерді жүргізу түрлерін, көлемдерін 
және әдістемелерін негіздеу: геофизикалық, ауқым бойынша сынамалау; 
ұңғымаларды сынамалауға дайындау: өнімді деңгейжиектерді ашу 
тәсілдері және ұңғыманың суды қабылдау бөлігінің сипаттамасы; 
ұңғымадан су тарту; ағынды қарқындату жөніндегі жұмыстар; тәжірибелік
жұмыстарды жүргізу үшін ұңғыма сағаларын жабдықтау; суды көтеру 
жабдығын пайдалану, оның негізгі техникалық деректері; өлшегіш жабдық
, оның техникалық сипаттамалары; сулы деңгейжиектер мен аймақтарды 
бөліп қабылдау тәртібі, оларды бір-бірінен оқшаулау және оқшаулау 
беріктігін тексеру тәсілдері;
тәжірибелік-сүзгілеу жұмыстарының (тартып шығару, шығару, құю, айдау)
, тәжірибелік бірлестіктер схемаларының түрлері және көлемдері;
тәжірибелік-сүзгілеу жұмыстарын жүргізу әдістемелері мен 
технологиясының сипаттауы: сорғы жабдығы, ауытқу дәрежесі және сипаты
, жалпы және дебиттің жеке сатыларындағы ұзақтылық, жылдың белгілі 
бір маусымына ыңғайластырылғандығы, ұңғымалардағы деңгейлер мен 
дебиттерді өлшеу тәсілдері мен жиілігі; тартып шығару немесе шығару 
режиміне әсер ететін басқа факторлардың сипаттамасы (барометрлік 
қысымы, табиғи және бұзылған жағдайлардағы үстіңгі қабаттағы, сонымен
қатар жерасты суларының деңгейі мен шығыстарының өзгеруі); 
тартып шығарылатын судың, оның зерттелетін сулы көкжиегіне кері 
жиналу ықтималдығын, сонымен қатар қоршаған табиғи ортасына кері әсер
ету ықтималдығын ескертетін бұрылу сипаттамасы; деңгейдің қалпына 



келтірілуі бақылау ұзақтығы және жиілігі; бағаланатын емдік минералды
, өнеркәсіптік, жылу энергетикалық жерасты суларды агрессиялығын және
олардан тұздың бөлінуін, сонымен қатар пайдаланған суды (өнеркәсіп 
ағындарын) тастау (көму) талаптарын зерттеумен байланысқан зерттеу 
сипаты, көлемі және әдістемесі. Тәжірибелік-сүзгілеу жұмыстарының 
нәтижелері;
геофизикалық зерттеулердің түрлері, көлемдері және жүргізу әдістері; 
кен орнын барлау туралы деректерді өңдеу кезінде олардың нәтижелерін 
пайдалану толықтығы;
жерасты су режимін бақылау, гидрологиялық және судың теңгерімдік 
зерттеулерінің құрамы және әдістемесі, бақылау бекеттерінің орналасуы
, жүргізілген бақылаулармен зерттеулердің құрамы, көлемдері және 
әдістемесі, негізгі нәтижелері;
қолданыстағы су жинағыштарды және оларды жасанды сумен толтыру 
жүйелерін тексеру кезінде орындалған жұмыстардың құрамы, көлемдері 
және әдістемесі;
суды нысаналы пайдалануды және оны ластаудың ықтимал көздерінің 
болуын ескере отырып, жерасты және жерүсті қабаттағы сулардың сапасын
зерттейтін жұмыстардың құрамы және көлемдері; сынаманы алу 
кезеңділігін және аумағы мен тереңдігі жөніндегі сынамалау желісінің 
қоюлығын негіздеу; бақылау талдамаларының саны;
ілеспе құрамбөліктері бар өнеркәсіптік және жылу энергетикалық сулар 
үшін – технологиялық сынамаларды алу әдістері және орындары, олардың 
саны және көлемі; зерттеулерді жүргізетін институттардың, 
зертханалардың немесе кәсіпорындардың атауы, оларды өткізу уақыты;
анықтаулардың әр түрлі түрлерінің нысаналы маңызын, желі қоюлығы мен 
сынамалау аралықтарын: талдауды жүргізу әдістерін негіздей отырып, 
олардың әлсіз өткізетін қабаттарын және аэрация аймағын бөліп тұратын
сулы деңгейжиектерді қосатын тау жыныстарын сынамалау әдістемесі және
көлемдері;
арнайы зерттеулерді (радиоизотопты, индикаторлық, гидрогеотермиялық, 
жердегі геофизикалық, мамандандырылған түсірілімдер және т.б.), 
олардың көлемдері, желі қоюлығын және оларды орындау кезеңділігін, 
олардың нәтижелері;
су жинағыштарды сумен жасанды толтыру қарастырылған аумақтарда барлау
жұмыстарын жүргізу кезінде – сумен жасанды толтырудың қабылданған 
тәсілін, тәжірибелік жинау ғимараттарының конструкцияларын, 
өлшемдерін және санын, бақылау ұңғымаларын және басқа да бақылау 
пункттерін орналастыру схемаларын, тәжірибелік құю немесе айдаудың 
жалпы ұзақтылығы мен режимін, бассейнге немесе айдау ұңғымасына 
берілетін су деңгейін және шығысын өлшеу тәсілін және жиілігін, 
бассейндердегі тәжірибелік жинау үдерісінде немесе ұңғымаларға айдау 
(құю) кезінде талдаулардың әртүрлі түрлеріне үстіңгі қабаттағы және 
жерасты судың сынамаларын алу тәсілін және жиілігін негіздеу: аэрация
аймағындағы жынысты кольматация үдерісін зерттеу әдістемесі, лайлы 
тұнбалардың және лайлы топырақтың сынамаларын, олардың 
физикалық-механикалық және сулы-физикалық қасиеттерін анықтайтын 
тәсілдер, жиілігі және көлемдері, зерттеу нәтижелері;
кен орнының (аумақтың) зерделенгендігі және сүзгілеу схемаларын, су 
алу схемаларын, жерасты судың пайдалану қорларын есептеуді негіздеу, 
қоршаған табиғи ортасына суды іріктеудің әсерін бағалау үшін алынған 
нәтижелердің жеткіліктігінің толықтығы туралы тұжырымдар.

Жерасты және жерүсті суларының сапасын сипаттау:
кен орнының (аумақтың) гидрохимиялық жағдайларының жалпы сипаттамасы;



бағаланатын сулы деңгейжиектердегі су сапасының егжей-тегжейлі 
сипаттамасы: судың типі, ауытқу шектері және жалпы минералдану және 
қаттылықтың жалпы шамалары, негізгі химиялық құрамбөліктердің және 
органикалық көрсеткіштердің құрамдылығы және олардың жыл маусымдары 
жөніндегі өзгеруі; шекті ұйғарындылармен салыстырғанда суды нысаналы 
пайдалануға сәйкес нормаланатын құрамбөліктердің құрамдылығы және 
көрсеткіштердің мәндері: су сапасының қойылатын талаптарға 
сәйкестілігін бағалау: осы талаптардан шегіну кезінде – судың сапасын
жақсарту жөніндегі ұсынымдар (жұмсарту, темірсіздендіру, 
зарарсыздандыру, фторлау, фторсыздандыру, деманганация);
судың тұзды құрамының қалыптасуын анықтайтын факторлар; пайдалану 
кезінде бағаланатын жерасты судың – тартылатын үстіңгі қабаттағы 
сулардың, басқа сулы деңгейжиектердің жерасты суларының, бағаланатын 
сулы деңгейжиектердің кондициялық емес су сапасының өзгеруінің 
ықтимал көздерінің толық сипаттамасы; су сапасының өзгеруіне және 
оның суды тұтынудың есептік мерзіміндегі кондициялануына болжам;
кен орны аймағы мен су алу аумағының санитарлық сипаттамасы; жерасты 
және онымен байланысты үстіңгі қабаттағы сулардың ластанудың 
қолданыстағы және әлеуетті көздері; су алуды санитарлық күзету 
аймағын негіздеу; үстіңгі қабаттағы және жерасты суларын ластанудан 
қорғау жөніндегі ұсынылатын іс-шаралар;
су жинағыштарды жасанды сумен толтыру үшін үстіңгі қабаттағы суларды 
жоспарлы пайдалану кезінде – осы сулар сапасының сипаттамасы және 
оның жыл маусымдарындағы және көп жылдық кезеңіндегі өзгеруі, сонымен
қатар өзеннің (су қоймасының) ластану дәрежесінің өзгеруі және суда 
механикалық қоспалардың құрамдылығы; су жинағыштарды жасанды сумен 
толтыру кезінде жерасты су сапасының өзгеруін жылжу және жиналуы 
кезінде өздігінен тазаруын ескерумен болжау; қажеттілік кезінде – 
суды беруді кезеңдік ажырату немесе алдын ала суды дайындау әдістерін
қолдану жөніндегі ұсынымдар

Есептік параметрлерді анықтау және қорларды есептеу үшін басқа 
деректерді негіздеу:
есептік гидрогеологиялық параметрлер және қорларды есептеу үшін 
қажетті басқа да деректер; орындалған зерттеу нәтижелерін түсіндіру 
әдістері; есептік формулалар және оларды қолдану негіздемелері; 
гидрогеологиялық параметрлерді: сүзгілеу коэффициенттерін, пьезо- 
және деңгей өткізгіштікті, су бергіштікті, бөлгуш қабаттарды сүзгілеу
коэффициенттерін, ағып өту коэффициенттерін, арналық тұнбалардың 
қарсылығын, аэрация аймақтарындағы жыныстарды сүзгілеу 
коэффициенттерін және лайлы қабаттың сүзгілеу параметрлерін, 
қуаттылықты және жерасты су қорларын есептеу кезінде пайдаланылған 
басқа параметрлерді және деректерді есептеу нәтижелері; 
шынайы жеке мәндерді талдау және оларды брактау қағидалары; 
параметрлерді орталау әдістері, есептік мәндерді таңдау және оларды 
қорларды есептеу кезінде пайдалану ықтималдығын негіздеу; 
параметрлердің әлдеқайда өзгергіштігі кезінде олардың аумағы және 
қимасы жөніндегі өзгеруінің анықталған заңдылықтарын негіздеу; кен 
орнын (аумақты) параметрлердің есептік мәндері жөніндегі бұғаттау.

Жерасты суларының пайдалану қорларын есептеу:
бағаланатын жерасты суларын пайдалану режиміне қойылатын талаптар: 
суды тұтынудың есептік мерзімі, жыл ішіндегі қимадағы тұтынушылық 
суды алу кестесі, судың динамикалық деңгейлерінің шекті тереңдіктері,
ұңғымалардың ең аз дебиттері және т.б;
табиғат жағдайларын, есептеу схемаларын, қорларды есептеу және 



есептік байланыстарды әдісін схемалаудың қабылданған қағидаларын 
негіздеу; есептік тәуелділіктерге кіретін барлық бастапқы деректерді 
келтірумен жерасты судың пайдалану қорларын есептеу (сонымен қоса 
бекітуге ұсынылатынын көрсетуімен әртүрлі сызбалар жөніндегі 
есептеудің бірнеше нұсқалары кезінде);
жерасты су қорларын математикалық үлгілеу әдістерімен есептеу кезінде
– үлгінің егжей-тегжейлілігін негіздеу шешілетін міндеттің сипатына 
және табиғи жағдайлардың ерекшеліктеріне сәйкес; есептік схеманы 
құрастыру әдістемесі, оның сипаттамасы; техникалық құралдардың 
сипаттамасы және міндеттерді шешу кезінде оларды пайдалануды негіздеу
; қабылданған әдістерді және шешім алгоритмдерін негіздеу; сүзгілеу 
алаңын блоктарға бөлу қағидалары; бастапқы және шеткі талаптарды беру
әдістемесі, кері, инверсиялық және болжамдық міндеттерді шешу 
әдістемесі; алынған деректерді сипаттау және талдау; кері және 
болжамды міндеттерді шешудің негізгі соңғы нұсқаларының шығыс 
теңгерімін есептеу нәтижелері;
су жинағыштарды жасанды сумен толтыруды ескеріп қорларды есептеу 
кезінде – жерасты су қорларын толтыру көлемдерін жинаудың сүзгі 
айналымынан кейінгі орташа орта жылдық жылдамдығын болжау, су алунан 
жинау ғимараттарын ұтымды жинау негіздемесі (оттықты тазартудың 
қажетті дәрежесіне сүйене отырып), үзіліссіз жинау ұзақтылығы, жинау 
ғимараттарын тазарту көлемі және ұзақтылығы; пайдалану қорларын 
есептеудің қабылданған әдісін және жинау ғимарттарыдың ұсынылатын 
схеманыа және олардың жұмысының белгіленген режиміне қолданылмалы су 
жинағыштарды жасанды сумен толтыруды ескерумен қорларды бағалау 
нәтижелерін негіздеу;
жыл ішінде үзіліссіз суды тұтыну кезінде жерасты судың пайдалану 
қорларын есептеу (жерлерді суармалау, жайылымды суландыру және 
басқалар) соңғы жыл ішінде суды тұтынудың берілген әркелкі режимін 
ескере отырып, үздіксіз бірқалыпты суды алу талаптары үшін 
жүргізіледі, бекітуге үзіліссіз пайдалану режиміне қолданылатын 
санаттарға жатқызылған қорлар ұсынылады;
жерасты суының пайдалану қорларын қалыптастыру көздері; табиғи 
қорлардың және ресурстардың, сонымен қатар кен орнының (аумақтың) 
жұмылдырылатын жерасты су қорларының мөлшерін есептеу; кен 
орындарының жалпысу теңгерімін есептеу және жерасты суларының 
пайдалану қорларын қалыптастырудың негізгі көздерін сандық бағалау 
негізінде жерасты судың пайдалану қорларының қамтамасыз етілгендігі;
жерасты суларының пайдалану қорларын олардың зерттелгендік дәрежесіне
сәйкес санаттандыру қағидалары; қорлардың теңгерімдік қатыстылығын, 
есептелген қорлардың санын – жалпы және санаттар жөніндегі санын 
анықтау ( кен орны бойынша жалпы және аумақтар, сулы деңгейжиектері, 
сапа көрсеткіштері және судың нысаналы пайдаланылуы жөніндегі жекелей
кестелік нысанында беріледі).

Жерасты суды іріктеудің қоршаған табиғи ортаға әсерін бағалау және 
оны қорғау жөніндегі іс-шаралар:
пайдалануға белгіленген су жинағыштың қолданыстағы су жинағыштың суды
тұтынуының есептік мерзіміне әсерін бағалау (деңгейдің қосымша 
кесінділерінің шамалары, пайдалану қорларының ықтимал өзгерістері);
үстіңгі қабаттағы ағынның өзгерісін болжау, оның ықтимал қысқару 
шамасы (жерасты суларының табиғи босатылуын салыстыру, транзиттік 
ағынның бөлігін алу), тірі қиманың, көлдердің, су қоймалары алаңының 
лайлануының өзгерісін болжау;
жерасты сулары деңгейінің өзгеруін болжау және және онымен 



байланысқан өсімдіктердің ықтимал өзгеруін болжау (олардың даму 
талаптарының жерасты су деңгейінің орналасқан жерімен өзара байланысы
туралы деректер болса);
құрғатылған жыныстарды қайтадан шоғырландыру үдерістерімен байланысты
жер бетіндегі ықтимал тұнуды, суффозия-карст үдерістерінің 
қарқындауын болжау;
қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар.

Су жинағыштарды жобалау және пайдалану жөніндегі ұсынымдар:
суды алу құрылымдарын орналастыру, олардың конструкциялары, жерасты 
суларын пайдалану режимі, резервтік ұңғымалар мен бақылау желісі 
нүктелерінің саны және оларды орналастыру, іріктеліп алынатын жерасты
суларының саны және сапасы және депрессиялардың дамуын режимдік 
бақылау құрамы, су жинағыштарды жасанды сумен толтыру жөніндегі 
ұсынымдар;
жерасты суларын ұтымды пайдалану жөніндегі ұсынымдар; жерасты суларын
сарқылуы және ластануынан қорғау жөніндегі іс-шаралар;
үстіңгі қабаттағы ағынға келтірілген шығынды өтеу тәртібі және 
көздері (қажеттілігі болса)

Қорытынды
кен орнының (аумақтың) геологиялық құрылысы және гидрогеологиялық 
жағдайларының зерттелгендік дәрежесі, жерасты суларының сапасы және 
оларды пайдалану талаптары туралы негізгі тұжырымдар; бекітуге 
ұсынылатын санаттар жөніндегі пайдалану қорларының саны; қажеттілік 
кезінде – кен орнының (аумақтың) жерасты су қорларының өсу 
перспективалары;
барланған кен орнының (аумақтың) жерасты суларын пайдаланудың 
ауданның жалпы су теңгеріміне және қоршаған табиғи ортасына әсері;
аудандағы және кен орнындағы ары қарайғы барлау гидрогеологиялық 
жұмыстарының бағыты жөніндегі ұсынымдар

Ескертпе: Барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша жерасты суларының пайдалану 
қорлары есептелген есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға  4-қосымшада

берілген.

Жерасты суларының пайдалану қорларын қайта бағалау жөніндегі есеп нысаны

Кіріспе
қайта бағалау сәтінде аталған кен орнындағы пайдалануға қатысатын 
барлық ұйымдар мен кәсіпорындар туралы (бұдан әрі – су тұтынушылар) 
мәліметтер; 
суды іріктеу құрылымы және суға қажеттілік туралы мәліметтер (
қалыптасқан және перспективалы); 
суды тұтыну субъектілерінің заңды өзара қатынастары, бас су 
тұтынушының болуы, арнайы суды пайдалануға арналған лицензиялар, 
келісімшарттар, рұқсаттар туралы мәліметтер; 
су тұтынушыларының жерасты суларын нысаналы пайдалану бөлігіндегі 
ниеттері, олардың сапасына және пайдалану режиміне қойылатын 
талаптарды ықтимал түзету.

Кен орнының (аумақтың) қысқаша сипаттамасы
кен орнының (аумақтың) әкімшілік және географиялық орналасқан жері, 
гидрометеорологиялық сипаттамалары, геологиялық құрылысы, 
гидрогеологиялық және гидрохимиялық жағдайлары туралы мәліметтер; 
қорларды бекіткеннен, гидрогеологиялық жағдайлардың өзгергеннен бергі
уақыттағы мәліметтер (жеке сулы деңгейжиектердің құрғатылуы немесе 
қуаттылығының өзгеруі, қабат ішіндегі қысымның, арындардың төмендеуі,



шекаралық жағдайларының, қоректену және босату жағдайларының өзгеруі;
пайдалану ұңғымаларының дебиттері және салыстырмалы дебиттері, басқа 
су алумен ықтимал өзара әсерлері және оның деңгейі; гидрохимиялық 
талаптардың өзгеруі, химиялық құрамының тұрақтылығы және өнеркәсіптік
құрамбөліктердің қамтылуы туралы мәліметтері, жоспар және қимадағы 
кондицияланбаған су туралы мәліметтер.

Кен орнын тексеру нәтижелері (екінші топ үшін – игерілген кен 
орындары)
қайта бағалау сәтінде объектілердің экологиялық күйін сипаттайтын 
мәліметтер, су алудардың аумақтарын тексеру актілерінің негізінде 
келтіріледі;
қоршаған ортаға жерасты суларын алу әсерін бағалау қосымша 
келтіріледі: су қоймаларының тартылуы, беттік ағымдардың қысқаруы, 
өсімдіктер сипатының өзгеруі, карстық және басқа да геологиялық 
үдерістерді арттыру, беттің шөгуі;
аумақтар мен кен орындарының санитарлық-гидрогеологиялық тексеру 
деректері бойынша санитарлық күйін сипаттайтын мәліметтер; 
санитарлық қорғау аймағының (ары қарайғы - СҚА) барлық үш белдеулері 
үшін әзірленген қорғайтын іс-шараларды іске асыру мен тиімділігінің 
деңгейі туралы деректер келтіріледі, қажеттілік болса, химиялық және 
бактериологиялық ластаудың әлеуетті көздерінің туындауы (жойылуы), 
суды алудың өзгеруімен байланысты объектінің түзетілген СҚА-на 
негіздеу жүргізіледі; 
қайта бағалау жұмыстары кезеңінде натуралық зерттеу актілері 
негізінде су жинағыштың техникалық күйін сипаттайтын мәліметтер;
тексеру су жинағыштың әсер ету аймағында орналастырылған барлық 
қазбаларда жүргізіледі; ұңғымалар күйін бақылау әдістерінің сипаттауы
жүргізіледі: фототеле өлшеу, каверна өлшеу, шығынды өлшеу; 
ұңғымалардың техникалық күйін сипаттайтын негізгі нәтижелері (
тереңдіктері, диаметрлері, сорғылардың, ұңғыма үстіндегі және басқа 
да каптажды құрылымдардың жай-күйі, өлшейтін аппаратураның бар 
екендігі және жай-күйі, тұздың пайда болуы, коррозия үдерістерінің 
қарқындылығы);
су жинағыштар мен бақылау ұңғымаларын ары қарайғы пайдалану 
перспективалары, жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарының бағдарлы 
көлемдері туралы қорытындылар; 
судың сапасын жақсарту жөніндегі қолданылатын қондырғылар жұмысының 
тиімділігі туралы қорытындылар (жұмсарту, темірсіздендіру, 
зарарсыздандыру, фторлау, фторсыздандыру, деманганация).

Қосымша гидрогеологиялық зерттеулердің әдістемесі (олар өткізілсе):
орындалған жұмыстардың түрлері және көлемдері туралы мәліметтер;
нысаналы мақсатын, зерттеу әдістемелерін, негізгі нәтижелерін 
көрсетуімен жұмыстардың әрбір түрлерінің сипаттамасы, қорларды қайта 
бағалау мақсаты үшін орындалған түрлері мен көлемдерінің 
жеткіліктігін бағалау;
жерасты судың пайдалану қорларын қайта бағалау мақсаттары үшін 
қосымша бұрғыланған ұңғымаларды орналастыру жүйесі, көлемі, нысаналы 
мақсаты, тереңдіктері, диаметрлері және конструкциялары;
тәжірибелік-сүзгілеу жұмыстарының түрлері және көлемдері (тартып 
шығару, шығару, құю, айдау);
тәжірибелік бірлестіктер схемалары;
тәжірибелік-сүзгілеу жұмыстарын жүргізу әдістемелері мен 
технологиясының сипаттауы: сорғы жабдығы, ауытқу дәрежесі және сипаты
, жалпы және дебиттің жеке сатыларындағы ұзақтылық, жылдың белгілі 
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бір маусымына ыңғайластырылғандығы, ұңғымалардағы деңгейлер мен 
дебиттерді өлшеу тәсілдері мен жиілігі; тартып шығару немесе шығару 
режиміне әсер ететін басқа факторлардың сипаттамасы (барометрлік 
қысымы, табиғи және бұзылған жағдайлардағы үстіңгі қабаттағы, сонымен
қатар жерасты суларының деңгейі мен шығыстарының өзгеруі); тартып 
шығарылатын судың, оның зерттелетін сулы көкжиегіне кері жиналу 
ықтималдығын, сонымен қатар қоршаған табиғи ортасына кері әсер ету 
ықтималдығын ескертетін бұрылу сипаттамасы; деңгейдің қалпына 
келтірілуі бақылау ұзақтығы және жиілігі; бағаланатын емдік минералды
, өнеркәсіптік, жылу энергетикалық жерасты суларды агрессиялығын және
олардан тұздың бөлінуін, сонымен қатар пайдаланған суды (өнеркәсіп 
ағындарын) тастау (көму) талаптарын зерттеумен байланысқан зерттеу 
сипаты, көлемі және әдістемесі;
тәжірибелік-сүзгілеу жұмыстарының нәтижелері;
геофизикалық зерттеулерді жүргізу түрлері, көлемдері және әдістемесі,
пайдалану қорларын қайта бағалау мақсаттары үшін деректерді өңдеу 
кезінде олардың нәтижелерін пайдалану толықтығы;
жерасты сулары режимінің құрамы және бақылау әдістемесі, бақылау 
бекеттерінің орналасуы, құрамы мен көлемдері және жүргізілген 
бақылаулар мен зерттеулердің әдістемесі, негізгі нәтижелері;
судың нысаналы пайдаланылуын және оны ластаудың ықтимал көздерінің 
болуын ескерумен жерасты және үстіңгі қабаттағы сулардың сапасын 
зерттеу жөніндегі жұмыстардың құрамы және көлемдері, талдауларды 
жүргізу әдістері, зерттеуді жүргізген зертхананың атауы, талдауларды 
және зертханаларды бақылау; 
сулы деңгейжиектерді жинайтын, сынамалаудың анықтауларының, желі 
қоюлығын және аралықтарының әртүрлі түрлерінің нысаналы мақсатын 
негіздеуімен олардың әлсіз өткізетін қабаттары мен аэрация аймағын 
бөлетін тау жыныстарын сынамалау әдістемесі және көлемдері.

Кен орны шеңберіндегі өзгерістер сипаттамасы (бірінші топ үшін – 
барланған кен орындар):
алдыңғы қаралған сәттен бастап орын алған экологиялық және 
техногендік өзгерістер туралы деректер: өнеркәсіп және ауыл 
шаруашылығының жаңа объектілерінің құрылысы және пайдаланылуы - 
жерасты суларының ықтимал ластану көздері (зауыттар, фабрикалар, 
кеніштер, фермалар, жинақтаушылар, елді мекендер), ластаушылардың 
сипаттамасы, әсер ету үдерістерінің пайдалану қорларын құру көздеріне
әсеріне бағыттылығы, олардың жерасты суларының сапасына әсерін 
бағалау, пайдалану қорларының жай-күйі мен мөлшері;
өзендер, көлдер, бұлақтардың, дамбалардың, бөгеттердің, су 
қоймаларының, арналардың құрылысының гидрологиялық режимінің өзгеруі,
осы объектілердің негізгі сипаттамалары, олардың жерасты суларының 
пайдалану қорларына әсер ету деңгейі; 
барлық аталған факторлардың пайдалану қорларының көлеміне жиынтық (
жалпы) әсер ету туралы қорытындылар, оларды алдында қабылданған 
көлемінде және санаттарында қайта есептеу немесе қайта бекіту 
қажеттілігін негіздеу.

Су жинағыштарды пайдалану режимін талдау (екінші топ үшін – игерілген
кен орындары):
су жинағыштар жөніндегі деректер: пайдалану, бақылау ұңғымаларының, 
басқа каптажды құрылыстардың орналастырылуы, олардың типтері, 
орналастырылу схемалары, конструкциясы;
өнімді деңгейжиектерді ашу сипаты;
ашу тәсілі және дәрежесі, пайдалану тәсілі;



суды жинау жұмысының мерзімі, өнімділігі, судың динамикалық 
деңгейлері, пайдаланудың барлық кезеңі үшін және жыл маусымдарында 
олардың өзгеруі; пайдалану уақытында және жылдық қимасында су 
сапасының өзгеруі;
дебиттердің су деңгейлері мен температурасын өлшеу тәсілдері және 
жиіліктері, зертханасын көрсетуімен сапаны бақылау тәсілі, өлшеулер 
мен талдаулардың анықтығын бағалау;
жерасты суларды пайдалану режимінің негізгі заңдылықтарын сипаттау 
және түсіндіру, пайдалану режимінің сипаты (қалыптасқан, 
қалыптаспаған) және оны шарттайтын себептері туралы тұжырымдар; 
жерасты судың пайдалану қорларын қалыптастырудың негізгі көздерінің 
сандық және сапалық сипаттамасы;
пайдаланудың барлық кезеңі үшін су алудардың өнімділігінің уақыттағы 
өзгеруі туралы мәлімет, өзгерістер себептері (суды алу шектеулері, су
жинағыштың кеңеюі, ұңғымаларды жерасты суларын пайдаланудың басқа 
тәсіліне көшіру, кен орнының табиғи ықтималдіктерімен, су жинағыштың 
қажеттіліктерінің өзгеруімен және техникалық күйімен байланысқан 
табиғи және технологиялық себептері және басқасы); 
емдік минералды, өнеркәсіптік, жылу энергетикалық сулар үшін – 
температураның және жерасты су сапасының өзгеруі (ионды-тұзды құрамы,
минералдануы, пайдалы және зиянды құрамбөліктерді қамтуы, газ 
құрамдылығы, механикалық қоспалары); жерасты судың агрессиялылығы, 
тұздарды сілтісіздендіру процестері; пайдаланылған суларды (
өнеркәсіптіе ағындарды) тастау, жою немесе көму тәсілдері. 
ұңғымаларды пайдалану режимінің талдамасы (жеке сулы деңгейжиектер 
және тектоникалық блоктар жөніндегі беріледі);
қайта бағаланатын су алударда жасанды сумен толтырудың қолданыстағы 
жүйелерінің болуы кезінде – олардың жұмысының қысқаша сипаттамасы; 
пайдаланылу мерзімі, орналастыру схемасы және жинау ғимараттарының 
көлемдері, олардың өнімділігі (бар болған жағдайда); 
су жинағыштарды жасанды сумен толтыру технологиясы, режимі және 
параметрлері – бассейндер үшін толтыру тереңдігі және жинау 
жылдамдығы, ағын мөлшері және айдау ұңғымаларының суды жұту шығысы, 
үзіліссіз жинау және жинау ғимараттарын тазартуға арналған 
үзілістердің ұзақтығы; жерасты суларының режимі; 
жинауға берілетін судың сапасы және су жинағыштарды жасанды сумен 
толтыру үдерісінде жерасты су сапасының өзгеруі туралы деректер; 
тау жыныстарын кальматациялау процестерінің сипаттамасы және 
бассейндердің түбінде лайлы тұнбалардың қалыптасуы туралы деректер; 
жинау ғимараттарының жұмыс тәжірибесін су жинағыштарды жасанды сумен 
толтыруды гидрогеологиялық негіздеу кезінде алынған болжамдардың 
нәтижелерімен салыстыру.

Болжамдарды және пайдаланудың нақты нәтижелерін салыстыру (екінші топ
үшін – игерілген кен орындары):
гидродинамикалық болжамдар: барлау және нақты (пайдалану салдарынан) 
нәтижелер бойынша динамикалық деңгейлердің, депрессиялық ойыңқылардың
өлшемдерінің жағдайы, ұңғымалардың және басқа да каптажды 
құрылымдардың дебиттері, шекті дебиттері; болжамдық есептердің 
пайдалану деректерінен айырмашылығының себептері; қорларды бастапқы 
бағалау кезінде таңдап алынған есептік схеманың дұрыстығы және 
қажеттілігі болса, қайта бағалау үшін жаңа есептік схеманы негіздеу 
және таңдау;
бастапқы есептеу кезінде қолданылған және пайдалану нәтижелері 
жөніндегі алынған гидрогеологиялық параметрлер; айырмашылық 



себептерін талдау; қайта бағалау кезінде қолданылатын мәндерді таңдау
және негіздеу; 
гидрохимиялық болжамдар: кондициялық емес сулардың болжамдық және 
нақты күйі; барлық көрсеткіштер жөніндегі сапасының болжамдық және 
нақты өзгеруі; белгіленген айырмашылықтардың себептерін талдау; ары 
қарайғы болжау әдістемесі; 
геоэкологиялық болжамдар: табиғат ортасының болжамдық және нақты күйі
; жерасты су сапасының жағымсыз өзгеруінің жаңа факторларының 
туындауы (пайда болуы); қоршаған ортаны ластаудың ықтимал үдерістерін
талдау және ары қарай пайдалану үдерісінде оларды барынша азайту 
әдістері. МЖСК, МҚК немесе АҚК ұсыныстарын орындауды талдау.

Жерасты суларының пайдалану қорларын есептеу (бірінші топ үшін – 
барланған кен орындар-егер олар жүргізілсе)
жерасты суларының пайдалану қорларын есептеу әдісін таңдау (қорларды 
қайта бағалау) есептің алдыңғы тарауларында жасалған тұжырымдарға 
негізделуі тиіс, гидрогеологиялық жағдайлардың күрделілігін, жиналған
ақпараттың көлемі мен көрнекілігін ескеріледі.

Су жинағыштарды қайта құру және пайдалану жөніндегі ұсыныстар:
суды алу ғимараттарын, олардың конструкцияларын орналастыру схемасы, 
жерасты суларын пайдалану режимі, резервтік ұңғымалар мен бақылау 
желісінің нүктелерінің саны және орналастырылуы, алынған жерасты 
суларының көлемі мен сапасын және депрессияның дамуын режимдік 
бақылау құрамы.

Қорытынды:
кен орнының заманауи зерттелгендік дәрежесі, бекітуге ұсынылатын 
санаттар бойынша пайдалану қорларының саны туралы негізгі тұжырымдар;

қорларды талап етілгендер (барлық тұтынушылардың қазіргі 
мұқтаждықтарына тең) және уақытша талап етілмегендерге бөлу; кен 
орнын (учаскені) пайдалануға қатысатын немесе қатысуы болжамдалатын 
барлық су қолданушылардың тізімі; 
аталған кен орнын (учаскені) пайдаланудың өңірдің жалпы су 
теңгеріміне және қоршаған табиғи ортасына әсерін бағалау.

Ескертпе: Жерасты суларының пайдалану қорларын қайта бағалау жөніндегі есеп нысанын
толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға  берілген.5-қосымшада

 

Жер қойнауын геологиялық
зерттеу нәтижелері туралы
түпкілікті есеп нысанына

1-қосымша

"Қатты пайдалы қазбалар бойынша кондициялардың техникалық-экономикалық негіздемесі 
жөніндегі есеп нысанын" толтыру бойынша түсіндірме

      Қорларды әр нұсқалы есептеу борттық құрам нұсқалары бойынша пайдалы қазбаларды тікелей 
көмкеру жолымен немесе жоғары нұсқалардан төмен нұсқаларға бөлуді қолдана отырып жүргізіледі.

      Қалың тұрақты желіс (50х50 метр және одан да қалыңырақ) бойынша барланған, қарапайым 
құрылысты кен орындарының қорларын есептеу кезінде, есептеудің геостатикалық әдістері қолданыла
алады. Соңғысының нәтижелерін кем дегенде 25% көлемінде дәстүрлі әдісті қолдана отырып, қорлар 
есебімен растау қажет.



      Әр нұсқалы есептеуге кен орнының барлық қорлары, сондай-ақ олардың бір бөлігі тартыла 
алады. Әр нұсқалы есептеуге тартылатын қорлар үлесі кен орнының немесе оның учаскелерінің 
масштабы мен геологиялық құрылымының ерекшелігіне тәуелді.

      Әр нұсқалы есептеу үшін нақты учаскені таңдау оның барлану деңгейі, кеннің типі мен 
олардың сапасы, сондай-ақ көлемі мен қорлар санаты бойынша жеткіліктілік деңгейі бойынша 
байыптылығына байланысты жүзеге асырылады.

      Қорларды есептеу кестелерінде, мәтіндік бөлімінде және графикалық қосымшаларда есептелетін
қорлардың санаттары (А, В, С1 және С2) көрсетіледі. ТЭН мәтінінде әр нұсқалы есептеу кестелері 
кеннің, учаскелердің және кенді денелердің санаттары, өңдеу әдістері, технологиялық типтері 
бойынша қорларды қамтиды.

      Кен орны қорларының бір бөлігін әр нұсқалы есептеу кезінде кен орнының экономикалық 
құндылығын анықтау үшін толық қорларға өту статистикалық тәсілмен орындалады.

      "Кен орнын игеру әдісін таңдау және негіздемесі" бөлімінде:

      Ашық өңдеу шекараларын белгілеу кезінде аршудың шекаралы (шекті) коэффициентін басшылыққа
алу ұсынылады, ол игерудің жерасты және ашық әдісінің өзіндік құнының қатынасы бойынша немесе 
өндіруге келетін экономикалық ұйғарынды алынатын құндылық бойынша анықтала алады.

      Жерасты әдісімен игерудің қолайлы тереңдігі аршудың техника-экономикалық көрсеткішін 
салыстырумен анықталады.

      Игерудің қабылданған жүйелерінің негіздемесі пайдалы қазбалар мен қоршауыш жыныстар 
құрамын, кенді денелердің жату жағдайын, олардың морфологиясын, қуатын, жайылу және құлау 
бойынша мөлшерлерін, сондай-ақ еңбектің қауіпсіздік шарттарын сақтай отырып, Қазақстан 
Республикасындағы пайдалы қазбаларды игеруді реттейтін нормативті актілердің ережелерін ескеріп 
жүргізіледі.

      Тау-кен-геологиялық шарттар мен жақын жылдық өнімділігі ұқсас болған жағдайда, жұмыс 
істеп тұрған ұқсас кәсіпорын бойынша қабылданатын игерудің таңдалған жүйелері шығындардың, 
құнарсыздану мөлшерін, тау-кен-дайындық және кесу жұмыстарының көлемін, еңбек өнімділігін, 
материалдар мен электр энергиясының шығысын айқындайды.

      Құрамында пайдалы құрамбөліктері бар құнарсызданған масса үлесі әр нұсқалы есептеу 
нәтижелері, одан жоғары нұсқалар қорларының контурлары қатысында өсірілетін қорлар ережесімен 
анықталады.

      Өндірудің ашық әдісі кезінде аршу жыныстары мен пайдалы қазбаларды тасымалдау түрлері (
темір жол, автомобильді, конвейерлі, үйлестірмелі және басқа) тасымалдаудың қабылданатын 
нұсқаларының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін салыстыру жолымен кен массасының көлеміне 
байланысты анықталады.

      "Технологиялық бөлігі" бөлімінде:



      Минералды шикізатты өңдеу технологиясын негіздеу үшін минералды шикізаттың заттық құрамы,
тауарлық өнім алу үшін оны өңдеудің мүмкін әдістері және тағы басқа да мәліметтер туралы 
ақпаратты алу мақсатында өкілдік технологиялық сынамаларда минералогиялық зерттеулер жүргізіледі
.

      Технологиялық сынамалардың сәйкестілігін бағалау геологиялық-технологиялық карталау және 
минералды шикізаттың технологиялық қасиеттерін зерттеу нәтижелері негізінде жүргізіледі.

      Кен орнында жеке өңделуге тиісті кеннің бірнеше технологиялық типтері болған жағдайда, 
технологиялық сәйкестік сынаманың негізделуі олардың әрқайсысы бойынша жүргізіледі.

      Кенді өңдеудің ұсынылған сызбасы мыналарды қамтамасыз етеді:

      1) минералды шикізатты кешенді түрде пайдалану;

      2) негізгі және ілеспе пайдалы құрамбөліктерді максималды алу;

      3) концентратта пайдалы қазбалардың барынша мол болуы;

      4) сирек немесе шашыранды элементтерді, бағалы металдарды селективті өнімге немесе 
негізгі концентраттарға ілеспе құрамбөліктер ретінде бөлу, бұл элементтер мен металдар олардан 
металлургиялық қайта өңдеу кезінде алына алады;

      5) кенді емес металдарды өнімнің дербес түріне экономикалық қолайлы түрде бөлу;

      6) ағынды және айналымдағы сулардан және газ тазалау өнімдерінен алынған бағалы 
құрамбөліктерді кәдеге жарату;

      7) қатты қалдықтарды (аршу жыныстарын, байыту қалдықтарын) жерасты кен қазбаларын төсеу 
үшін, құрылыс материалдарын өндіру үшін шикізат ретінде және тағы басқа мақсаттарда пайдалану 
мүмкіндігі.

      Минералды шикізатты қайта өңдеу жұмыс жасайтын байыту фабрикасында, жаңадан салынып 
жатқан өңдеуші кәсіпорында немесе жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда қарастырылады. Минералды 
шикізатты өңдеу нәтижесінде алынатын тауарлық өнім қолданыстағы техникалық регламенттер мен 
стандарттарға толық сәйкес келуі қажет.

      Негізгі пайдалы құрамбөліктің әртүрлі борттық құрамдарға қатысты шикізатты өңдеу кезінде 
алынатын тауарлық өнімнің сапасы қолданыстағы стандарттарға сәйкес бағаланады.

      Кондициялардың техника-экономикалық негіздемесінде мыналарды қарастыру қажет:

      1) минералды шикізаттың (ортақ технологиялық тип шегінде) пайдалы құрамбөліктердің, 
зиянды қоспалардың құрамы бойынша сапасын өзгертуге тигізетін әсері және минералды шикізаттың 



біркелкілендіру мүмкіндігімен қоса, технологиялық процесс көрсеткіштеріне әсер ететін басқа да 
қасиеттер;

      2) жобалық шешімдерді қабылдауға, қолданыстағы салалық нормативті құжаттарға (
технологиялық жобалау нормаларына) сәйкес пайдалы қазбаларды өңдеу бойынша техника-экономикалық
көрсеткіштерді есептеуге, минералды шикізатты өңдеудің жоғары тиімді технологиясы бар жұмыс 
істейтін немесе жобадағы ұқсас кәсіпорынға негізделген түрде таңдауға қажетті бастапқы деректер
.

      Кендердегі негізгі және ілеспе құрамбөліктердің мөлшері (ТЭН-де) қорларды әр нұсқалы 
есептеудің деректері бойынша қабылданады, ал байыту өнімдеріндегі (концентраттарда, өнеркәсіп 
өнімдерінде және қалдықтарда) технологиялық көрсеткіштердің мәндері орындалған зертханалық, 
ірілендірілген-зертханалық немесе жартылай өнеркәсіптік сынақтар негізінде анықталады. 
Қабылданған технологиялық көрсеткіштерге сәйкес негізгі және ілеспе құрамбөліктердің бөліну 
балансы құрылады.

      Минералды шикізатты кешенді пайдалану үшін, олардан өнім алу мақсатында байыту 
фабрикаларының қалдықтарын қайта өңдеу орындылығын қарастырған жөн.

      "Экономикалық бөлігі" бөлімінде:

      Кен орнына геологиялық-экономикалық баға беру және кондициялардың есептік параметрлерін 
негіздеу үшін капиталдық салымдар мен пайдалану шығындарының мөлшерін, сондай-ақ тауар өнімінің
құнын негіздеу басты орын алады.

      Капиталдық шығындар кеніштің қызмет мерзімі мен жылдық өнімділігін анықтаудан соң, 
бағаланатын кен орнын өнеркәсіптік игеру үшін құрылысы жобаланған нысандар тізімі белгіленген 
соң есептеледі.

      Капиталдық шығындардың құрамдас бөліктері:

      тау-кен-капиталдық қазбалар кешені, ғимараттары, құрылыстары мен жабдықтары бар кеніш;

      қалдықтық шаруашылығы нысандары мен айналымды сумен қамту жүйесі бар байыту фабрикасы;

      кен орнынан қатынас жолдарына дейінгі автомобиль және темір жолдарының учаскесі;

      энергиямен, сумен және жылумен жабдықтау жүйелері, кәріздер;

      табиғатты қорғау және табиғатты қалпына келтіру шаралары.

      Капиталдық және пайдалану шығындары ұқсас жағдайда игерілетін кен орындарының жобалық 
және нақты көрсеткіштерімен сәйкестендіру және тікелей есептеу әдісімен анықталады.



      Тікелей есеппен тау-кен-капиталдық жұмыстарға капиталды салымдарды, кен жабдығы мен 
карьер көлігін сатып алу және құрастыруға жұмсалған шығындарды анықтаған жөн. Қосалқы 
шаруашылыққа жұмсалатын шығындар әдетте ұқсастығына қарай анықталады.

      Байыту фабрикасына капиталды салымдар ұқсас-фабрикада минералды шикізаттың жылдық өндірісі
бойынша өндірістік қуаттың 1 т шекті шығындар бойынша да анықталады.

      Кеніштің, байыту фабрикасының және қосалқы цехтардың технологиялық жабдықтарын сатып 
алуға жұмсалатын шығындар тасымалдау-дайындау шығындарын есептей отыра, оларды Қазақстан 
Республикасында сатылуы немесе өндіруші зауыттар бағасы бойынша анықталады.

      Алаңнан тыс қолданылатын құрылыстар баламаларын қолдану және 1 км жолдың, электр тарату 
желілерінің, су таратқыштардың және сол сияқтылардың құнының іріленген көрсеткіштерін тікелей 
есептеу арқылы бағаланады.

      Нормативті-анықтамалық деректер бойынша жұмыс бірлігінің өзіндік құнын анықтау кезінде 
оларды ұқсас жұмыс жасаушы кәсіпорындардағы өзіндік құнның қымбаттау коэффициентін ескере 
отырып ағымдағы бағаларға аудару қажет.

      Пайдалану шығындары сметасы жасалған соң, кондициялардың ТЭН-не сәйкес технологиялық 
бөлімдерінде өндірістің күнтізбелік жоспарларын, жабдықтар тізімін, штаттық адам санын, 
материалдар, электр энергиясы, су, жылу шығындарының нормаларын анықтау қажет.

      Пайдалану шығындары:

      пайдалы қазбаларды жер астында өндірген жағдайда - кеніштің жылдық өнімділігіне, өндіру 
тереңдігі, ашу нұсқасы, шығынсыз толтыруға немесе шығынмен толтыруға өндіру жүйесіне;

      ашық өндіру кезінде - жылдық өнімділікке, негізгі жабдықтардың, көлік құралдарының 
типтері мен мөлшерлеріне, карьер тереңдігі мен ашу коэффициентіне тәуелді.

      Бұзылған жерлерді қалпына келтіру шығындары бұзылған жерлердің алаңы мен 1 гектарды 
қалпына келтіруге шекті шығындар есебімен анықталады.

      Пайдалы қазбаларды байыту бойынша шығындар байыту әдісімен және руда құрамымен, 
фабриканың белгіленген өнімділігіне сәйкес анықталады.

      Жалпы комбинаттық шығындар өндірудің және байытудың өзіндік құнына байланысты.

      Өндірістен тыс шығындар цехтық тиеу-түсіру жұмыстарынан және концентратты ортақ 
пайдаланылатын темір жол желісіне дейін тасымалдаудан құралады.

      Қоршаған ортаны қорғау шығындары өндірістік қызметтің сипатына және жергілікті жердің 
жағдайына байланысты, олар жеке есептеледі және пайдалану шығындарына қосылады.



      Пайдалану шығындары сметасының негізгі құрамбөліктері мыналар болып табылады:

      жергілікті жұмыскерлер үшін орташа айлық жалақыдан есептелетін, кәсіпорында жұмыс 
жасайтын қызметкерлер еңбегінің құны; шетелдік мамандар үшін орташа мөлшерлеме тәуліктік тұрмыс
, жұмыс орнына және кері қайту жолы, тұру шығындарын ескере отыра, есептеледі; еңбекақыға 
есептелетін төлем (әлеуметтік салық, жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті
сақтандыру);

      ағымдағы бағалар бойынша шикізаттың, материалдардың, отындардың, қосалқы бөлшектердің 
құны. Байыту фабрикалары үшін реагенттерді таңдау және олардың қорлары сәйкес кәсіпорындармен 
аналог бойынша анықталады;

      электр және жылу энергиясына шығындар ағымдағы тарифтер бойынша есептеледі. Тұтынатын 
электр энергиясының мөлшері қолданылатын электр жабдығының шекті қуаты негізінде есептеледі;

      табиғатты қалпына келтіруге жұмсалатын ағымдағы шығындар;

      жөндеу жұмыстары және негізгі қорларды ұстау;

      амортизациялық төлемдер;

      басқару шығындары.

      Экономикалық есептердің маңызды құрамбөлігі шикізаттың металлургиялық өңделуіне жұмсалатын
шығындарды анықтау болып табылады.

      ТЭН-нің есебінде соңғы өнім құнын және басқа да көрсеткіштерді анықтау кезінде теңгедегі 
және халықаралық тауар нарықтарында басымдылыққа ие валютадағы бағалар қолданылады.

      Бағаланатын кен орнын өнеркәсіптік игерудің экономикалық тиімділігі туралы оңтайлы шешім 
қабылдау үшін әртүрлі нұсқалы борттық құрам кезінде есептелген қорлардың, игеру әдістері мен 
жүйелерінің, технологиялар және тағы басқалардың салыстырмалы қаржылық талдауы жүргізіледі.

      Кен орнын бағалау және оның қорларының баланстық тиістілігін анықтау кезінде қолданылатын
негізгі экономикалық ұғымдар мен көрсеткіштер:

      1) ақша ағымы;

      2) дисконттирлеу коэффициенті;

      3) қазіргі таза құны;

      4) табыстың ішкі нормасы (табыстылықтың ішкі мөлшерлемесі);



      5) капитал салымдарының өтелу мерзімі және басқалар.

      Кондицияларды әр нұсқалы техника-экономикалық негіздеу кезінде оңтайлы ретінде негізгі, 
сондай-ақ ілеспе пайдалы қазбалар мен құрамбөліктердің қолданысы ескерілетін тауарлық өнімнің 
сатылымынан сомадағы ақша ағымы мөлшерінде берілген, кен орнын өндірудің барлық мерзімі 
аралығында инвестициялардан ең жоғарғы жиынтық экономикалық әсерді қамтамасыз етуші нұсқа 
қабылданады.

      Кондициялар параметрлері оңтайлы нұсқа базасында белгіленеді.

      Кондициялардың ТЭН-нің аясында жүзеге асырылатын қаржылық бағалар олардың көлеміне 
жағымды және теріс әсер етететін негізгі факторларды қарастыруды қамтиды. Оларға дайын өнімге 
бағаның өзгеру мүмкіндігі, кендердегі пайдалы құрамбөліктердің нақты орташа құрамының ауытқуы, 
капиталды және пайдалану шығындарын бағалау кезінде жіберілген қателіктер және тағы басқалар. 
Бұл факторлардың барлығының жоба экономикасына әсері табыстың ішкі нормасы (IRR) мөлшеріне және
жобаның қазіргі құнына (NPV) тәуелділігіне өзгерісін бейнелейтін арнайы есептер көмегімен 
зерттеледі. Кондициялардың ТЭН-ін қарастыру кезеңіне ҚМК-ға технологиялық және басқа да 
мамандандырылған зерттеулер бойынша есептер ұсынылады.

 

Жер қойнауын геологиялық
зерттеу нәтижелері туралы
түпкілікті есеп нысанына

2-қосымша

"Қатты пайдалы қазбалар бойынша қорларды есептеу жөніндегі есеп нысанын" толтыру 
бойынша түсіндірме

      "Барлау және игеру деректерін салыстыру" бөлімінде:

      Кен орнын барлау және игеру деректері бұрын ҚМК бекіткен қорлар сұлбасында, сондай-ақ осы
сұлбалардағы қорлардың өңделуін есепке ала отырып салыстырылады.

      "Қорларды есептеу" бөлімінде:

      Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дайындалған ұсынылатын материалдарға қорларды 
есептеу нәтижелерін және олардың дұрыстығы туралы қорытындыларды негіздеу үшін қажетті барлық 
деректер кіреді. Материалдардың мазмұны мен формасы тексеру мүмкіндігін, ал қажет болған кезде 
авторлардың жеке қатысуынсыз қорларды есептеу деректерін өңдеуді қамтамасыз етеді.

      Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дайындалған ұсынылатын материалдарға бастапқы 
геологиялық, тау-кен-техникалық және экономикалық деректердің және оларды өңдеу нәтижелерінің 
электрондық базасы, сондай-ақ осы негізде алынған мәтіндік материалдар, қағаз және электронды 
тасығыштағы кестелік және графикалық қосымшалар кіреді.

      Бастапқы деректер барлау қазбаларының бастапқы нүктелерінің координаттарының файлдары, 
ұңғымалардың бағандарын инклинометрлеу нәтижелері және маркшейдерлік өлшемдер, барлау қазбалары 
мен оларды сынамалау құжаттамалары (кен орнының геология-математикалық моделін жасау үшін қажет



түпкілікті ақпараты бар барлық файлдар) бар тексерілген электрондық база түрінде мемлекеттік 
сараптамаға ұсынылады. Графикалық ақпарат (топографиялық негіз, жоспарлар, қималар және тағы 
сол сияқтылар) векторлық немесе растрлық сандық форматтарда (*.dxf, *.cdr, *.jpg, *.tiff, *.gif
, *.tab (формат MapInfo)) қатесіз, координаттық тормен, өзінің қағаз баламаларына сәйкестікте 
ұсынылады.

      Бастапқы деректер бүкіл кен орны бойынша бөліп көрсетілген қиылысу кестелері мен 
сынамалау журналдарын біріктіретін кесте түрінде, MS Office: MS Excel, MS Access құралдары 
арқылы оқыла алатын файлдарда ұсынылады. Түрлі операциялық бағдарламаларда жұмыс істейтін 
бағдарламалық өнімдерді ақпараттық деректер базасын бір жүйеден екіншісіне импорттау/
экспорттаудың стандартты интерфейсімен, сондай-ақ кез келген перифериямен жұмыс істеу үшін қажет
интерфейспен қамсыздандырған жөн.

      Кен орнының блоктық моделін жасау арқылы геостатикалық модельдеу негізінде орындалған 
қорларды есептеу нәтижелерін кондициялардың барлық параметрлерін (борттық құрамын, 
құрамбөліктерді шартты құрамбөлікке аудару коэффициенттерін және олардың шартты құрамбөлікке 
аудару үшін қажет ең төменгі мөлшерін, кен денесінің ең төменгі қуатын, бос жыныстардың және 
бейкондициялық кендердің қабаттарының ең жоғарғы қуатын) қолдану арқылы бөліп көрсетілген кен 
қиылыстары бойынша салынып жатқан үш деңгейлі модельмен салыстырған жөн.

      Есептеудің осы түрі қарастыруға ұсынылған қорлардың жалпы көлемінің 25-50 %-ы (ҚМК 
келісімі бойынша) көлемінде қорларды (геологиялық блоктарды, қималарды, көпбұрыштарды және 
басқаларды) есептеудің дәстүрлі әдістерінің бірімен бақылауға жатады. Салыстыру кен орнының 
анағұрлым байыпты учаскелері бойынша орындалады. Нақты ақпараттық технологияны қолдану арқылы 
орындалған қорларды есептеу нәтижелері басқа ақпараттық технологияны қолдану негізінде көрсету 
мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі.

 

Жер қойнауын геологиялық
зерттеу нәтижелері туралы
түпкілікті есеп нысанына

3-қосымша

"Көмірсутектердің қорларын есептеу жөніндегі геологиялық есеп нысанын" толтыру бойынша 
түсіндірме

      "ҰГЗ материалдарын түсіндіру әдістемесі мен нәтижелері" бөлімі есептеу параметрлерін: 
тиімді қалыңдықтарды, абсолюттік белгілері көрсетілген су-мұнай, газ-мұнай және газ-су 
байланыстарының қалыптарын, жыныстардың сүзгіштік-сыйымдылық қасиеттері туралы жынысөзектің 
ақпаратын, сынақ нәтижелерін және басқа қажетті ақпаратты анықтау үшін пайдаланылған ҰГЗ 
әдістерінің диаграммаларын салу арқылы масштабы 1:200 тереңдіктегі ұңғымалар жөніндегі 
планшеттермен сүйемелденеді.

      "Қорлардың, санау параметрлерінің санаттарын негіздеу және мұнайдың, газдың, конденсат 
пен ілеспе құрамбөліктердің бастапқы қорларын санау" бөлімінде:

      орташа есептеу мәндері мынадай шамаларда өлшенеді: тығыздық метрмен; қысым ондық бірлікке
дейінгі дәлдікпен мега Паскальда; алаң мың шаршы метрде, мұнай, конденсат және су тығыздығы бір
текше сантиметрге граммен, ал газ бір текше метрге килограммен (мың бірлік үлесіне дейінгі 
дәлдікпен); кеуектілік пен мұнай-газ қанықтылығының коэффициенттері мың үлеске дейін 
дөңгелектеу арқылы бірлік үлеспен өлшенеді; кәсіпшілік мәні бар мұнайдағы, газ бен 



конденсаттағы ілеспе құрамбөліктердің қорлары мұнай мен газ қорларын есептеу шекараларында 
есептеледі;мұнай, конденсат, этан, пропан, бутандар, күкірт және металдардың қорлары мың 
тоннамен, газ қоры миллион текше метрмен, гелий мен аргон қорлары толық мәнге дейін 
дөңгелектенген мыңдаған текше метрмен есептеледі;

      қорларды есептеу параметрлері және нәтижелері кестелер түрінде беріледі;

      пайдалану ұңғымалары көп игеріліп жатқан кен орындары жөніндегі сынамалау және сынау және
тәжірибелік-кәсіпшілік пайдалану нәтижелері туралы ақпарат жеке қосымшаларда беріледі.

 

Жер қойнауын геологиялық
зерттеу нәтижелері туралы
түпкілікті есеп нысанына

4-қосымша

"Барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша жерасты суларының пайдалану қорлары есептелген 
есеп нысанын" толтыру бойынша түсіндірме

      1. Жерасты суларының пайдалану қорларын есептеу жөніндегі есеп (бұдан әрі – есеп) 
қорларды есептеуді негіздеу және тексеру және бас тоғандар құрылымын жобалау немесе қайта 
конструкциялау үшін қажетті деректерді қамтуы тиіс.

      2. Есеп мәтіндік бөлікті, мәтіндік, кестелік және графиктік қосымшаларды қамтиды.

      3. Мәтіндік қосымшаларда:

      объектінің суды қажет ететінін (немесе тапшылығын) қолданыстағы сумен жабдықтау мен бұрын
бекітілген қорлармен үйлестіріп негіздейтін;

      кен орнында (аумақта) барлау жұмыстарын жүргізу қажеттілігін растайтын;

      жерасты суларының сапасы мен оларды пайдалану жағдайларына (режиміне) қойылатын 
талаптарды анықтайтын;

      суды жинағышты жасанды толтыру қажеттілігі мен мүмкіншілігін негіздейтін;

      беткі қабаттағы ағынның зиянның мүмкіншілігі мен шамасын және оны өтеудің шарттарын 
негіздейтін (қажеттілігі болса) құжаттардың көшірмелері ұсынылады.

      4. Кестелік қосымшаларда қорларды есептеуге кестелер бастапқы және аралық деректер, 
есептеу операуциялары мен есептеу нәтижелерін тексеруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 
нысанда беріледі. Бұл ретте:

      мынадай кестелер қоса беріледі:



      жерасты суларының пайдаланылатын қорларын қайта бағалау кезінде және олардың қамтамасыз 
етілгендігін бағалау кезінде қолданылатын есептік гидрогеологиялық параметрлер және олардың 
орташа (есептік) мәндерін анықтау;

      пайдалану кезіндегі (қажетті жағдайларда) су сапасының өзгеру болжамы; пьезо (гидро) 
изогипс карталарының құрылуы, су деңгейінің төмендеуі мен басқа да арнайы графиктер үшін 
алғашқы мәліметтер;

      жерасты суларының табиғи қорлары мен ресурстарының, жалпы су теңгерімінің есебі;

      жерасты суларының пайдаланылатын қорларын есептеу;

      жерасты суларының пайдаланылатын қорларының негіздемесінде қабылданған су бұлақтары мен 
беттік ағын сулардың су шығындарының есептері;

      математикалық үлгілеу әдісімен қорларды есептеу кезінде: үлгінің сыртқы және ішкі шеттері
шегінде тапсырылатын шығындар мен деңгейлер есебі; заттай мәліметтермен сәйкестікте кері және 
инверсиялы тапсырмалар шешімінің нәтижелері; жерасты суларының қорларын қайта бағалау және 
сапасы жөніндегі болжамдық тапсырмалардың шешімінің нәтижелері; кері, инверсиялы және болжамды 
тапсырмалары шешімінің нәтижелері бойынша жерасты суларының балансын құрайтын есептердің 
кестелері ұсынылады;

      нақты материал кестелерінде:

      талдау жүргізілген зертханаларды және оларды орындау әдістерін көрсетіп, жерасты және 
жерүсті суларының сапасын зерттеу нәтижелері;

      шығындар мен деңгейді өлшеу әдістерін көрсете отырып, пайдаланатын ұйымның анықтамасымен 
расталған, қолданыстағы су жинағыштардағы су деңгейі және су алу шамасы;

      тау жыныстарының физикалық-механикалық, су-физикалық және басқа қасиеттерін анықтау 
нәтижелері;

      климаттық жағдайлар бойынша бастапқы деректер: барлық бақылау кезеңінде жылдар бойынша 
айлық, жылдық орташа және оқыс жауын-шашынның жиынтығы; су-теңгерімдік есептеулерде – су 
теңгерімінің элементі бойынша немесе оларды есептеу үшін пайдаланылатын барлық деректер; арнайы
есептеулер жағдайында – олар үшін барлық қажетті деректер (ауа температурасы мен ылғалдылығы, 
жел жылдамдығы, бұлттылық);

      есептік гидрометрлік тұстамалар бойынша бастапқы деректер: оларды бүкіл бақылау кезіндегі
орташа айлық, жылдық және оқыс шығысты мәндері (қажет кезде және деңгейлерде);

      барлық есептік гидрологиялық және метеорологиялық сипаттамаларды анықтау деректерді: 
өзгергіштік және корреляция коэффициенті, сыналау және булану шамалары;



      сондай-ақ:

      ұңғыма сағаларының (қазбаларының) координаттары мен биіктік белгілерінің тізімдемесі;

      кен орнын зерттеуде бұрғыланған ұңғымалардың, сондай-ақ есепті жасау кезінде деректері 
пайдаланылған шет ұйымдар ұңғымаларының тізілімі;

      бұлақтар каталогы ұсынылады.

      5. Графикалық қосымшалар:

      кен орнының ауданы бойынша:

      елді мекендерді, гидрографиялық желілерді, хабарлау жолдарын, барланған кен орнының (
аумақтың) және суды тұтынушының, алдында бекітілген қорлары бар аумақтардың және қолданыстағы 
су жинағыштардың орналасқан жерін (әдетте есеп мәтініне салынады);

      нақты материалдар картасын;

      стратиграфиялық бағаны мен сипаттық бағыты бойынша кен орнымен (аумақпен) қиылысатын 
тиісті қималары бар геологиялық және гидрогеологиялық картасын;

      геоморфологиялық карта мен төрттік шөгінділердің сулы деңгейжиектерінің жерасты су 
қорлары бағаланғанда, төрттік шөгінділер картасын;

      жерасты сулары қорларын есептеуге негіз ретінде пайдаланылатын басқа мамандандырылған 
карталарды (гидрохимиялық, арнайы гидрогеологиялық аудандастыру);

      зерттелетін кен орны (учаске) бойынша:

      нақты материал картасын;

      гидрогеологиялық картаны;

      табиғи және пайдалануы бұзылған жағдайларда бағаланатын сулы деңгейжиектердің пьезогипс 
немесе гидрогипс картасын;

      бағаланатын сулы деңгейжиектердің су өткізу картасын;

      гидрохимиялық сынаудың барлық орындарын, әр түрлі сападағы жерасты суларының контурларын,
сондай-ақ жерасты суларының қолданыстағы және әлеуетті ластану көздері көрсетілген 
гидрохимиялық карталарды;



      басқа мамандандырылған карталарды (қуаттылықтардың, сулы деңгейжиектің жабыны мен 
табанының изогипсі);

      картаның көлденеу ауқымындағы геологиялық, гидрогеологиялық және гидрохимиялық қималарды;

      жерасты суларының қорларын есептеу жоспарын қамтиды;

      бұлақтар бойынша жерасты суларының қорлары есептелген кезде судың тәуліктегі орташа 
шығынын есептеу 95%-дан арту ықтималдығымен, ал бұлақтар суын шығындаудың өзгергіштігіне сәйкес
су алу кестесі белгіленген кезде – судың жыл ішіндегі шығынын бөлу 95%-дан арту ықтималдығымен 
жүргізіледі;

      жерасты су қорларын математикалық үлгілеу әдістерімен есептеу кезінде бағаланатын алаңның
сүзгіштік схемасын, блоктарға бөлінуін, ішкі және сыртқы шекаралық жағдайларды, кері және 
инверсиялық міндеттерді (гидрогеологиялық параметрлер мен шекаралық жағдайларды нақтылау) 
бастапқы деректермен салыстыру арқылы шешу нәтижелері, жерасты сударының пайдалану қорларын 
бағалау нәтижелері (қажеттілігі болса, болжау ресурстарын да) және теңгерімнің өзгеруінің 
негізгі заңдылықтары, болжамдық міндеттерді шешудегі әр түрлі уақыт кезеңдеріндегі жерасты 
суларының режимі мен сапасы ұсынылуы тиіс;

      есепте сондай-ақ:

      барлау кезінде бұрғыланған ұңғымалардың геологиялық-техникалық қималары;

      айдау парақтары;

      суды жинағыш ұңғымалардың төлқұжаттары;

      режимдік желінің бақылау орындарындағы жерасты сулары режимінің графигі;

      геофизикалық зерттеулердің нәтижелерін көрсететін карталар, жоспарлар, қималар мен 
графиктер;

      барлық стационарлық және уақытша режимдік желінің, метеостанциялар мен арнайы 
гидрометеорологиялық зерттеу аумақтарының тұстамасы енгізілген гидрологиялық және 
метеорологиялық зерделену сызбасы;

      гидрологиялық зерттеу нәтижелерін көрсететін графиктік материалдар, бойлық және көлбеу 
профильдер оларда су деңгейінің 1%, 50% және 95% ықтимал артуын енгізу арқылы, су деңгейлері 
мен шығыстарының хронологиялық ауытқулары, деңгейлердің ауытқу графиктері мен сипатты жылдардағы
гидрографтар, су деңгейлері мен шығыстары байланыстарының графиктері, арту ықтималдықтарын қисық
бөлулер, есептік гидрографтар;



      кен орнын зерттеу үдерісінде орындалған зерттеудің арнайы түрлерінің нәтижелерін 
көрсететін графикалық материалдар;

      материалдар көлемін қысқарту мақсатында мүмкіншілігі болса (көрнекілігіне зиянын тигізбей)
, деректерді бірыңғай сызбада біріктіру және сызбаларды қайталауды болдырмау. Кейбір кестелік 
және графиктік материалдар (жерасты суларын тартып шығару журналдары мен режимдерін 
қадағалаулау, шет ұйымдардың гидрометеорология жөніндегі материалдары, каротаждық диаграммалар, 
бастапқы деректерді, үлгілеу бағдарламалары мен нәтижелерін баспаға шығару) қорларды есептеу 
материалдарын қарау уақытында тек түпнұсқаларда ғана ұсынылуы мүмкін;

      есеп сызбасы мен мәтіндік бөліктің көлемі аталған тараулардың әрқайсысы бойынша және 
жалпы, кен орнының гидрогеологиялық жағдайларының күрделілігіне, бағаланатын суды алу аумақтары
мен сулы деңгейжиектердің санына, сондай-ақ қарастырылатын мәселелердің күрделілігі мен олардың
пайдалану қорларын бағалаудағы маңызына байланысты анықталады;

      мәтіндік бөліктің жалпы көлемі 150 беттен аспауы тиіс;

      мәтіндік бөліктің көлемін қысқарту үшін ақпараттың кестелік нысанын ұтымды пайдалану және
негізгі ережелерді сызбалармен, графиктермен, суреттермен негіздеу ұсынылады.

 

Жер қойнауын геологиялық
зерттеу нәтижелері туралы
түпкілікті есеп нысанына

5-қосымша

"Жерасты суларының пайдалану қорларын қайта бағалау жөніндегі есеп нысанын" толтыру 
бойынша түсіндірме

      1. Кен орнын (аумақты) бірнеше жер қойнауын пайдаланушылар бірігіп пайдаланғанда, жерасты
суларының пайдалану қорларын қайта бағалау жөніндегі есепті (бұдан әрі - есеп) бірыңғай есеп 
түрінде көрсету ұсынылады.

      2. Ұсынылатын есеп орындалған қорларды қайта бағалауды тексеруге қажетті барлық 
деректерді құрауы тиіс. Математикалық үлгілеуді пайдаланған кезде қосымша техникалық құралдар 
мен бағдарламалық қамтамасыз етуде пайдаланылатын математикалық үлгінің қысқаша сипаттамасы 
ұсынылады.

      3. Алдыңғы қарастырудан кейінгі өзгеріссіз қалған кен орны (аумағы) бойынша барлық 
мәліметтер бастапқы есепке жасалған сілтемемен қоса қысқартылған түрде келтіріледі. Бұл жағдайда
аталған есептің бір данасы қарау кезеңінде Жер қойнауын сараптау жөніндегі мемлекеттік 
комиссияға ұсынылады.

      4. Есеп мәтіндік бөлікті, мәтіндік, кестелік және графикалық қосымшаларды қамтиды.

      5. Қорларды қайта бағалауды қажет ететін барлық кен орындары (учаскелер) екі негізгі 
топқа бөлінеді:



      бірінші топ - барланғандар. Бұл топқа қорлары бекітілген кезден бастап су алу 
жүргізілмеген немесе шектеулі уақытта, аз көлемде және су алғыштардың есептік (жобалық) 
схемасынан ауытқып, су алу жүргізілген, бекітілген (техникалық кеңестерде қабылданған) 
пайдаланылатын қорлары бар кен орындары жатады;

      екінші топ - игерілгендер. Бұл топқа пайдалануы жобалық көлемде жүргізілген немесе су 
алғыштардың жобалық схемасынан көп ауытқымай, есептік мерзім ішінде аз су алу жүргізілген, 
сондай-ақ қорлардың сынамай пайдаланылған кен орындары (аумақтар) жатады.

      6. Мәтіндік бөліктің көлемін кен орындарының гидрогеологиялық шарттарының күрделілігіне, 
бағаланатын су алу аумақтарының және сулы деңгейжиектердің санына, сондай-ақ қайта бағалау 
міндеттерін шешу үшін қарастырылатын мәселелердің маңыздылығына қарай авторлар анықтайды.

      7. Секундына 10 текше дециметрге дейінгі қажеттілігі бар ұсақ су тұтынушылар үшін 
қорларды қайта бағалау қажеттілігі кезінде, қорларды бағалау қысқартылған әдістеме бойынша 
жалпы гидрогеологиялық параметрлерді қолдана арқылы және есептік материалдардың ең аз көлемі 
бойынша жүргізіледі.

      8. Мәтіндік бөліктің көлемін қысқарту үшін негізгі ережелері схемалармен, графикалармен, 
фотосуреттермен және басқа да қажетті көрнекіліктермен негізделген ақпараттың кестелік нысаны 
ұсынылады.

      9. Жеасты суларының пайдаланылатын қорларын есептеу (қорларды қайта бағалау) әдісін 
таңдауда есептің алдыңғы тарауларында жасалынған қорытындыларға негізделуі тиіс, 
гидрогеологиялық жағдайлардың күрделілігіне, жинақталған ақпараттың көлемі мен ұсынылуын есепке 
алған жөн. Пайдаланылатын қорларды есептеудің келесі әдістерін қолданған жөн:

      қарапайым гидрогеологиялық жағдайлар кезінде (күрделіліктің бірінші тобы) - 
гидродинамикалық (аналитикалық), ұқсастықтар, баланстық есептер;

      күрделі гидрогеологиялық жағдайлар кезінде (күрделіліктің екінші тобы) - гидродинамикалық
, оның ішінде математикалық үлгілеуді қолдану арқылы; гидравликалық, оның ішінде 
гидродинамикалық және баланстық есептермен үйлестіріп;

      өте күрделі гидрогеологиялық жағдайлар кезінде (күрделіліктің үшінші тобы) - 
гидравликалық, баланстық есептер.

      10. Жер қойнауын пайдаланушының және (немесе) суды пайдаланушының талаптарында пайдалану 
мерзімі болмағанда, ол шартты түрде 25 жыл деп қабылданады. Сараптаманың қорытындысы бойынша 
қорларды бекіту мерзімі кез-келген болуы мүмкін (бірақ 5 жылдан кем емес) және алдыңғы 
кезеңдегі суды алу жұмыстарын талдау, объекьтінің гидрогеологиялық және гидрохимиялық 
жағдайларының күрделілігі, ағымдағы және перспективалы суды тұтыну көлемі, 
әлеуметтік-экономикалық факторлар негізінде анықталады.

      11. Орынды себептер болмаса (барлық өзгерістердің жиынтығы бойынша), бірінші топтағы – 
барланған кен орындары үшін қорлардың бастапқы бағалау және оларды ЖСМК-да, ҚМК-да немесе 



ҚАК-де бекіту кезінде қабылданған есептік сызбалар мен есептеу әдістемесін өзгертпеген жөн. 
Өзгерістерді енгізу қажеттілігін әрбір нақты жағдай бойынша жеке авторлар негіздейді.

      12. Жерасты суларының пайдаланылатын қорларын қайта бағалау барлау жұмыстарының 
нәтижелері бойынша қорларды есептеуге қойылатын барлық талаптарды ескере отырып жүргізіледі 
және басты түрде кен орнын (аумақты) пайдалану нәтижелері бойынша алынған материалдарға 
негізделеді. Бұл ретте:

      қорларды қайта бағалау үшін қабылданған жерасты суларын пайдалану режимі мен жағдайларына
қойылатын келесі талаптар келтіріледі: суды тұтынудың есептік мерзімі, жыл ішіндегі тұтынылатын
су алу графигі, пайдаланылатын ұңғымалардағы судың динамикалық деңгейінің шекті тереңдіктері, 
ұңғымалардың ең аз дебиттері;

      қорларды бағалау үшін табиғат жағдайларын схемалаудың, есептік схеманың, қорларды есептеу
есебінің және есептік тәуелділіктердің қағидаларын негіздеу келтіріледі; есептік тәуелділікке 
кіретін барлық бастапқы деректерді келтіре отырып, жерасты суларының пайдаланылатын қорларын 
есептеу жүргізіледі;

      жерасты суларының пайдаланылатын қорларын математикалық үлгілеу әдісімен қайта бағалау 
кезінде: үлгіні нақтылауды негіздеу шешілетін міндеттердің сипатына және табиғат жағдайлардың 
ерекшелігіне сәйкес; есептік схеманы құру әдістемесі, оның сипаты; техникалық құралдардың 
сипаттамасы және міндеттерді орындау кезінде оларды пайдаланудың негізділігі; қабылданған 
әдістер мен шешімдерді алгоритмдік негіздеу; сүзгіш алаңды блоктарға бөлу қағидалары; бастапқы 
және шекті шарттарды беру әдістемелері; кері, инверсиялы және болжамды міндеттерді шешу 
әдістемесі; алынған деректерді сипаттау мен талдау; кері және болжамды тапсырмаларды шешудің 
негізгі соңғы нұсқалары бойынша шығыстар теңгерімін есептеу нәтижелері келтіріледі;

      жыл бойы суды әркелкі тұтынған жағдайда (жерлерді суғару, жайылымдарды суару) жерасты 
суларының пайдаланылатын қорларын қайта бағалау соңғы бір жыл ішіндегі су тұтынудың берілген 
әркелкі режимін есепке ала отырып, үздіксіз бірқалыпты суды алу жағдайлары үшін келтіріледі. 
Бекітуге пайдаланудың үздіксіз режімін қатысты санаттарға жатқызылған қорлар ұсынылады;

      жерасты суларының пайдаланылатын қорларының құру көздері, табиғи қорлар мен ресурстардың 
көлемі есептеледі, кен орнының жалпы су теңгерімін есептеу мен оларды құрудың негізгі 
көздерінің сандық бағасын есептеу негізінде жерасты суларының пайдаланылатын қорларының 
қамтамасыз етілгендігі келтіріледі;

      зерттелу деңгейіне сәйкес жерасты суларының пайдаланылатын қорларын санаттау қағидалары; 
қорлардың теңгерімдік тиесілігін анықтау; есептелген қорлардың саны - жалпы және санаттар 
бойынша келтіріледі. Алдында есептелген қорларды қайта бағалауға ұсынылғандармен салыстыру, 
анықталған өзгерістердің себептерін талдау, осы өзгерістерді есепке ала отырып, қорлардың 
балансы келтіріледі.

      13. Су жинағыштардың қайта құру және пайдалану жөніндегі шаралар екінші топтағы кен 
орындары (пайдаланылатын) үшін жүзеге асырылуы тиіс. Бірінші топтағы кен орындары үшін олар 
бастапқымен және су алудың талаптары мен көлемінің өзгеруімен салыстырғанда объект ауданындағы 
табиғи, экологиялық, әлеуметтік және басқа да жағдайлардың біршама өзгерген жағдайда қажет 
болады. Мұнда анықталады: су алу құрылымдарын орналастыру схемасы, олардың конструкциясы, 
жерасты суларын пайдалану режимі, резервтік ұңғымалар мен қадағалау желісі нүктелерінің саны 



мен орналастырылуы, алынатын жерасты суларының саны мен сапасын және депрессияның дамуын 
режимдік бақылау құрамы;

      14. Мәтіндік қосымшаларда:

      объектінің қолданыстағы сумен жабдықтаумен үйлестіре отырып, суға қажеттілігін негіздейтін
;

      жерасты суларының сапасы мен оларды пайдалану жағдайларына (режиміне) қойылатын 
талаптарды анықтайтын құжаттардың

      санитарлық-гидрогеологиялық зерттеу, экологиялық тексеру, су тартқыштардың және режимдік 
желі ұңғымаларының техникалық жай-күйін зерттеу актілерінің көшірмелері қоса беріледі.

      15. Қорларды есептеуге кестелер бастапқы деректерді, есептеу операциялары мен есептеу 
нәтижелерін тексеруді жүзеге асыруға мүмкіншілік беретін нысанда ұсынылады. Бұл ретте:

      мына кестелер міндетті болып табылады: жерасты суларының пайдаланылатын қорларын қайта 
бағалау және олардың қамтамасыз етілгендігін бағалау кезінде қолданылатын есептік 
гидрогеологиялық параметрлер мен олардың орташа (есептік) мәндерін анықтау; пайдалану кезінде (
қажет болғанда) су сапасы өзгерісінің болжау; пьезо (гидро) изогипс карталарының, су деңгейінің
төмендеуі мен басқа мамандандырылған графиктерді қүруға арналған бастапқы деректер; жерасты 
сулары мен жалпы су теңгерімінің табиғи қорлары мен табиғи ресурстарын есептеу; жерасты 
суларының пайдаланылатын қорларын есептеу; жерасты суларының пайдаланылатын қорларының 
негіздемесіне қабылданған бұлақтар мен беткі қабаттағы ағын сулардың су шығыстарын есептеулер;

      қорларды математикалық үлгілеу әдісімен есептеу кезінде үлгінің сыртқы және ішкі 
шекаларында берілген шығыстар мен деңгейлер есебі; заттай деректермен салыстырылған кері және 
инверсиялы міндеттерді шешу нәтижелері; жерасты суларының қорларын қайта бағалау және сапасы 
жөніндегі болжамдық тапсырмаларды шешу нәтижелері; кері, инверсиялы және болжамды міндеттерді 
шешу нәтижелері бойынша жерасты суларының теңгерімін құрайтын есептердің кестелері ұсынылады;

      нақты материал кестелерде мыналар қамтылады: талдау жүргізілген зертханаларды және оларды
орындау әдістері көрсете отырып, жерасты және беткі қабаттағы су сапасын зерттеу нәтижелері; 
шығыстар мен деңгейлерді өлшеу әдістемесін көрсетіп, пайдаланатын ұйымдардың анықтамасымен 
расталған қолданыстағы су тартқыштардағы суды алу шамалары мен су деңгейлері; тау жыныстарының 
қасиеттерін анықтау нәтижелері, ауа-райы жағдайларының бастапқы деректері, гидрогеологиялық 
зерттеулердің нәтижелері.

      16. Қорларды қайта бағалау кезінде есептегі жұмыстардың орта масштабты геологиялық және 
гидрогеологиялық карталары ұсынылмауы мүмкін немесе алдыңғы есептерден қолданылмауы мүмкін. 
Міндетті графикалық қосымшалар:

      елді мекендерді, гидрографиялық тораптарды, хабарлау жолдарын, зерттеу аумағы мен су 
тұтынушылар орналасқан жерді, алдында бекітілген қорлары бар аумақтарды көрсетіп, қазіргі 
жағдайды көрсететін шолу картасы;



      нақты материалдар картасы;

      гидрогеологиялық қималары бар жұмыс аумағының гидрогеологиялық картасы;

      кен орнын пайдалану үдерісіндегі су алудың хронологиялық графигі және пайдаланылатын және
бақыланатын ұңғымалардағы жерасты суларының деңгейіндегі, сапа көрсеткіштеріндегі, 
гидрометеорологиялық сипаттамалардағы өзгерістер;

      қажет болған кезде – пьезо(гидро) изогипс, суөткізгіштік, гидрохимиялық, қуаттылықтардың,
жату тереңдігінің, жерасты суларының құрылу жағдайларының арнайы картасы;

      жерасты суларының пайдаланылатын қорларын есептеу жоспары;

      қорларды математикалық үлгілеу әдісімен есептеу кезінде - бағаланатын ауданның сүзгілеу 
сызбасын көрсететін материалдар;

      ұңғымаларды қайта бағалау кезінде қосымша бұрғыланған геологиялық-техникалық қималар;

      қорларды қайта бағалау барысында жүргізілген су шығаратын табақтар.

      17.Емдік минералды, өнеркәсіптік және жылу энергетикалық суларды барлау жөніндегі есепте 
өңірлік тектоникалық бұзушылықтардың бар екендігін және олардың ауданның гидрогеологиялық 
ахуалға тигізетін әсерін; жерасты судың өңірлік динамикасының негізгі ерекшеліктерін (арындарды
құру аумақтары, жерасты суларының қозғалыс бағыттары, босату аумақтары немесе талаптары), 
қабаттық және артық қысымдарды; жерасты судың минералдануы мен химиялық құрамын, пайдалы және 
зиянды құрамбөліктердің жерасты суларындағы концентрациясын, суда еріген және кенет бөлінген 
газ құрамын, жоспардағы және қимадағы гидрохимиялық көрсеткіштердің өзгеру заңдылығын; ауданның
геотермиялық жағдайларын, қабаттық температураларды және ұңғыма сағасындағы (әртүрлі дебиттер 
кезінде) температураны көрсету қажет.

      18. Егер барлау жұмыстары бірнеше кен орындары (аумақтары) шеңберінде жүргізілген болса, 
сипаттама олардың әрбірі бойынша жеке беріледі; аумақтардың геологиялық және гидрогеологиялық 
жағдайлары бірдей болған кезінде жалпы сипаттауға рұқсат етіледі.

      19. Ұңғымаларды пайдалану режимін талдау жеке сулы деңгейжиектер мен тектоникалық 
блоктары бойынша беріледі.

      20. Пайдалану қорларын есептеудің мынадай әдістерін қолданған жөн:

      қарапайым гидрогеологиялық жағдайлар кезінде (күрделіліктің бірінші тобы) - 
гидродинамикалық (аналитикалық), ұқсастықтар, баланстық есептер;



      күрделі гидрогеологиялық жағдайлар кезінде (күрделіліктің екінші тобы) - гидродинамикалық
, оның ішінде математикалық үлгілеуді қолдану арқылы; гидравликалық, оның ішінде 
гидродинамикалық және баланстық есептермен үйлестіріп;

      өте күрделі гидрогеологиялық жағдайлар кезінде (күрделіліктің үшінші тобы) - 
гидравликалық, баланстық есептер.

      21. Тексеру су жинағыштың әсер ету аймағында орналастырылған барлық қазбаларда 
жүргізіледі. Ұңғымалар күйін бақылау әдістерінің сипаттауы жүргізіледі: фототеле өлшеу, каверна
өлшеу, шығынды өлшеу; ұңғымалардың техникалық күйін сипаттайтын негізгі нәтижелері (тереңдіктері
, диаметрлері, сорғылардың, ұңғыма үстіндегі және басқа да каптажды құрылымдардың жай-күйі, 
өлшейтін аппаратураның бар екендігі және жай-күйі, тұздың пайда болуы, коррозия үдерістерінің 
қарқындылығы).
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