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Ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiн сұрыптық сынақтан өткізу 
қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 2 шілдедегі № 4-2/602 бұйрығы. 
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 13 тамызда 

№ 11879 болып тіркелді. 

"Тұқым шаруашылығы туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 8-4) тармақшасына сәйкес 
БҰЙЫРАМЫН: 

 1. Қоса беріліп отырған Ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiн сұрыптық 
сынақтан өткізу қағидалары бекітілсін. 

 2. "Ауыл шаруашылығы өсімдіктерін сорттық сынақтан өткізу туралы 
нұсқауды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 26 наурыздағы № 167 
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 5651 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге 
орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағында жарияланған, 2009 
жылғы № 7) күші жойылды деп танылсын. 

 3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеу және 
фитосанитариялық қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген 
тәртіппен: 

 1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін; 

 2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық 
жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін; 

 3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін. 

 5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 
 
 
Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі                                         А. Мамытбеков 
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Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 2 шілдедегі 
№ 4-2/602 бұйрығымен 

Бекітілген 
 

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерін сұрыптық  
сынақтан өткізу қағидалары 

 
1. Жалпы ережелер 

 1. Осы Ауыл шаруашылығы өсімдіктерін сұрыптық сынақтан өткізу 
қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Селекциялық жетістіктерді қорғау 
туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына және 
"Тұқым шаруашылығы туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және ауыл шаруашылығы 
өсімдіктерін сұрыптық сынақтан өткізу тәртібін айқындайды. 

 2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
 1) ауыл шаруашылығы өсімдіктері – дәнді, дәнді бұршақты, жармалық, 

жемшөптік, майлы, эфирлі-майлы, техникалық, көкөністік, дәрі-дәрмектік, 
гүлді, жемістік, жидектік дақылдар, картоп, жүзім; 

 2) вегетациялық кезең – өскіндердің пайда болуынан бастап пісіп-
жетілуіне дейінгі кезең; 

 3) деректер банкі – Қазақстан Республикасында пайдалануға 
ұсынылатын селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне (бұдан әрі – 
Мемлекеттік тізілім) енгізілген сорттарға және Мемлекеттік тізілімге 
енгізілмеген сорттарға бөле отырып, патент қабілеттілігіне және 
шаруашылыққа пайдалылығына сараптама және сынақ өткізілген сорттардың 
паспорттық деректерінің жинағы; 

 4) ерекшелікке, біркелкілікке және тұрақтылыққа егістік сынау – әрбір 
дақыл үшін белгілі әдістемелердегі белгілері бойынша егістік жағдайда жаңа 
сорттарды үлгі-сорттармен салыстыра отырып зерттеу, олардың ерекшелік, 
біркелкілік және тұрақтылық критерийлерге сәйкестігін көзбен шолу арқылы 
бағалау; 

 5) зертханалық сынақ – ауыл шаруашылығы өсімдіктері сорттарын 
морфологиялық және биохимиялық белгілері бойынша ерекшелігі мен 
біртектілігі және селекциялық жетістікке патент беруге арналған өтінімде 
ұсынылған сипаттамаға сәйкестігі мәніне зертханалық жағдайларда сынау; 

 6) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын селекциялық 
жетістіктердің Мемлекеттік тізіліміне өзгерістер енгізуді қарастыру 
жөніндегі сараптама кеңесі (бұдан әрі - Сараптама кеңесі) – мемлекеттік 
сынау және селекциялық жетістіктерді қорғау мәселелері бойынша 
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ұсыныстар дайындау мақсатында құрылған Мемлекеттік комиссияның кеңес 
органы; 

 7) Мемлекеттік комиссия – ауыл шаруашылығы өсімдіктері 
сорттарының патент қабілеттілігі мен шаруашылыққа пайдалылығына 
сараптама жасауды және сынауды жүзеге асыратын, тұқым шаруашылығы 
саласындағы уәкілетті органның қарамағындағы Ауыл шаруашылығы 
дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия; 

 8) өтінім беруші – селекциялық жетістікке патент беруге арналған 
өтінім және (немесе) селекциялық жетiстiкті Мемлекеттік тізілімге енгізуге 
арналған өтінім берген жеке немесе заңды тұлға; 

 9) пайдалану циклі – өнімді жинау жүргізілетін аралықтағы көп 
жылдық шөптерді пайдалану кезеңі; 

 10) патент қабілеттілігі – сорттың жаңалық, ерекшелік, біртектілік 
және тұрақтылық критерийлерге сәйкестігі; 

 11) сараптама ұйымы – мемлекеттік монополияға (селекциялық 
жетістіктерді қорғау саласында қызметтер көрсету) жатқызылған салаларда 
қызметті жүзеге асыратын, селекциялық жетістіктерді қорғау саласындағы 
уәкілетті мемлекеттік органға ведомстволық бағынысты ұйым; 

 12) селекциялық жетістіктерді қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі; 

 13) сорт – шаруашылық және биологиялық қасиеттерi мен 
морфологиялық белгiлерi бойынша ұқсас, шығу тегi жағынан туыс, өз 
белгiлерiн тұқым қуалау арқылы келесi ұрпақтарға беретiн және белгiлi бiр 
ботаникалық таксондағы өсiмдiктердiң басқа топтарынан ең болмағанда бiр 
белгiсi бойынша ерекшеленетiн бiр дақылдың өсiмдiктер тобы; 

 14) сортты сақтау – Қазақстан Республикасында өсімдіктердің 
қорғалатын сорттарының Мемлекеттік тізіліміндегі ресми сипаттамасына 
сәйкес сортты қолдау; 

 15) сорттық сынақ – селекциялық жетістіктің патент қабiлеттiлiгi мен 
шаруашылыққа пайдалылығын сараптамадан және сынақтан өткізу; 

 16) сорттың паспорты – сорттық тиесілілікті айқындайтын дәл және 
қалпына келтірілетін белгілер бойынша сортты сипаттау; 

 17) тұқым шаруашылығы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган – 
тұқым шаруашылығы саласындағы басшылықты және салааралық 
үйлестiруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган; 

 18) шаруашылық пайдалылығы – өнім өндірудің барынша 
экономикалық тиімділігін қамтамасыз ететін шаруашылық-құнды белгілер 
кешенінің бар-жоғы; 

 19) шаруашылық түсім – жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің 
бір вегетациялық кезеңінде шығынды шегергенде алғандағы өсірілген өнім 
көлемі; 
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 20) шаруашылыққа пайдалылығын егістік сынау – жаңа сорттарды 
өнімділік деңгейі, өнімнің сапасы, ауруларға және зиянкестерге төзімділігі 
және әрбір дақыл үшін әдістемелермен айқындалған басқа да шаруашылық-
құнды белгілері бойынша стандарттармен салыстыра отырып, жан-жақты 
және терең зерделеу және бағалау, сондай-ақ олардың экономикалық 
тиімділігін бағалау. 

 Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 3. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын патенттік 
қабілеттілігі мен шаруашылыққа пайдалылығына сынауды және бағалауды 
жүргізу тәсілдері мен әдістері "Ауыл шаруашылығы өсімдіктеріне сорт 
сынағын жүргізудің әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 13 
мамырдағы №06-2/254 бұйрығымен бекітілген ауыл шаруашылығы 
өсімдіктеріне сорт сынағын жүргізудің әдістемесімен (бұдан әрі – әдістеме) 
айқындалады. 

 4. Сорттық сынақ өткізуге арналған тұқымдық және отырғызу 
материалының үлгiсі өткен жылдың не ағымдағы жылдың өнімінен iрiктеледі 
және онымен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2004 жылғы 23 тамыздағы № 453 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3080 болып тіркелген) бекітілген 
нысандар бойынша тұқымға арналған аттестат немесе куәлік, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 
маусымдағы № 15-08/590 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12032 болып тіркелген) бекітілген 
Қазақстан Республикасының аумағын карантиндiк объектiлерден және бөтен 
тектi түрлерден қорғау жөнiндегi қағидаларға сәйкес нысан бойынша 
карантиндік сертификат бірге жүреді. 

 Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 5. Сорттық сынақ өткізу үшін Қазақстан Республикасына әкелінетін 
тұқымдық және отырғызылатын материал үлгісі фитосанитарлық 
сертификатпен және олардың сорттық және егістік сапасын куәландыратын 
құжаттармен бірге жүреді. 

 6. Сорттық сынаққа келіп түсетін тұқымдық және отырғызылатын 
материал үлгісі, бөтен қоспалардан, басқа өсімдіктердің тұқымдарынан бос 
болуы, сондай-ақ Мемлекеттік комиссия мен өтінім берушінің арасындағы 
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шартта қарастырылған жағдайларды қоспағанда, қабықтанбаған, 
дәрiленбеген болуы тиiс. 

 7. Сорттық сынаққа ұсынылған тұқымдық және отырғызылатын 
материал үлгісінде төмендегілерді қамтитын iшкi және сыртқы заттаңбалары 
болуы тиіс: 

 1) сорттың атауы (егер аты әлi айқындалмаса – селекциялық нөмiрi). 
Шетелдiк сорттың атауы өтiнiш берушiнiң тiлiнде және мемлекеттiк немесе 
орыс тiлiндегi транскрипцияда жазылады; 

 2) тегi, түрiнің атауы (латын және мемлекеттiк немесе орыс 
тiлдерiнде). 

 8. Өтінім беруші Мемлекеттік комиссияға сондай-ақ құрамында 
гербарий, тұқым, түйнектер, баданалар, қалемшелер, гүлшоғырлары 
(масақтар, шашақгүлдер, собықтар және өсімдіктердің басқа да бөліктері) бар 
үлгіні (сорт эталонын) тұқымдық сорттық тектік қорды қалыптастыру және 
тұрақты сақтау үшін жолдайды. 

 9. Мемлекеттік комиссия Қазақстан Республикасының басқа 
ұйымдары өткізген, сондай-ақ тиісті шарттар жасалған басқа мемлекеттердің 
сынақтарының нәтижелерін және өтінім беруші берген деректерді пайдалана 
алады. 

 10. Патент қабiлеттiлiгi мен шаруашылыққа пайдалылығы мемлекеттiк 
сынақтың немесе өтiнiм берушiнiң деректерi бойынша бағаланатын 
өсiмдiктердiң тектерi мен түрлерiнiң тiзбелері "Патент қабiлеттiлiгі мен 
шаруашылықта пайдалылығы мемлекеттiк сынақтың немесе өтiнiш 
берушiнiң деректерi бойынша бағаланатын өсiмдiктердiң тектерi мен 
түрлерiнiң тiзбелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 29 
мамырдағы № 4-2/490 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11479 тіркелген) бекітілген. 
 

2. Сорттарды патент қабілеттілігіне сараптамадан  
және сынақтан өткізу тәртібі 

 11. Сортты патент қабілеттілігіне сараптамадан және сынақтан өткізу 
төмендегілерді қамтиды: 
 1) патент беруге арналған өтінімнің көшірмесіне сараптама жүргізу; 
 2) сорт жаңалығына сараптама жүргізу; 
 3) сорттың атауына сараптама жүргізу; 
 4) зертханалық сынақ; 
 5) ерекшелігіне, біртектілігіне және тұрақтылығына егістік сынау. 
 12. Өтінім беруші селекциялық жетістікке патент беруге арналған 

өтінімді (бұдан әрі – патент беруге арналған өтінім) сараптама ұйымына 
береді. 
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 Өтiнiм берiлген күннен бастап екi ай мерзiм өткен соң сараптама 
жасау ұйымы ол бойынша алдын ала сараптама жүргiзедi. Алдын ала 
сараптама жүргiзу барысында өтiнiмге басымдық берiлген күн белгiленедi, 
қажеттi құжаттардың бар-жоғы және оларға белгiленген талаптардың 
орындалуы тексерiледi. Патент беруге жасалған өтiнiмге алдын ала 
сараптама екi ай мерзiмде жүргiзiледi. 

 Алдын ала сараптаманың оң қорытындысы алынған жағдайда 
селекциялық жетістіктерді қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган 
өтінімді одан әрі қара туралы шешім қабылдайды. Патент беруге арналған 
өтінімнің көшірмесі Мемлекеттік комиссияға жолданады. 

 13. Өтінім берушінің деректері бойынша сортты патент қабілеттілігіне 
сараптама және сынақ өткізу кезінде сорттың ерекшелікке, біртектілікке 
және тұрақтылыққа егістік сынақ жүргізілмейді. 

 14. Өтінім берушінің деректері бойынша сортты патенттік 
қабілеттілігіне сараптамадан және сынақтан өткізу бір жылға дейінгі 
мерзімде жүргізіледі. 

 15. Мемлекеттік сорттық сынақ деректері бойынша сортты патенттік 
қабілеттілігіне сараптамадан және сынақтан өткізу кемінде екі вегетациялық 
кезеңде жүргізіледі. 

 Мемлекеттік сорттық сынақ деректері бойынша сортты патент 
қабілеттілігіне сараптамадан және сынақтан өткізу үшін Мемлекеттік 
комиссия өтінім берушіге осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша тұқымдық және отырғызу материалын жеткізуге арналған наряд 
(бұдан әрі – тұқым жеткізуге арналған наряд) жолдайды. 

 Өтінім беруші Мемлекеттік комиссияға тұқым жеткізуге арналған 
нарядта көрсетілген мекенжайлар бойынша және мерзімдерде тұқымдық 
және отырғызу материалының қажетті санын ұсынады. 

 Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 16. Патент беруге арналған өтінім көшірмесінің сараптамасы, сорт 
жаңалығына сараптама, сорттың атауына сараптама, зертханалық сынақ екі 
ай мерзімінде жүргізіледі. 

 17. Патент беруге арналған өтінім көшірмесінің сараптамасын 
Мемлекеттік комиссия ұсынылған ақпараттың толықтығын тексеру арқылы 
жүргізеді. 

 18. Сорт жаңалығына сараптаманы Мемлекеттік комиссия өтінім 
беруші ұсынған құжаттарды талдау арқылы және деректер банкін пайдалана 
отырып жүргізеді. 
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 Егер, өтінім берілген сортқа жаңалыққа сараптама жүргізу 
нәтижесінде сорттың жаңалық өлшемшартына сәйкес еместігі анықталса, 
Мемлекеттік комиссия сәйкессіздік анықталған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде осы Қағидаларға 1-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өсімдік 
шаруашылығындағы селекциялық жетістікке патент беруден бас тарту 
туралы қорытынды (бұдан әрі - патент беруден бас тарту туралы қорытынды) 
жасайды және оны сараптама ұйымына жолдайды. 

 Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 19. Сорт атауына сараптама жасау кезінде оның мынадай талаптарға 
сәйкестігі анықталады: сорттың атауы сортты сәйкестендіруге мүмкіндік 
беруі, қысқа болуы, сол немесе соған жақын ботаникалық түрдің қолда бар 
сорттарының атауларынан өзгеше болуы тиіс, цифрлардан ғана тұрмауы, 
қасиеттеріне, шығу тегіне, сорттың маңызына, селекционердің жеке басына 
қатысты жаңылыстырмауы тиіс, адамгершілік пен мораль қағидаттарына 
қайшы келмеуі тиіс. 

 20. Егер бірдей сортқа арналған өтінім Қазақстан Республикасына 
және басқа елдерге де берілсе, онда сорттың атауы осы Қағидалардың 19-
тармағының талаптарына жауап бермейтін жағдайларды қоспағанда, бірдей 
сорттың атауы да бірдей болуы тиіс. 

 21. Мемлекеттік комиссия сорт атауының осы Қағидалардың 19 және 
20-тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкестігіне сараптама жүргізу 
нәтижелері бойынша патент беруге арналған өтінімнің көшірмесі келіп 
түскен күннен бастап екі айлық мерзімде осы Қағидаларға 1-2-қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша селекциялық жетістіктің атауын тексеру нәтижелері 
жөніндегі қорытындыны сараптама ұйымына жолдайды. 

 Егер, сорттың атауы осы Қағидалардың 19 және 20-тармақтарында 
көрсетілген талаптарға жауап бермесе, сараптама ұйымының сұранымы 
бойынша өтінім беруші екі айлық мерзімде сорттың жаңа атауын ұсынады. 

 Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 22. алып тасталды – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен 

 23. Зертханалық сынақ барысында: 
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 1) деректер банкін пайдалана отырып, басқа сорттардан ерекше 
белгілердің бар-жоғы анықталады; 

 2) ұсынылған материалдарды көзбен талдау негізінде белгілердің 
біртектілігіне баға беріледі; 

 3) электрофорез әдісімен биохимиялық зерттеулер жүргізіледі. 
 24. Зертханалық сынақтың теріс нәтижелері анықталған кезде (өтінім 

беруші ұсынған селекциялық жетістік сауалнамасында көрсетілген 
белгілерге сәйкессіздігі және морфология мен электрофоретикалық спектрдің 
белоктық формуласы бойынша анық көрінетін ерекше белгілердің болмауы) 
Мемлекеттік комиссия он жұмыс күннің ішінде сараптама ұйымына патент 
беруден бас тарту туралы қорытындыны жолдайды. 

 25. Зертханалық сынақтың оң нәтижелері алынған кезде Мемлекеттік 
комиссия ерекшелікке, біртектілікке және тұрақтылыққа егістік сынақтар 
жүргізу туралы шешім қабылдайды. 

 26. алып тасталды – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен 

 27. Патент беруге арналған өтінім беру сәтінде бар болуы баршаға 
мәлім болып табылатын сорт кез келген басқа сорттан ерекше болса, сорт 
ерекшелік талаптарына жауап береді. 

 Егістік сынақ кезінде сорттың ерекше өзгешеліктерін айқындауға 
мүмкіндік беретін белгілер жақсы көрінуі және дәл сипаттау мен қалпына 
келтіруге икемді болуы тиіс. 

 28. Егер көбею ерекшеліктерін ескере отырып селекцияланатын 
белгілері бойынша біртекті болып қалса, сорт біртекті деп саналады. 

 29. Негізгі белгілері әрбір көбеюден кейін, ал көбеюдің ерекше циклы 
кезінде – әрбір көбею циклы соңында, өзгеріссіз қалса сорт тұрақтылық 
критерийіне жауап береді. 

 30. Сортты ерекшелікке, біртектілікке және тұрақтылыққа сынақтан 
өткізу нәтижелері деректер банкін пайдалана отырып, Мемлекеттік 
комиссияда өңделеді. 

 31. Егер өтінім беруші екі жыл қатарынан Мемлекеттік комиссияның 
тұқымды жеткізуге тапсырма құжатына (нарядқа) сәйкес тұқымдық 
материалды ұсынбаған жағдайда, сорт патент қабілеттілігіне сараптамадан 
және сынақ өткізуден алынады. 

 32. Егер, Мемлекеттік комиссия жүргізген патент қабілеттілігіне 
сараптама және сынақтан өткізу нәтижесінде өтінім берілген сорттың патент 
қабілеттілігі шарттарына сәйкестігі анықталса, Мемлекеттік комиссия патент 
беруге арналған қорытындысы бар сорт сипаттамасын және сорттың патент 
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қабілеттілігі туралы қорытындыны жасайды және оларды он жұмыс күні 
ішінде екі данада сараптама ұйымына жолдайды. 

 Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 33. Мемлекеттік комиссия өтінім берілген сорттың жаңалық, 
ерекшелік, біртектілік және тұрақтылық критерийлерінің біреуіне 
сәйкессіздігін анықтаған кезде, Мемлекеттік комиссия патент беруден бас 
тарту туралы қорытынды жасайды және оны екі данада сараптама ұйымына 
жолдайды. 

 34. Патент иеленуші сортты патенттің қолданылу мерзімі ішінде 
селекциялық жетістіктерді қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган 
жүргізетін Қазақстан Республикасында өсімдіктердің қорғалатын 
сорттарының Мемлекеттік тізілімінде оларды тіркеген күні жасалған сорттың 
ресми сипаттамасында көрсетілген белгілері сақталатындай қалыпта 
ұстайды. 

 35. Патент иеленуші Мемлекеттік комиссияның сұрау салуы бойынша 
бақылау сынақтарын жүргізу және сорттың сақталуын тексеру үшін 
тұқымдық материалдың үлгілерін сұрау салу жіберілген күннен бастап он екі 
ай ішінде жолдайды. 

 
3. Сорттарды шаруашылыққа пайдалылығына  

сынақтан өткізу тәртібі 
 36. Сортты шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткізу: 
 1) селекциялық жетiстiкті Мемлекеттік тізілімге қосуға арналған 

өтінімді (бұдан 
әрі – өтінім) қабылдауды; 
 2) өтінімге және сорт атауына сараптама жасауды; 
 3) шаруашылыққа пайдалылығына егістік сынақтар жүргізуді; 
 4) морфологиялық белгілері бойынша сортты сәйкестендіруді; 
 5) деректер банкінде сорттың паспортын тіркеуді қамтиды. 
 Егер мәлімделген сортта патент беруге оң қорытынды болса, сорт 

атауына сараптама жүргізілмейді. 
 Ескерту. 36-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Премьер-Министрінің 

орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 37. Сортты шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткізу үшін 
өтінім беруші Мемлекеттік комиссияға мынадай құжаттар мен 
материалдарды қамтитын өтінімді ұсынады: 
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 1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша селекциялық 
жетістікті шаруашылыққа пайдалылығына сынауға арналған өтініш, екі 
данада; 

 2) өтінім берушінің деректерi бойынша шаруашылыққа 
пайдалылығына сынақтан өткiзу кезiнде – топырақтық-климаттық 
параметрлер бойынша әкімшілік-аумақтық бірліктің пайдалануы үшін 
ұсынылатын жағдайларға ұқсас жағдайларда жүргізілген басқа 
мемлекеттердің уәкілетті органдарының сортты сынақтан өткізуінің оң 
нәтижелерін растайтын құжаттама; 

 3) селекциялық жетістік сауалнамасы (тиісті дақылға арналған нысан 
бойынша) екі данада; 

 4) тиісті тектер мен түрлерге арналған селекциялық жетістіктің 
сипаттамасы, екі данада; 

 5) гүлдердің, гүл шоғырларының, өсімдіктердің репродуктивтік 
бөліктерінің және шаруашылықта пайдалану фазасында қалыпты дамыған 
өсімдіктің сорт атауы көрсетілген масштабты сызғышы бар фотографиялары; 

 6) өтінім беруге арналған құқығын растайтын құжат (құқықтық 
мирасқорлар және делдалдар үшін); 

 7) сынаққа берілетін сортта генетикалық түрлендірілген объектілердің 
жоқ екендігі туралы құжат не генетикалық түрлендірілген объектілердің 
құрамына жүргізілген сараптама нәтижелері (шетелдік селекциядағы сорттар 
үшін); 

 8) тұқымдық және отырғызу материалының үлгiлерi. 
 Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 

орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 38. Өтінімді заңды немесе жеке тұлға, ал патент беруге өтінім берілген 
сорт бойынша – патент беруге арналған өтінім берген адам, не көрсетілген 
өкілеттіктерді жүзеге асыруға сенімхаты бар өтінім берушінің өкілі береді. 

 Шетелдік өтінім берушілерден өтінім Мемлекеттік комиссияға 
Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген олардың өкілдіктері 
арқылы беріледі. Көрсетілген өкілдіктер өтінім бойынша істер жүргізуге 
байланысты, оның ішінде кедендік ресімдеу және тұқымды жеткізуге 
арналған нарядқа сәйкес сынақтан өткізу үшін тұқымдық және отырғызу 
материалын жіберу жөніндегі іс-қимылдарды жүзеге асырады. 

 Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 



14 
 

 39. Селекциялық жетістікті кезекті ауыл шаруашылығы жылының 
мемлекеттік сынақ жоспарларына қосу үшін өтінім беруші өтінімді 
Мемлекеттік комиссияға:  

жабық топырақ дақылдары бойынша 15 тамыздан; 
 күздік егіс дақылдары бойынша 10 қазаннан; 
 жаздық дәнді масақты, дәнді-бұршақты, жармалық (күріштен басқа), 

майлы дақылдар, картоп, көкөніс және бақша дақылдары, біржылдық, 
көпжылдық шөптер (құмайжүгеріден басқа) және азықтық тамыртүйнектер 
бойынша 1 желтоқсаннан; 

 жүгері, күріш, құмайжүгері бойынша 15 желтоқсаннан; 
 иіру, техникалық, эфирмайлы дақылдар, мақта, жеміс, жидек 

дақылдары, жүзім, тұт, тұт ағашының будандары, гүлді-декоративтік 
өсімдіктер және дәрілік дақылдар бойынша 25 желтоқсаннан кешіктірмей 
береді. 

 Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 40. Мемлекеттік комиссияға жіберілетін осы Қағидалардың 37-
тармағында көрсетілген құжаттарда сорттың атауы (егер аты әлі анықталмаса 
- селекциялық нөмірі) және өтінім берушінің немесе оның өкілінің қолы 
болуы тиіс. Сорттың атауы (егер аты әлі анықталмаса-селекциялық нөмірі) 
көрсетілмеген құжаттар қаралмай қайтарылады. 

 41. Өтінімге келіп түскен және өтінімнің бастапқы құжаттарында 
келтірілмеген және өтінім берілген сорттың мәнін өзгертетін белгілері бар 
қосымша құжаттар өтінімді қарау кезінде назарға алынбайды. Бұл туралы 
Мемлекеттік комиссия өтінім берушіге бір ай мерзімінде жазбаша нысанда 
хабарлайды. 

 Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 42. Мемлекеттік комиссиямен хат алмасуды өтінім беруші немесе 
уәкілеттік берілген оның өкілі әрбір өтінім бойынша жеке-жеке жүргізеді. 

 Ескерту. 42-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 43. Өтінім берушінің деректері бойынша сортты шаруашылыққа 
пайдалығына сынақтан өткізу бір жылға дейінгі мерзімде жүргізіледі. 
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 44. Мемлекеттік сорттық сынақ деректері бойынша сортты 
шаруашылыққа пайдалығына сынақтан өткізу егістік тәжірибе отырғызылған 
күннен бастап, мынадай мерзімдерде жүргізіледі: 

 дәнді, дәнді бұршақты, жармалық, майлы, техникалық, иіру, 
біржылдық жемшөп, көкөніс, бақша, гүлді-сәнді дақылдары және картоп 
бойынша екі вегетациялық кезеңнен кем емес; 

 көпжылдық шөптері бойынша екі циклді қолданудан кем емес; 
 жеміс, жидек дақылдары мен жүзім бойынша екі шаруашылық 

өнімнен кем емес. 
 Сортты шаруашылыққа пайдалығына сынақтан өткізу кезеңінде ауа 

райының қолайсыз жағдайы, форс-мажор болған жағдайда сынақ мерзімі 
сортты қосымша зерделеу үшін бір вегетациялық кезеңге созылады. 

 45. Мемлекеттік комиссия өтінім келіп түскен күннен бастап екі ай 
ішінде өтінімге және сорт атауына сараптама жүргізеді. 

 Ескерту. 45-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 46. алып тасталсын – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен 

 47. Сорттың атауына сараптама жасау кезінде оның осы Қағидалардың 
19 және 20-тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкестігі анықталады. 

 Егер сорттың атауы осы Қағидалардың 19 және 20-тармақтарында 
көрсетілген талаптарға жауап бермесе, Мемлекеттік комиссия сәйкессіздік 
анықталған күнінен бастап он жұмыс күннің ішінде осы туралы өтінім 
берушіге жазбаша хабарлайды. 

 Өтінім беруші екі айлық мерзімде сорттың жаңа атауын ұсынады. 
 Егер көрсетілген мерзім ішінде, өтінім беруші жаңа атау ұсынбаса, 

Мемлекеттік комиссия он жұмыс күннің ішінде оған осы Қағидаларға 3-
қосымшаға сәйкес нысанын бойынша сортты шаруашылыққа 
пайдалылығына мемлекеттік сынақ өткізуден бас тарту туралы 
қорытындыны жолдайды. 

 47-1. Шаруашылыққа пайдалылығына далалық сынақ жүргізу үшін 
Мемлекеттік комиссия өтінім берушіге тұқым жеткізуге арналған наряд 
жолдайды. 

 Өтінім беруші Мемлекеттік комиссияға тұқым жеткізуге арналған 
нарядта көрсетілген мекенжайлар бойынша және мерзімдерде тұқымдық 
және отырғызу материалының қажетті санын ұсынады. 
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 Ескерту. Қағида 47-1-тармақпен толықтырылсын – ҚР Премьер-
Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 
№ 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 48. Өтінім берушінің деректері бойынша сортты шаруашылыққа 
пайдалылығына сынақтан өткізу мынадай жағдайларда жүргізілмейді, егер: 

 1) өтінім беруші топырақтық-климаттық параметрлер бойынша 
әкімшілік-аумақтық бірліктің пайдалануы үшін ұсынылатын жағдайларға 
ұқсас жағдайларда жүргізілген басқа мемлекеттердің уәкілетті органдарының 
сортты сынақтан өткізуінің оң нәтижелерін растайтын құжаттаманы 
бергенде; 

 2) өтінім беруші берген ауыл шаруашылығы өсімдігінің сортын 
сынақтан өткізу нәтижелері түсімділіктің стандарттан жоғарлылығы, негізгі 
ауруларға төзімділігі стандарт деңгейінде екендігін немесе сортты пайдалану 
мақсатын анықтайтын айрықша шаруашылық құнды белгілері болғандығы 
туралы куәландырса. 

 Ескерту. Қағида 48-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Премьер-
Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 
№ 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 49. Дақылдың қолайлы дамуын қамтамасыз ететін жағдайларда, егістік 
сынақтар бір жерде жүргізіледі. 

 50. Сортты шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткізу 
барысында Мемлекеттік комиссия морфологиялық белгілері бойынша сортты 
сәйкестендіруді жүргізеді, оның нәтижесінде сорттың ресми сипаттамасы 
жасалады. 

 51. Сорт өтінім берілген сипаттамаға біртектілігі бойынша сәйкес 
келмеген жағдайда, Мемлекеттік комиссия сортқа тиесілілігін анықтаудың 
қиындығына немесе мүмкін еместігіне байланысты өтінімді қабылдамау 
және сортты шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткізуді тоқтату 
туралы шешім қабылдайды. 

 Сортты шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткізуден бас тарту 
туралы қорытынды өтінім берушіге шешім қабылданған күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде жолданады. 

 Ескерту. 51-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 52. Сортты шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткізу 
нәтижелері деректер банкінде тіркеледі. 
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 53. Егер, өтінім беруші өтінім тіркелген сәттен бастап екі жыл 
қатарынан Мемлекеттік комиссия жолдаған тұқым жеткізуге арналған 
нарядқа сәйкес сынау үшін тұқымдық және отырғызу материалын ұсынбаған 
жағдайда, сорт шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткізуден алынады. 

 Ескерту. 53-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 54. Өтініш берушінің деректері бойынша және мемлекеттік сынақтың 
деректері бойынша сортты шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткізу 
нәтижелері бойынша Мемлекеттік комиссияның Сараптама кеңесі 
селекциялық жетістікті одан әрі сынақтан өткізуден алып тастау немесе 
шаруашылық-құндық белгілер кешені бойынша Мемлекеттік тізілімге қосу 
негіздемесі бар, осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
қорытынды (бұдан әрі – Сараптама кеңесінің қорытындысы) жасайды. 

 Ескерту. 54-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 55. Мемлекеттік комиссия Сараптама кеңесінің қорытындысы 
жасалған күннен бастап он жұмыс күннің ішінде тұқым шаруашылығы 
саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган құрған ауыл шаруашылығы 
өсімдіктерін сорттық сынақтан өткізу мәселелері жөніндегі Республикалық 
комиссияға (бұдан әрі – комиссия) қарастыруға сынақ нәтижелері мен 
Сараптама кеңесінің қорытындысын жолдайды. 

 56. Комиссия сынақ нәтижелері мен Сараптама кеңесінің 
қорытындысын қарастыру қорытындылары бойынша тұқым шаруашылығы 
саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға Мемлекеттік тізілімге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу бойынша тиісті шешім қабылдау үшін сортты 
сынақтан өткізуден алып тастау немесе шаруашылық-құндық белгілер 
кешені 
бойынша пайдалануға сортты ұсыну туралы ұсыныс енгізеді. 

 Ескерту. 56-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 56-1. Сортты шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткізуден бас 
тартуға арналған негіздер: 

 1) өтінім берушінің сортты сынақтан өткізу үшін ұсынған 
құжаттарының және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс 
еместігінің анықталуы; 
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 2) сортты сынақтан өткізу үшін ұсынылған қажетті деректер мен 
мәліметтердің осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі болып 
табылады. 

 Ескерту. Қағида 56-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Премьер-
Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 
№ 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 
 

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерін  
сұрыптық сынақтан өткізу  
қағидаларына 1-қосымша 

 
Нысан 

_____________________________________________________________ 
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), 

_____________________________________________________________ 
 (заңды тұлғаның атауы) 

 
Тұқымдық және отырғызу материалын  

жеткізуге арналған наряд 
 

 Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен  

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Ауыл 
шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі мемлекеттік 
комиссиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі мынадай тұқымдық және 
(немесе) отырғызу материалын (керегінің асты сызылсын) сорттық сынаққа 
жіберуді сұрайды: 

 
Дақыл Сорт Облыс Мемлекеттік 

сорт сынау 
учаскесінің 

(станцияның) 
атауы 

Мемлекеттік 
сорт сынау 
учаскесінің 
(станцияың) 
мекенжайы 

Мөлшері, 
килограмм 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
Жеткізу мерзімі 20___жылғы "___" ____________ дейін 
 Басшы___________ _____________________________________ 
                      (қолы)                  (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) 
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 Ауыл шаруашылығы 
өсімдіктерін сұрыптық  

сынақтан өткізу  
қағидаларына  
1-1-қосымша 

 
Нысан 

 
Бекітемін 

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің "Ауыл 
шаруашылығы дақылдарының 

сорттарын сынау жөніндегі 
мемлекеттік комиссия" 

республикалық мемлекеттік 
мекемесінің басшысы 

____________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (бар 

болған жағдайда), қолы, мөрі 
(бар болса)) 20 __ жылғы "__" _____ 

 
 

 Өсімдік шаруашылығындағы селекциялық жетістікке патент беруден 
бас тарту туралы қорытынды 

 Ескерту. Қағида 1-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Премьер-
Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 
№ 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 

 
Өтінім №_______________________________________________________________  
Өтінімнің берілген күні:__________________________________________________ 
 Дақыл (тек, түр) ________________________________________________________ 
Сорт/Будан: ____________________________________________________________ 
 Өтінім беруші(лер): _____________________________________________________ 
 Сорттың авторы(лары): __________________________________________________ 
 Шығу тегі бойынша сипаттама: ___________________________________________ 
 Селекция әдісі:__________________________________________________________ 
 Өмір салты: ____________________________________________________________ 
 Даму циклі: 

_____________________________________________________________ 
 Сынақ басталған күн: ____________________________________________________  
Сынақтан алынған 

күн:____________________________________________________ 
 Аудандастырылған жыл: _________________________________________________  
Аудандастырудан алынған жыл: 

____________________________________________ 
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 DUS-test*-ке зерттеу нәтижелері 
 1. Ерекшелігі 

(distinctness)_________________________________________________ 
 2. Біртектілігі 

(uniformiti)__________________________________________________ 
 3. Тұрақтылығы 

(stabiliti)__________________________________________________ 
 4. Сорт бойынша басқа ақпарат:____________________________________________ 
 Ескертпе: 
 * аббревиатуралардың толық жазылуы: 
 DUS-test – distinctness (ерекшелігі), uniformiti (біртектілігі), stabiliti (тұрақтылығы). 

Селекциялық жетістікті патент қабілеттілігіне сараптау нәтижелері бойынша 
қорытынды:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сілтеме келтіре отырып, патент беруден бас тарту 

себебін негіздеу) 
Сараптама кеңесінің мүшелері:  
                                           __________________________________________________ 
                                           __________________________________________________ 
                                           __________________________________________________ 
                                            
                                            

                                        
Ауыл шаруашылығы 

өсімдіктерін сұрыптық  
сынақтан өткізу  

қағидаларына 
1-2-қосымша 

 
Нысан 

 
Бекітемін 

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің "Ауыл 
шаруашылығы дақылдарының 

сорттарын сынау жөніндегі 
мемлекеттік комиссия" 

республикалық 
мемлекеттік мекемесінің 

басшысы 
___________________________ 

(тегі, аты, әкесінің аты (бар 
болған жағдайда), қолы, мөрі 

(бар болса)) 
20 __ жылғы "__" __________ 
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Селекциялық жетістіктің атауын тексеру  
нәтижелері жөніндегі қорытынды 

 
Ескерту. Қағида 1-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Премьер-

Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 
№ 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 
           Өтінім №______________________________________________________________  

Өтінімнің берілген күні__________________________________________________ 
Дақыл:________________________________________________________________ 
Өтінім беруші(лер):_____________________________________________________ 
Автор(лар):____________________________________________________________ 
Селекциялық жетістіктің ұсынылған атауы:_________________________________ 
Селекциялық жетістіктің тіркелген аты:_____________________________________ 
Тексеру өткізу негізі:_____________________________________________________ 
Атаудың қысқаша сипаттамасы:____________________________________________ 
Сараптама нәтижелері:____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(сорттың атауы сәйкес келмеген жағдайда Қазақстан Республикасының  
қолданыстағы заңнамасына сілтеме келтіре отырып, негіздеме көрсету) 

             
            Патент қабілеттілігіне сараптама жасау бөлімінің басшысы 
            ___________  __________________________________________________________  
                   (қолы)                          (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) 

 
 
 

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерін  
сұрыптық сынақтан өткізу  
қағидаларына 2-қосымша 

 
Нысан 

 Қазақстан Республикасы Ауыл  
Шаруашылығы министрлігінің  
"Ауыл шаруашылығы дақылдарының 
сорттарын сынау жөніндегі мемлекеттік  
комиссия" республикалық мемлекеттік 
мекемесі 
(010000, Астана қаласы, Абай даңғылы, 13,  
«Іскер» Бизнес орталығы) 

Өтініш нөмірі 
       

 
                                                                                                             Тіркелген күні 
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Селекциялық жетістікті шаруашылыққа  
пайдалылығына сынауға арналған өтініш 

 
Өтінуші (лер) ____________________________________________________________________ 

(жеке тұлғанының аты –жөні (жеке куәлігі бар болған жағдайда), заңды тұлға атауы және мекен жайы) 
_______________________________________________________________________________________ 
Азаматтығы____________________________________________________________________________ 
 
Өтінішке сәйкес хат жазысу мекен-жайы 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Телефон ______________ телефакс ______________ телекс _________________ 
1. Селекциялық жетістік оригинаторының атауы және қатысу % мөлшері  
____________________________________________________________________ 
Мекен-жайы _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Телефон _____________ телефакс ______________ телекс __________________ 
2. Селекциялық жетістік оригинаторының атауы және қатысу % мөлшері  
____________________________________________________________________ Мекен-жайы 
_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Телефон _____________ телефакс ______________ телекс __________________ 
____________________________________________________________________ 
Туысы,  түрі  (орысша атауы) 
____________________________________________________________________ 
Туысы,  түрі (латын атауы) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Ұсынылған атауы ____________________________________________________________________ 
Селекциялық  нөмірі 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Авторы (лары) (өтінуші автор (лар) болмаған жағдайда) 

Фамилиясы Аты  Тегі Үй мекен-
жайы 

Қатысу %  
мөлшері  

     

     

Мендегі (біздегі) бар ақпарат бойынша басқа авторлары жоқ 
Алдындығы 

өтініштер 
Тіркелген  Өтініштер 

нөмері  
Қай сатыда Қандай 

атаумен 
мемлекет мерзімі 

Қорғауға ұсынылған     
Пайдалануға 
ұсынылған 

    

Мен (Біз) бірінші өтінішпен  жіберілген материалдар осы  сортты ұсынатындығын  және осы 
өтінішке сәйкес келетіндігін өтінемін (міз). 
Оригинатордың сынауға  (қолдануға) ұсынған облыстары 
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Өтінішке қосымша құжаттар: 
 Селекциялық жетістікті шаруашылыққа  пайдалылығын мемлекеттiк сынауға беру туралы 

ғалымдардың мәжіліс отырысының хаттамасының көшірмесі (ғылыми мекемеге) (бір дана); 
 Селекциялық жетістіктің анкетасы 2 дана (өсімдікке сәйкес); 
 Селекциялық жетістіктің  сипаттамасы (туыс және түрге сәйкес формалар бойынша 2 дана); 
 Гүлдерінің, өсімдіктің репродуктивті бөліктерінің және шаруашылық пайдаланымда 

қолданылатын өсімдіктің толық дамыған  ақ фондағы масштабты сызғышпен (сурет көлемі 9х12 
немесе 13х18) көрсетілген, сорт атауымен белгіленген суреті; 

 Сортқа /гибридке технологиялық анықтама; 
 Өтінішті беруге құқылығын анықтайтын құжат (құқығын ауыстырып алушы және делдал); 
 Генетикалық модификацилық заттарына жасалған экспертиза нәтижесі          (Жүгеріге, дәнді-

бұршақты, майлы, көкөніс дақылдарына); 
 Тұқым үлгі-нұсқалары. 

Сынау өткізу және бағалау қызметалушы мәліметтері бойынша ауыл шарушылығы 
өсімдіктері – топырақтық-климаттық параметрлері административті-аумақтық жағдайларына ұқсас 
жерлерде жүргілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің оң бағаланған нәтижесін растайтын басқа 
мемлекеттер өкілеті құжаттары бойынша.  
 

 
Мен (біз) селекциялық жетістікті шаруашылық  пайдаланымына мемлекеттiк сынау жүргізуді өтінемін 
(міз). 
Мен (біз) өтінішті қарастыруға және осы өтініште, қосымшада көрсетілген  мендегі (біздегі) бар 
ақпарат дұрыс және соңғы екендігін өтінемін (міз). 
Мен  (біз) түп нұсқалардың  лайықты түрде алынғандығын және сорт таңдауының 
репрезентативтігін көрсететіндігін растаймын (мыз). 
Мен (біз) шаруашылыққа  пайдалылыққа  және тіркеу сынауларын жүргізу үшін тұқымның қажет 
мөлшерін қайтарусыз беретінімді міндеттеймін (міз).  
 
Өтініш беруші (лер) қолы  _______________ _________________ 
_______________ _________________ 
_______________ _________________ 
_______________ _________________ 
_______________ _________________ 
_______________ _________________ 
_______________ _________________ 
Мөр орыны _______________ _________________ 
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Ауыл шаруашылығы өсімдіктерін 
сұрыптық сынақтан өткізу 
қағидаларына 3-қосымша 

 
Нысан 

 
Сортты шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткізуден бас 

тарту туралы қорытынды № ____ 
 
 Өтінім № 

           Өтінім берілген күн: 
 Дақыл (тек, түр): 
 Сорт/будан: 
 Өтінім беруші: 
 Сорттың автор(лар)ы: 
 Шығу тегі бойынша сипаттамасы: 
 Бастапқы (ата-аналық) формалары көрсетілген селекция әдісі: 
 Өмір салты: 
 Даму циклы: 
 Сынақтан алу күні: 
 

Қорытынды____________________________________________________  
          ____________________________________________________ 
  
Басшы _________ _________________________________________  
                    (қолы)                (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) 

 
 
 

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерін  
сұрыптық сынақтан өткізу  
қағидаларына 4-қосымша 

 
Нысан 

 
Селекциялық жетістікті одан әрі сынақтан өткізуден алып тастау 

немесе шаруашылық-құндық белгілер кешені бойынша Мемлекеттік 
тізілімге қосу негіздемесі бар қорытынды 

Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 17.04.2017 № 170 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен 
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Сорт/будан_________________________________________________ 
Сынақтан өткізудің басталған жылы____________________________ 
_______________ жылғы орташа көрсеткіштер___________________ 
Түсімділік, центнер/гектар____________________________________ 
Тәлімі жерде________________________________________________ 
Суармалы жерде_____________________________________________ 
 

Показатели 20__ 20___ 20____ Орташа 

1 2 3 4 5 

1. Облыс ________________     

Сортучаскесі _______________     

Стандарт ___________________     

Сорт учаскесі ______________________     

Ауытқушылық      

Сорт учаскесі______________     

Стандарт ___________________     

Сорт ______________________     

Ауытқушылық      

Сорт учаскесі _______________     

Стандарт ___________________     

Сорт ______________________     

Ауытқушылық      

Орташа ___________________     

Стандарт ___________________     

Сорт ______________________     

Ауытқушылық      

Облыс бойынша орташа __________     

Стандарт ___________________     

Сорт ______________________     

2. Облыс бойынша түсімділіктің кепілдендірілген қосылуы, 
центнер/гектар___________________________________________________ 
3. Экономикалық тиімділік, % ______________________________________ 
4. Баға өлшемшарттары ____________________________________________ 
5. 1000 тұқымның, түйнектің, жемістің массасы, грамм_________________ 
6. Қорапшаның массасы, грамм _____________________________________ 
7. Бір қорапшадағы шитті мақтаның массасы, грамм____________________ 
8. Шитті мақтадан талшық шығымы, % _______________________________ 
9. Жапырақтылық, % _______________________________________________ 
10. Өнімнің түптенуі, сабақ__________________________________________ 
11. Өсімдік биіктігі, сантиметр_______________________________________ 
12. Талшық ұзындығы, миллиметр ____________________________________ 
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13. Төменгі бұршақтардың бекіну биіктігі, сантиметр____________________ 
14. Бұршақтардың жарылғыштығы, % _________________________________ 

15. Ауруларға төзімділігі, балл Аурулар 
        16. Зиянкестерге төзімділігі, балл Зиянкестер 
        17. Жапырылып қалуға төзімділігі, балл_________________________________ 

18. Төгілуге төзімділігі, балл___________________________________________ 
19. Құрғақшылыққа төзімділігі, балл____________________________________ 
20. Сақталғыштық, %_________________________________________________ 
21. Вегетациялық кезең, күн____________________________________________ 
22. Дегустациялық бағасы, балл_________________________________________ 
23. Сорттың жалпы бағасы, балл________________________________________ 
24. Өсіп-өнуге төзімділігі, балл_________________________________________ 

25. Сапалық және технологиялық көрсеткіштері     Көрсеткіштер, % миллиграмм/грамм, 
миллилитр 

        Ескертпе: кестеде көрсетілмеген көрсеткіштер қосымша толтырылады. 

Негіздемені дайындаған 

_________________________________________ ______________ 
 (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)        (қолы) 
 20 ___ жылғы "_____" _______________________ 
  
Қорытынды 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
 20 ___ жылғы "___" _________________________ 
  
 Басшы ___________ ______________________________________________ 
                     (қолы)              (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) 
____________________________________________________________________ 
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Об утверждении Правил проведения сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений 

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан  
от 2 июля 2015 года № 4-2/602. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 
августа 2015 года № 11879. 

В соответствии с подпунктом 8-4) пункта 1 статьи 6 Закона Республики 
Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве", ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемые Правила проведения сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений. 

 2. Признать утратившим силу приказ Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 26 марта 2009 года № 167 "Об утверждении 
Инструкции о проведении сортоиспытания сельскохозяйственных растений" 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 5651, опубликованный в Собрании актов центральных 
исполнительных и иных центральных государственных органов Республики 
Казахстан, 2009 года № 7). 

 3. Департаменту производства и переработки растениеводческой 
продукции и фитосанитарной безопасности Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством 
порядке обеспечить: 

 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан; 

 2) в течение десяти календарных дней после государственной 
регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан направление его копии на официальное опубликование в 
периодические печатные издания и в информационно-правовую систему 
"Әділет"; 

 3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан. 

 5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
 

 
Министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан                                                А. Мамытбеков 
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Утверждены 
приказом Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан 
от 2 июля 2015 года № 4-2/602 

 
Правила проведения сортоиспытания сельскохозяйственных 

растений 
 

1. Общие положения 
 

1.Настоящие Правила проведения сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об 
охране селекционных достижений" и Законом Республики Казахстан от 8 
февраля 2003 года "О семеноводстве" и определяют порядок проведения 
сортоиспытания сельскохозяйственных растений. 

 2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
 1) сельскохозяйственные растения – зерновые, зернобобовые, 

крупяные, кормовые, масличные, эфиромасличные, технические, овощные, 
бахчевые лекарственные, цветочные, плодовые, ягодные культуры, 
картофель, виноград; 

 2) вегетационный период – период от появления всходов до 
созревания; 

 3) банк данных – свод паспортных данных сортов, по которым 
проводились экспертиза и испытание на патентоспособность и 
хозяйственную полезность, с разделением на сорта, включенные в 
Государственный реестр селекционных достижений, рекомендуемых к 
использованию в Республике Казахстан (далее – Государственный реестр), и 
сорта, не включенные в Государственный реестр; 

 4) полевое испытание на отличимость, однородность и стабильность – 
изучение новых сортов в полевых условиях в сравнении с сортами-
эталонами, по признакам, определенным методиками для каждой культуры, 
путем их визуальной оценки на соответствие критериям отличимости, 
однородности и стабильности; 

 5) лабораторное испытание – испытание сортов сельскохозяйственных 
растений в лабораторных условиях на предмет отличимости и однородности 
по морфологическим и биохимическим признакам и соответствия описанию, 
представленному в заявке на выдачу патента на селекционное достижение; 

 6) экспертный совет по рассмотрению внесений изменений в 
Государственный реестр селекционных достижений, рекомендуемых к 
использованию в Республике Казахстан (далее – Экспертный совет) – 
совещательный орган Государственной комиссии, созданный с целью 
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подготовки предложений по вопросам государственного испытания и охраны 
селекционных достижений; 

 7) Государственная комиссия – Государственная комиссия по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, находящаяся в ведении 
уполномоченного органа в области семеноводства, осуществляющая 
экспертизу и испытание сортов сельскохозяйственных растений на 
патентоспособность и хозяйственную полезность; 

 8) заявитель – физическое или юридическое лицо, которое подало 
заявку на выдачу патента на селекционное достижение и (или) заявку на 
включение селекционного достижения в Государственный реестр; 

 9) цикл использования – период использования многолетних трав, в 
течение которого производится сбор урожая; 

 10) патентоспособность – соответствие сорта критериям новизны, 
отличимости, однородности и стабильности; 

 11) экспертная организация – организация, подведомственная 
уполномоченному государственному органу в сфере охраны селекционных 
достижений, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к 
государственной монополии (оказание услуг в области охраны селекционных 
достижений); 

 12) уполномоченный государственный орган в сфере охраны 
селекционных достижений – Министерство юстиции Республики Казахстан; 

 13) сорт – группа растений одной культуры, сходных по 
хозяйственным и биологическим свойствам и морфологическим признакам, 
родственных по происхождению, передающих свои признаки по наследству 
последующим поколениям и отличающихся от других групп растений одного 
и того же ботанического таксона хотя бы по одному признаку; 

 14) сохранение сорта – поддержание сорта в соответствии с 
официальным описанием в Государственном реестре Республики Казахстан 
охраняемых сортов растений; 

 15) сортоиспытание – экспертиза и испытание селекционного 
достижения на патентоспособность и хозяйственную полезность; 

 16) паспорт сорта – описание сорта по точным и воспроизводимым 
признакам, определяющим сортовую принадлежность; 

 17) уполномоченный государственный орган в области семеноводства 
– центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и 
межотраслевую координацию в области семеноводства; 

 18) хозяйственная полезность – наличие комплекса хозяйственно-
ценных признаков, обеспечивающих максимальную экономическую 
эффективность производства продукции; 
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 19) хозяйственный урожай – объем выращенной продукции плодово-
ягодных культур и винограда за один вегетационный период, за вычетом 
потерь; 

 20) полевое испытание на хозяйственную полезность – всестороннее и 
углубленное изучение и оценка новых сортов по уровню урожайности, 
качеству продукции, устойчивости к болезням и вредителям и по другим 
хозяйственно-ценным признакам, определенным методиками для каждой 
культуры, в сравнении со стандартами, а также оценка их экономической 
эффективности. 

 Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом Заместителя 
Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 
170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования). 

 3. Способы и методы проведения испытаний и оценки сортов 
сельскохозяйственных растений на патентоспособность и хозяйственную 
полезность определяются методикой проведения сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений, утвержденной приказом исполняющего 
обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 мая 
2011 года № 06-2/254 "Об утверждении Методики проведения 
сортоиспытания сельскохозяйственных растений" (далее – методика). 

 4. Образец семенного и посадочного материала, предназначенный для 
сортоиспытания, отбирается с урожая предыдущего либо текущего года и 
сопровождается аттестатом или свидетельством на семена по формам 
документаций на семена, утвержденным приказом Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 23 августа 2004 года № 453 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 3080), а также карантинным сертификатом по форме, 
согласно Правилам по охране территории Республики Казахстан от 
карантинных объектов и чужеродных видов, утвержденным приказом 
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года 
№ 15-08/590 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 12032). 

 Сноска. Пункт 4 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 5. Образец семенного и посадочного материала, ввозимый в 
Республику Казахстан для проведения сортоиспытания, сопровождается 
фитосанитарным сертификатом и документами, удостоверяющими их 
сортовые и посевные качества. 
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 6. Образец семенного и посадочного материала, поступающий на 
сортоиспытание, должен быть свободным от посторонних примесей, семян 
других растений, а также не должен быть дражированым, протравленным, за 
исключением случаев, предусмотренных в договоре между Государственной 
комиссией и заявителем. 

 7. Образец семенного и посадочного материала, предоставленный для 
сортоиспытания, должен иметь внутреннюю и внешнюю этикетки, 
содержащие: 

 1) наименование сорта (если название еще не определено – 
селекционный номер). 

Наименование иностранного сорта записывают на языке заявителя и в 
транскрипции государственного или русского языка; 

 2) наименование рода, вида (на латинском и государственном или 
русском языках). 

 8. Заявитель также направляет в Государственную комиссию образец 
(эталон сорта), включающий гербарий, семена, клубни, луковицы, черенки, 
соцветия (колосья, метелки, початки и другие части растений) для 
формирования и постоянного хранения семенного сортового генофонда. 

 9. Государственная комиссия может использовать результаты 
испытаний, проведенных другими организациями Республики Казахстан, а 
также других государств, с которыми заключены соответствующие 
договоры, и данные, представленные заявителем. 

 10. Перечни родов и видов растений, по которым патентоспособность 
и хозяйственная полезность оцениваются по данным государственного 
испытания или заявителя, утверждены приказом исполняющего обязанности 
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 мая 2015 года 
№ 4-2/490 "Об утверждении перечней родов и видов растений, по которым 
патентоспособность и хозяйственная полезность оцениваются по данным 
государственного испытания или заявителя" (зарегистрированный в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 11479). 
 

2. Порядок проведения экспертизы и испытания  
сортов на патентоспособность 

 11. Экспертиза и испытание сорта на патентоспособность включает: 
1) проведение экспертизы копии заявки на выдачу патента; 

 2) проведение экспертизы сорта на новизну; 
 3) проведение экспертизы наименования сорта; 
 4) лабораторное испытание; 
 5) полевое испытание на отличимость, однородность и стабильность. 
 12. Заявка на выдачу патента на селекционное достижение (далее – 

заявка на выдачу патента) подается заявителем в экспертную организацию. 
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 По истечении двух месяцев с даты подачи заявки экспертная 
организация проводит по ней предварительную экспертизу. В ходе 
проведения предварительной экспертизы устанавливается дата приоритета 
заявки, проверяется наличие необходимых документов и выполнение 
установленных к ним требованиям. Предварительная экспертиза заявки на 
выдачу патента проводится в двухмесячный срок. 

 При получении положительного результата предварительной 
экспертизы уполномоченным государственным органом в сфере охраны 
селекционных достижений принимается решение о дальнейшем 
рассмотрении заявки на выдачу патента. Копия заявки на выдачу патента 
направляется в Государственную комиссию. 

 13. При экспертизе и испытании сорта на патентоспособность по 
данным заявителя полевое испытание сорта на отличимость, однородность и 
стабильность не проводится. 

 14. Экспертиза и испытание сорта на патентоспособность по данным 
заявителя проводится в срок до одного года. 

 15. Экспертиза и испытание сорта на патентоспособность по данным 
государственного сортоиспытания проводится не менее двух вегетационных 
периодов. 

 Для проведения экспертизы и испытания сорта на патентоспособность 
по данным государственного сортоиспытания Государственная комиссия 
направляет заявителю наряд на поставку семенного и посадочного материала 
по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее – наряд на 
поставку семян). 

 Заявитель представляет в Государственную комиссию необходимое 
количество семенного и посадочного материала по адресам и в сроки, 
указанные в наряде на поставку семян. 

 Сноска. Пункт 15 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 16. Экспертиза копии заявки на выдачу патента, экспертиза сорта на 
новизну, экспертиза 

наименования сорта, лабораторное испытание проводится в 
двухмесячный срок. 

 17. Экспертиза копии заявки на выдачу патента проводится 
Государственной комиссией путем проверки полноты предоставленной 
информации. 

 18. Экспертиза сорта на новизну проводится Государственной 
комиссией путем анализа документов, представленных заявителем, и с 
использованием банка данных. 



33 
 

 Если в результате экспертизы заявленного сорта на новизну 
установлено, что сорт не соответствует критерию новизны, Государственная 
комиссия в течение десяти рабочих дней со дня выявления несоответствия 
составляет заключение об отказе в выдаче патента на селекционное 
достижение в растениеводстве по форме, согласно приложению 1-1 к 
настоящим Правилам (далее – заключение об отказе в выдаче патента) и 
направляет его в экспертную организацию. 

 Сноска. Пункт 18 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 19. При экспертизе наименования сорта определяется его соответствие 
следующим требованиям: наименование сорта должно позволять 
идентифицировать сорт, быть кратким, отличаться от наименований 
существующих сортов того же или близкого ботанического вида, не должно 
состоять из одних цифр, вводить в заблуждение относительно свойств, 
происхождения, значения сорта, личности селекционера, не должно 
противоречить принципам гуманности и морали. 

 20. Если заявка на выдачу патента для одного и того же сорта подается 
в Республику Казахстан и в другие страны, то наименование одного и того 
же сорта должно быть одинаковым, за исключением случаев, когда 
наименование сорта не отвечает требованиям, указанным в пункте 19 
настоящих Правил. 

 21. Государственная комиссия по результатам проведения экспертизы 
наименования сорта на соответствие требованиям, указанным в пунктах 19 и 
20 настоящих Правил, в двухмесячный срок со дня поступления копии 
заявки на выдачу патента направляет в экспертную организацию заключение 
по результатам проверки наименования селекционного достижения по 
форме, согласно приложению 1-2 к настоящим Правилам. 

 Если наименование сорта не отвечает требованиям, указанным в 
пунктах 19 и 20 настоящих Правил, то по запросу экспертной организации 
заявитель в двухмесячный срок предлагает новое наименование сорта. 

 Сноска. Пункт 21 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 22. Исключен приказом Заместителя Премьер-Министра РК - 
Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования). 

 23. В ходе лабораторного испытания: 
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 1) с использованием банка данных определяется наличие отличимых 
признаков от других сортов; 

 2) дается оценка однородности признаков на основе визуального 
анализа представленных материалов; 

 3) проводятся биохимические исследования методом электрофореза. 
 24. При выявлении отрицательных результатов лабораторного 

испытания (несоответствия признакам, указанным в представленной 
заявителем анкете селекционного достижения, и отсутствия явно 
выраженных отличимых признаков по морфологии и белковой формуле 
электрофоретического спектра) Государственная комиссия в течение десяти 
рабочих дней направляет в экспертную организацию заключение об отказе в 
выдаче патента. 

 25. При получении положительных результатов лабораторного 
испытания Государственная комиссия принимает решение о проведении 
полевых испытаний на отличимость, однородность и стабильность. 

 26. Исключен приказом Заместителя Премьер-Министра РК - 
Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования). 

 27. Сорт отвечает требованиям отличимости, если он явно отличается 
от любого другого сорта, существование которого на момент подачи заявки 
на выдачу патента является общеизвестным. 

 Признаки, позволяющие определить отличительные особенности сорта 
при полевом испытании, должны быть хорошо выражены и поддаваться 
точному описанию и воспроизводству. 

 28. Сорт считается однородным, если с учетом особенностей его 
размножения остается однородным по селектируемым признакам. 

 29. Сорт отвечает критерию стабильности, если его основные признаки 
остаются неизменными после каждого размножения, а в случае особого 
цикла размножения – в конце каждого цикла размножения. 

 30. Результаты испытаний сорта на отличимость, однородность и 
стабильность обрабатываются Государственной комиссией с использованием 
банка данных. 

 31. В случае если заявитель не представит в течение двух лет подряд 
семенной материал согласно наряду на поставку семян, направленному 
Государственной комиссией, сорт снимается с экспертизы и испытания на 
патентоспособность. 

 32. Если в результате экспертизы и испытания на патентоспособность, 
проведенных Государственной комиссией, будет установлено, что 
заявленный сорт соответствует условиям патентоспособности, 
Государственная комиссия составляет описание сорта с заключением на 
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выдачу патента и заключение о патентоспособности сорта и в течение десяти 
рабочих дней направляет их в двух экземплярах в экспертную организацию. 

 Сноска. Пункт 32 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 33. При установлении Государственной комиссией несоответствия 
заявленного сорта одному из критериев новизны, отличимости, 
однородности и стабильности, Государственная комиссия составляет 
заключение об отказе в выдаче патента и направляет его в двух экземплярах 
в экспертную организацию. 

 34. Патентообладатель поддерживает сорт в течение срока действия 
патента таким образом, чтобы сохранялись признаки, указанные в 
официальном описании сорта, составленном на дату регистрации их в 
Государственном реестре Республики Казахстан охраняемых сортов 
растений, который ведется уполномоченным государственным органом в 
сфере охраны селекционных достижений. 

 35. Патентообладатель представляет по запросу Государственной 
комиссии образцы семенного и посадочного материала для проведения 
контрольных испытаний и проверки сохранности сорта в течение двенадцати 
месяцев с даты направления запроса. 
 

3. Порядок проведения испытания сортов 
на хозяйственную полезность 

 36. Испытание сорта на хозяйственную полезность включает: 
 1) прием заявки на включение селекционного достижения в 

Государственный реестр (далее –заявка); 
 2) экспертизу заявки и наименования сорта; 
 3) проведение полевых испытаний на хозяйственную полезность; 
 4) идентификацию сорта по морфологическим признакам; 
 5) регистрацию паспорта сорта в банке данных. 
 В случае если по заявленному сорту имеется положительное 

заключение на выдачу патента, экспертиза наименования сорта не 
проводится. 

 Сноска. Пункт 36 с изменениями, внесенными приказом Заместителя 
Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 
170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования). 

 37. Для проведения испытания сорта на хозяйственную полезность 
заявитель представляет в Государственную комиссию заявку, включающую 
следующие документы и материалы: 
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 1) заявление на испытание селекционного достижения на 
хозяйственную полезность по форме, согласно приложению 2 к настоящим 
Правилам, в двух экземплярах; 

 2) при проведении испытаний и оценки сортов сельскохозяйственных 
растений на хозяйственную полезность по данным заявителя – 
документацию, подтверждающую положительные результаты испытания 
сорта уполномоченных органов других государств, проведенного в условиях, 
схожих по почвенно-климатическим параметрам с условиями рекомендуемой 
для использования административно-территориальной единицы; 

 3) анкету селекционного достижения (по форме для соответствующей 
культуры), в двух экземплярах; 

 4) описание селекционного достижения для соответствующих родов и 
видов, в двух экземплярах; 

 5) фотографии цветков, соцветий, репродуктивных частей растений и 
нормально развитого растения в фазе хозяйственного использования с 
масштабной линейкой с указанием наименования сорта; 

 6) документ, подтверждающий право на подачу заявки (для 
правопреемников и посредников); 

 7) документ об отсутствии генетически модифицированных объектов в 
сорте, передаваемом на испытание либо результаты экспертизы на 
содержание генетически модифицированных объектов (для сортов 
иностранной селекции); 

 8) образцы семенного и посадочного материала. 
 Сноска. Пункт 37 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 

РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 38. Заявку подает физическое или юридическое лицо, а по сорту, 
заявленному на выдачу патента, – лицо, подавшее заявку на выдачу патента, 
либо представитель заявителя, имеющий доверенность на осуществление 
указанных полномочий. 

 Заявка от иностранных заявителей подается в Государственную 
комиссию через их представительства, зарегистрированные на территории 
Республики Казахстан. Указанные представительства осуществляют 
действия, связанные с ведением дел по заявке, в том числе по таможенному 
оформлению и рассылке семенного и посадочного материала для испытаний 
согласно наряду на поставку семян. 

 Сноска. Пункт 38 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 
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 39. Для включения селекционного достижения в планы 
государственных испытаний очередного сельскохозяйственного года заявка 
подается заявителем в Государственную комиссию не позднее: 

 по культурам защищенного грунта – 15 августа; 
 по культурам озимого сева – 10 октября; 
 по яровым зерновым колосовым, зернобобовым, крупяным (кроме 

риса), масличным, картофелю, овощным и бахчевым культурам, однолетним, 
многолетним травам (кроме сорго) и кормовым корнеплодам – 1 декабря; 

 по кукурузе, рису, сорго – 15 декабря; 
 по прядильным, техническим, эфиромасличным культурам, 

хлопчатнику, плодовым, ягодным культурам, винограду, шелковице, 
гибридам тутового шелкопряда, цветочно-декоративным растениям и 
лекарственным культурам – 25 декабря. 

 Сноска. Пункт 39 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 40. Документы, указанные в пункте 37 настоящих Правил, 
направляемые в Государственную комиссию, должны содержать 
наименование сорта (если название еще не определено – селекционный  
номер) и подпись заявителя или его представителя. Документы без указания 
наименования сорта (если название еще не определено – селекционного 
номера) возвращаются без рассмотрения. 

 41. Дополнительные документы, поступившие к заявке и содержащие 
признаки, которые не были приведены в первичных документах заявки и 
изменяющие сущность заявленного сорта, не принимаются во внимание при 
рассмотрении заявки. Государственная комиссия в месячный срок в 
письменной форме уведомляет об этом заявителя. 

 Сноска. Пункт 41 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 42. Переписка с Государственной комиссией ведется заявителем или 
его уполномоченным представителем по каждой заявке в отдельности. 

 Сноска. Пункт 42 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 43. Испытание сорта на хозяйственную полезность по данным 
заявителя проводится в срок до одного года. 
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 44. Испытание сорта на хозяйственную полезность по данным 
государственного сортоиспытания, со дня закладки полевых опытов, 
проводится в следующие сроки: 
по зерновым, зернобобовым, крупяным, масличным, техническим, 
прядильным, однолетним кормовым, овощным, бахчевым, цветочно-
декоративным культурам и картофелю – не менее двух вегетационных 
периодов; 

 по многолетним травам – не менее двух циклов использования; 
 по плодовым, ягодным культурам и винограду – не менее двух 

хозяйственных урожаев. 
 В случае неблагоприятных погодных условий, форс-мажора в период 

испытания сорта на хозяйственную полезность срок испытания продлевается 
на один вегетационный период для дополнительного изучения сорта. 

 45. Государственная комиссия проводит экспертизу заявки и 
наименования сорта в течение двух месяцев с даты поступления заявки. 

 Сноска. Пункт 45 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 46. Исключен приказом Заместителя Премьер-Министра РК - 
Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования). 

 47. При экспертизе наименования сорта определяется его соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 19 и 20 настоящих Правил. 

 Если наименование сорта не отвечает требованиям, указанным в 
пунктах 19 и 20 настоящих Правил, Государственная комиссия в течение 
десяти рабочих дней со дня выявления несоответствия письменно 
уведомляет об этом заявителя. 

 Заявитель в двухмесячный срок предлагает новое наименование сорта. 
 Если в течение указанного срока заявитель не предложит новое 

наименование, Государственная комиссия в течение десяти рабочих дней 
направляет ему заключение об отказе в проведении испытания сорта на 
хозяйственную полезность по форме, согласно приложению 3 к настоящим 
Правилам. 

 47-1. Для проведения полевых испытаний на хозяйственную 
полезность Государственная комиссия направляет заявителю наряд на 
поставку семян. 

 Заявитель представляет в Государственную комиссию необходимое 
количество семенного и посадочного материала по адресам и в сроки, 
указанные в наряде на поставку семян. 
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 Сноска. Правила дополнены пунктом 47-1 в соответствии с приказом 
Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 
17.04.2017 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 

 48. При испытании сорта на хозяйственную полезность по данным 
заявителя полевые испытания не проводятся в случаях, если: 

 1) заявитель представит документацию, подтверждающую 
положительные результаты испытания сорта уполномоченных органов 
других государств, проведенного в условиях, схожих по почвенно-
климатическим параметрам с условиями рекомендуемой для использования 
административно-территориальной единицы; 

 2) представленные заявителем результаты испытания сорта 
свидетельствуют о превышении урожайности над стандартами, устойчивости 
к основным болезням на уровне со стандартами или наличии особых 
хозяйственно-ценных признаков, определяющих цель использования сорта. 

 Сноска. Пункт 48 с изменениями, внесенными приказом Заместителя 
Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 
170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования). 

 49. Полевые испытания проводятся в одном месте в условиях, 
обеспечивающих нормальное развитие культуры. 

 50. В ходе проведения испытания на хозяйственную полезность 
Государственная комиссия проводит идентификацию сорта по 
морфологическим признакам, по результатам которой составляется 
официальное описание сорта. 

 51. При несоответствии сорта по идентичности заявленному описанию 
Государственная комиссия принимает решение об отклонении заявки и 
прекращении испытания сорта на хозяйственную полезность в связи с 
затруднением или невозможностью определения сортовой принадлежности.  

Заключение об отказе в проведении испытания сорта на хозяйственную 
полезность направляется заявителю в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия решения. 

 Сноска. Пункт 51 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 52. Результаты испытаний сорта на хозяйственную полезность 
регистрируются в банке данных. 

 53. В случае если заявитель не представит в течение двух лет подряд с 
момента регистрации заявки семенной и посадочный материал для 
испытания согласно наряду на поставку семян, направленному 
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Государственной комиссией, сорт снимается с испытания на хозяйственную 
полезность. 

 Сноска. Пункт 53 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 54. По результатам испытания сорта на хозяйственную полезность по 
данным заявителя и по данным государственного испытания Экспертный 
совет Государственной комиссии составляет заключение с обоснованием 
снятия селекционного достижения с дальнейшего испытания или включения 
в Государственный реестр по комплексу хозяйственно-ценных признаков по 
форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам (далее – заключение 
Экспертного совета). 

 Сноска. Пункт 54 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 55. Государственная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня 
составления заключения Экспертного совета направляет на рассмотрение 
Республиканской комиссии по вопросам сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений, созданной уполномоченным 
государственным органом в области семеноводства (далее – комиссия), 
результаты испытаний и заключение Экспертного совета. 

 56. Комиссия по итогам рассмотрения результатов испытаний и 
заключения Экспертного совета вносит уполномоченному государственному 
органу в области семеноводства предложение о снятии сорта с испытания 
или о рекомендации сорта к использованию по комплексу хозяйственно-
ценных признаков, для принятия соответствующего решения по внесению 
изменений и дополнений в Государственный реестр. 

 Сноска. Пункт 56 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра 
РК - Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

 56-1. Основаниями для отказа в испытании сорта на хозяйственную 
полезность являются: 

 1) установление недостоверности документов, представленных 
заявителем для проведения испытания сорта, и (или) данных (сведений), 
содержащихся в них; 

 2) несоответствие представленных данных и сведений, необходимых 
для проведения испытания сорта, требованиям, установленным настоящими 
Правилами. 
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 Сноска. Правила дополнены пунктом 56-1 в соответствии с приказом 
Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 
17.04.2017 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 

 
Приложение 1 

к Правилам проведения 
сортоиспытания  

сельскохозяйственных  
растений 

 
Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Заместителя Премьер-

Министра РК – Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования). 

Форма 
________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, 
 ________________________________________________________ 

 наименование юридического лица) 
  

НАРЯД 
 на поставку семенного и посадочного материала 

  
Республиканское государственное учреждение "Государственная 

комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан просит направить на 
сортоиспытание следующий семенной и (или) посадочный материал (нужное 
подчеркнуть): 
 
Культу
ра 

Сорт Облас
ть 

Наименование 
Государствен

ного 
сортоиспытат

ельного 
участка 

(станции) 

Адрес 
Государственного 

сортоиспытательного 
участка (станции) 

Количество, 
килограмм 

      
      

 
Срок поставки до "___" ____________ 20___ года 
Руководитель __________ _____________________________________ 
                          (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 
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Приложение 1-1 
к Правилам проведения 

сортоиспытания 
сельскохозяйственных  

растений 
 

Форма 
 

Сноска. Правила дополнены Приложением 1-1 в соответствии с 
приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского 
хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования). 
 

 
Утверждаю 

 Руководитель республиканского 
 государственного учреждения 

 "Государственная комиссия по 
 сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" 

 Министерства сельского хозяйства 
 Республики Казахстан 

 _______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, печать (при наличии)) 

 "___" ______________ 20_ года 
 

Заключение 
 об отказе в выдаче патента на селекционное  

достижение в растениеводстве 
 

Заявка № _______________________ Дата подачи заявки: ___________________ 
Культура (род, вид) ________________ Сорт/ Гибрид _______________________ 
Заявитель(и): _________________________________________________________ 
Автор(ы) сорта: _______________________________________________________ 
Характеристика по происхождению: _____________________________________ 
Метод селекции: ______________________________________________________ 
Образ жизни: _____________________ Цикл развития: ______________________ 
Дата начала испытания: ____________ Дата снятия с испытания: _____________ 
Год районирования: ______________ Год снятия с районирования: ___________ 
 
Результаты исследования на DUS-test* 
1. Отличимость (distinctness) ___________________________________________ 
2. Однородность (uniformiti) ___________________________________________ 
3. Стабильность (stabiliti) ______________________________________________ 
4. Другая информация по сорту: ________________________________________ 
 
Примечание: 
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* расшифровка аббревиатуры: 
DUS-test – distinctness (отличимость), uniformiti (однородность), stabiliti 

(стабильность). 
Заключение по результатам экспертизы селекционного 
достижения на патентоспособность: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(обоснование причин отказа в выдаче патента с приведением ссылок на 
действующее законодательство Республики Казахстан) 

 
Члены экспертного совета: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
 
 

Приложение 1-2 
к Правилам проведения 

сортоиспытания 
сельскохозяйственных  

растений 
 

Форма 
 

Сноска. Правила дополнены Приложением 1-2 в соответствии с 
приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского 
хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования).  

 
Утверждаю 

 Руководитель республиканского 
 государственного учреждения 

 "Государственная комиссия по 
 сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" 

 Министерства сельского хозяйства 
 Республики Казахстан 

 ________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, печать (при наличии)) 

 "___" ________________ 20__ года 
 

Заключение 
 по результатам проверки наименования  

селекционного достижения 
 Заявка № _____________________ Дата подачи заявки _____________________ 
 Культура: ___________________________________________________________ 
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 Заявитель(и): ________________________________________________________ 
 Автор(ы): ___________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 Предложенное наименование селекционного достижения: __________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 Селекционное достижение зарегистрировано под названием: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 Основание проведения проверки: _______________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 Краткая характеристика наименования: __________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 Результаты экспертизы: _______________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 (при несоответствии наименования сорта указать обоснования со ссылкой на 
 действующее законодательство Республики Казахстан) 
 Руководитель отдела экспертизы на патентоспособность 
 ___________ ______________________________________ 
      (подпись)               (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

 
 
 

Приложение 2  
к Правилам проведения  

сортоиспытания 
сельскохозяйственных  

растений 
 

Форма 
 
Сноска. Приложение 2 в редакции приказа Заместителя Премьер-

Министра РК – Министра сельского хозяйства РК от 17.04.2017 № 170 
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования). 
 

Государственная комиссия по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан (010000, город Астана, 
проспект Абая, дом 13, бизнес центр "Іскер", 11 этаж, 
кабинет 1111)                                                                                                                                Номер заявки 

       
 

                                                                                 Дата регистрации 
 
 

 
 
 
 

        



45 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИСПЫТАНИЕ 
СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ 

НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПОЛЕЗНОСТЬ 
 

Заявитель (и) _________________________________________________________________________________ 
(имя юридического или физического лица и адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Гражданство _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Адрес для переписки по заявке__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Телефон _______________ телефакс ______________ адрес электронной почты 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
1. Наименование оригинатора селекционного достижения и доля участия в %___________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Адрес________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Телефон _______________ телефакс ______________ адрес электронной почты 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
2. Наименование оригинатора селекционного достижения и доля участия в %__________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
Адрес 
_____________________________________________________________________________________________ 
Телефон _______________ телефакс ______________ адрес электронной почты 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Род, вид (русское название)_____________________________________________________________________  
Род, вид (латинское название)___________________________________________________________________ 
Предлагаемое название______________________________________________________________________ 
Селекционный номер__________________________________________________________________________ 
 
Автор(ы) (если автор (ы) не является (ются ) заявителем (ями) 
 

Фамилия Имя Отчество Адрес домашний Доля участия, % 
     
     
     
     
     
     
     

По имеющейся у меня (нас) информации других действительных авторов нет 
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Предыдущие 
заявки 

Зарегистрированы Номер заявки Стадия Под каким 
названием в стране дата 

На 
предоставление 
охраны 

     

На допуск к                       
использованию 

     

Предыдущие 
заявки 

Зарегистрированы Номер заявки Стадия Под каким 
названием в стране дата 

На 
предоставление 
охраны 

     

На допуск к                       
использованию 

     

Я(мы) заявляю(ем), что материал, переданный с первой заявкой, представляет данный сорт и 
соответствует настоящей заявке 

 
Рекомендуемые оригинатором области испытания 

(использования)_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Прилагаемые к заявлению документы заявки: 
 
         анкета селекционного достижения 
 
         описание селекционного достижения    
 
         документ, подтверждающий право на подачу заявки (для правопреемников и посредников) 
 
         фотографии 
 
         выписка из протокола заседания ученого Совета о передаче сорта на испытание 
 
 
 

Я(мы) прошу (просим) провести государственное испытание селекционного достижения на 
хозяйственную полезность. 

Я(мы) заявляю (ем), что по имеющимся у меня (нас) сведениям информация, необходимая для 
рассмотрения заявки и внесенная в настоящее заявление и в приложения, является окончательной и 
правильной. 

Я(мы) подтверждаю(ем), что образцы получены должным образом и представляют репрезентативную 
выборку сорта. 

Я(мы) обязуюсь (емся) безвозмездно предоставлять необходимое количество семян для проведения 
испытаний на хозяйственную полезность и идентификации сортов сельскохозяйственных культур по 
разнарядкам Госкомиссии. 

 
 
ПОДПИСЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ)        _________________  ____________________ 
                                                                 _________________  ____________________ 
                                                                 _________________  ____________________ 
                                                                 _________________  ____________________ 
                                                                 _________________  ____________________ 
                                                                 _________________  ____________________ 
                                                                 _________________  ____________________ 
МЕСТО ПЕЧАТИ(ЕЙ                           _________________  ____________________ 
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Приложение 3 
к Правилам проведения 

сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений 

 
Форма 

Заключение об отказе в проведении 
испытания сорта на хозяйственную полезность № ______ 

 
Заявка № 
Дата подачи заявки: 
Культура (род, вид): 
Сорт/гибрид: 
Заявитель: 
Автор(ы) сорта: 
Характеристика по происхождению: 
Метод селекции с указанием исходных (родительских) форм: 
Образ жизни: 
Цикл развития: 
Дата снятия с испытания: 

 
Заключение 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Руководитель________ ________________________________________ 

              (подпись)               (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
 

Приложение 4 
к Правилам проведения 

сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений 

 
Форма 

 
Заключение с обоснованием снятия селекционного достижения 
с дальнейшего испытания или включения в Государственный 

реестр по комплексу хозяйственно-ценных признаков 
 

Сорт/гибрид_______________________________________________________ 
Год начала испытания_______________________________________________                                                   
Показатели в среднем за ________________________годы _______________ 
Урожайность, центнер/гектар ________________________________________ 
На богаре__________________________________________________________ 
На орошении_______________________________________________________ 
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Показатели 20__ 20___ 20____ Среднее 

1 2 3 4 5 
1. Область ________________     
Сортоучасток _______________     
Стандарт ___________________     
Сорт ______________________     

Отклонение     
Сортоучасток _______________     
Стандарт ___________________     
Сорт ______________________     

Отклонение     
Сортоучасток _______________     
Стандарт ___________________     
Сорт ______________________     

Отклонение     
Среднее ___________________     
Стандарт ___________________     
Сорт ______________________     

Отклонение     
Среднее по области __________     
Стандарт ___________________     
Сорт ______________________     
2. Гарантированная прибавка урожайности по области, 
центнер/гектар_____________________________________________________ 
3. Экономическая эффективность, % __________________________________ 
4. Критерий оценки ________________________________________________ 
5. Масса 1000 зерен, клубня, плода, грамм _____________________________ 
6. Масса коробочки, грамм __________________________________________ 
7. Масса хлопка-сырца с одной коробочки, грамм _______________________ 
8. Выход волокна из хлопка-сырца, % _________________________________ 
9. Облиственность, % _______________________________________________ 
10. Продуктивная кустистость, стеблей ________________________________ 
11. Высота растения, сантиметров ____________________________________ 
12. Длина волокна, миллиметров _____________________________________ 
13. Высота прикрепления нижних бобов, сантиметров ___________________ 
14. Растрескиваемость бобов, % ______________________________________ 
15. Устойчивость к болезням, балл Болезни 

        16. Устойчивость к вредителям, балл Вредители 
        17. Устойчивость к полеганию, балл __________________________________ 
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18. Устойчивость к осыпанию, балл __________________________________ 
19. Устойчивость к засухе, балл ______________________________________ 
20. Лежкость, % ___________________________________________________ 
21. Вегетационный период, дней _____________________________________ 
22. Дегустационная оценка, балл _____________________________________ 
23. Общая оценка сорта, балл ________________________________________ 
24. Устойчивость к прорастанию, балл ________________________________ 
25. Качественные и технологические 
показатели 

    Показатели, %, миллиграмм/грамм, 
миллилитр 

        Примечание: показатели, не указанные в таблице, заполняются дополнительно. 

Обоснование подготовил 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))  (подпись) 
"___" ____________ 20__года  
 
Заключение 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
6 мамырдағы № 4-2/416 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2015 жылы 28 шілдеде № 11777 болып тіркелді 

      «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес 
БҰЙЫРАМЫН: 

      1. Мыналар: 

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес «Тұқымның сапасына сараптама 
жасау жөніндегі зертханаларды аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты; 

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес «Бiрегей және элиталық тұқымдар, 
бiрiншi, екiншi және үшiншi көбейтiлген тұқым өндiрушiлердi, тұқым 
өткізушілерді аттестаттау» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты; 

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес «Ауыл шаруашылығы 
өсiмдiктерiнiң шаруашылыққа жарамдылыған мемлекеттiк сынау» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін. 



50 
 

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік 
шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеу және фитосанитариялық 
қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен: 

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін; 

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін; 

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

       

Қазақстан Республикасының 
          Ауыл шаруашылығы министрі                     А. Мамытбеков 
      

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы  

Министрінің 2015 жылғы  
6 мамырдағы   № 4-2/416  

бұйрығына 3-қосымша   
 

«Ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнің шаруашылыққа жарамдылығын 
мемлекеттік сынау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

 
1. Жалпы ережелер 

      1. «Ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнің шаруашылыққа жарамдылығын 
мемлекеттік сынау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі. 
      3.  Мемлекеттік қызметті Министрлік (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді. 
      Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру 
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөнiндегi мемлекеттік 
комиссия (бұдан әрі – Мемкомиссия) арқылы жүзеге асырылады. 
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2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі 
      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзiмдерi: 
      1) көрсетілетін қызметті алушының деректері бойынша ауыл 
шаруашылығы өсiмдiктерiнің сорттарын сынауды және бағалауды өткізу 
кезiнде Мемкомиссияға құжат тапсырған күнінен бастап - бiр жылға дейiн; 
      мемлекеттiк сорт сынау деректерi бойынша ауыл шаруашылығы 
өсiмдiктерiнiң сорттарын сынауды және бағалауды өткізу кезінде егін 
отырғызған күнінен бастап: 
      бұршақты, дәнді-бұршақты, жармалық, майлы, техникалық, иіру, 
көкөністік, бақша, гүлді-сәнді дақылдар және картоп – 3 жылға дейін; 
      жемшөптік – 6 жылға дейін; 
      жеміс, ағаш, жидек дақылдары және жүзім – 12 жылға дейін; 
      2) қажетті құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ 
уақыты – 30 (отыз) минуттан аспайды; 
      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең 
ұзақ уақыты – 30 минуттан аспайды; 
      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
      6. Мемлекеттiк қызметті көрсету нәтижесi – құнды шаруашылық белгілер 
кешені бойынша сортты пайдалануға рұқсат беру туралы Мемкомиссия 
қорытындысының негізінде шығарылатын, Қазақстан Республикасында 
пайдалануға рұқсат етiлген Мемлекеттiк селекциялық жетiстiктер тiзіліміне 
сортты енгiзу туралы көрсетілетін қызметті беруші бұйрығының көшiрмесi 
не Мемкомиссияның сортты одан әрi сынақтан алу негiздемесi бар қағаз 
жеткізгіштегі қорытындысы. 
      Мемлекеттiк қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде. 
      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаға (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі. 
      8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін 
қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі 
түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 
      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін 
беруді Мемкомиссия сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 
9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырады. 
      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі. 
      9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) 
Мемкомиссияға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі: 
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      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша селекциялық жетiстiктi пайдалануға жіберуге өтiнiш, екі 
данада; 
      2) көрсетілетін қызметті алушының деректерi бойынша ауыл 
шаруашылығы өсiмдiктерiнiң сорттарын сынауды және бағалауды өткiзу 
кезiнде – топырақ-климаттық параметрлері бойынша тиісті әкімшілік-
аумақтық бірліктің жағдайларына ұқсас жағдайларда жүргізілген басқа 
мемлекеттердің уәкілетті органдарының ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің 
сортын сынаудың оң нәтижелерін растайтын құжаттама; 
      3) селекциялық жетістікті шаруашылықта жарамдылығы тұрғысынан 
мемлекеттік сынауға беру туралы Ғылыми кеңес отырысының хаттамасынан 
үзінді көшірме (ғылыми ұйымдар үшін) бір данада; 
      4) селекциялық жетістік сауалнамасы, екі данада (тиісті дақылдарға 
сәйкес); 
      5) тиісті тек және түріне арналған нысан бойынша селекциялық 
жетістіктің сипаттамасы, екі данада; 
      6) гүлдердің, гүл шоғырларының, өсімдіктердің репродуктивтік 
бөліктердің және шаруашылықта пайдалану сатысында жақсы дамыған 
өсімдіктің сорт атауы көрсетілген масштабты сызғышы бар ақ фонда 
түсірілген суреттері (сурет өлшемі 9 х 12 немесе 13х18); 
      7) сортқа/буданға технологиялық анықтама; 
      8) өтінім беруге құқықты растайтын құжат (құқықтық мирасқорлар және 
делдалдар үшін); 
      9) генетикалық түрлендірілген объектілердің (жүгері, дәнді бұршақ, 
майлы, көкөніс дақылдары бойынша) қамтылуына жүргізілген сараптама 
нәтижелері; 
      10) тұқым үлгiлерi. 
      Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды 
Мемкомиссияға тапсырған кезде – қағаз жеткізгіштегі өтініштің 
қабылданғанын растау Мемкомиссияның кеңсесінде оның көшірмесінде 
құжаттар топтамасын қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, тіркеу 
туралы белгі қойылғаны болып табылады. 
 

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша 
көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды 

адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 
шағымдану тәртібі 

      10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің және Мемкомиссияның және (немесе) оның лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану: 
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шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі. 
      Шағым жазбаша нысанды почта арқылы немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда электрондық түрде не 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі. 
      Шағымда: 
      жеке тұлғаның тегі, аты, әкесiнiң аты (бар болса), почталық мекенжайы; 
      заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні 
көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс. 
      Қабылданған шағым көрсетілетін қызметті берушінің жеке және заңды 
тұлғалардың шағымдары мен өтініштерін есепке алу журналдарында 
тіркеледі. Шағымның қабылданғанын растайтын құжат күні мен уақыты, 
өтінішті/шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, сондай-ақ 
берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны және шағымды қарау барысы 
туралы білуге болатын лауазымды адамдардың байланыс деректері 
көрсетілген талон болып табылады. 
      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап 
көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады не көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі. 
      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады. 
      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі 
уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. 
 

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 
қойылатын өзге талаптар 

      11. Мемлекеттік қызметті көрсеткен кезде күту және қажетті құжаттарды 
дайындау үшін жағдай жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті 
құжаттарды толтыруға арналған орындар қажетті құжаттар тізбесі мен 
оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталады). 
      12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары: 
      1) Министрліктің www.minagri.gov.kz; 
      2)Мемкомиссияның www.goscomsort.kz. интернет-ресурсында 
орналасқан. 
      13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі 
мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер 
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көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу 
мүмкіндігі бар. 
      14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық 
қызметтердің байланыс телефондары www.minagri.gov.kz интернет-
ресурсында, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығында (1414) көрсетілген.  
 

«Ауыл шаруашылығы  
өсiмдiктерiнің шаруашылыққа  

жарамдылығын мемлекеттік  
сынау» мемлекеттік көрсетілетін  

қызмет стандартына қосымша   
 

Нысан   
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

"Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі 
мемлекеттік комиссия" республикалық мемлекеттік мекемесі 

(010000, Астана қаласы, Абай даңғылы, 13, «Іскер» Бизнес орталығы) 
 

Өтiнiш берушi(лер) 
___________________________________________________________________ 
(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), 
                      заңды тұлғаның атауы және мекенжайы) 
___________________________________________________________________ 
Азаматтығы 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Өтiнiм бойынша хат алмасу мекенжайы 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Телефон__________телефакс___________телекс_________________________ 
1. Селекциялык жетiстiк оригинаторының атауы және қатысу үлесі %-да 
___________________________________________________________________ 
Мекенжайы__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Телефон_______________телефакс __________________ телекс________________ 
2. Селекциялык жетiстiк оригинаторының атауы және қатысу үлесі %-да 
___________________________________________________________________ 
Мекенжайы__________________________________________________________ 
Телефон______________ телефакс_______________телекс _______________ 
Тек, түр (орысша атауы) 
___________________________________________________________________ 
Тек, түр (латынша атауы) 
___________________________________________________________________ 
Ұсынылып отырған атауы 
___________________________________________________________________ 
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Селекциялық нөмiрi 
___________________________________________________________________ 
Автор(лар) (егер автор(лар) өтiнiш берушi(лер) болып табылмаса 

Тегi Аты Әкесiнiң аты Үйiнiң мекенжайы Қатысу үлесi, 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Мендегi (бiздегi) бар ақпарат бойынша басқа авторлары жоқ 

Алдыңғы өтiнiмдер 
Тiркелген Өтiнiм 

нөмiрi Кезеңі Қандай 
атаумен елі күнi 

Қорғауды беруге  
 

 
 

 
 

 
 

Пайдалануға жiберуге  
 

 
 

 
 

 
 

Мен (бiз) бiрiншi өтiнiмде берiлген материал осы сортты бiлдiретiнiн және осы өтiнiмге 
сәйкес екендiгiн мәлiмдеймiн(мiз) 
Оригинатор ұсынып отырған сынақ өткiзу (пайдалану) салалары 
Мен (бiз) селекциялық жетiстiктi шаруашылыққа жарамдылығы бойынша мемлекеттiк 
сынақтан өткiзудi өтiнемiн(мiз). 
Мен (бiз) менде (бiзде) бар мәлiметтер бойынша осы өтiнiмдi қарауға қажеттi және осы 
өтiнiшке және қосымшаға енгiзiлген ақпарат түпкi және дұрыс екендiгiн 
мәлiмдеймiн(мiз). 
Мен (бiз) үлгiлердiң тиiсiнше алынғандығын және сорттың сәйкес іріктелгенін 
растаймын(мыз). 
Мен (бiз) тiркеу сынақтарын және Мемкомиссия мен оның инспектураларының рұқсат 
қағаздары бойынша шаруашылыққа жарамдылығына сынақ жүргiзу үшiн тұқымның 
қажеттi мөлшерiн, сондай-ақ сортты сақтауға эталондық үлгiсiн өтеусiз беруге 
мiндеттенемiн. 
Өтiнiш берушiнiң (берушілердiң) қолы (қолдары) _______ ____________ 
____________________ _________________________ 
____________________ _________________________ 
____________________ _________________________ 
____________________ _________________________ 
____________________ _________________________ 
____________________ _________________________ 
Мөр орны ____________________ __________________ 
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Об утверждении стандартов государственных услуг в области 
семеноводства 

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 
года № 4-2/416. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 28 июля 2015 года № 11777 
      В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан 
от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1. Утвердить: 
      1) стандарт государственной услуги «Аттестация лабораторий по 
экспертизе качества семян» согласно приложению 1 к настоящему приказу; 
      2) стандарт государственной услуги «Аттестация производителей 
оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций 
и реализаторов семян» согласно приложению 2 к настоящему приказу; 
      3) стандарт государственной услуги «Государственное испытание 
сельскохозяйственных растений на хозяйственную полезность» согласно 
приложению 3 к настоящему приказу. 
      2. Департаменту производства и переработки растениеводческой 
продукции и фитосанитарной безопасности Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством 
порядке обеспечить: 
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан; 
      2) в течение десяти календарных дней после государственной 
регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан направление его копии на официальное опубликование в 
периодические печатные издания и в информационно-правовую систему 
«Әділет»; 
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан. 
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
       
 
      Министр сельского хозяйства 
      Республики Казахстан                                                   А. Мамытбеков 
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Приложение 3          
к приказу Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан 
 от 6 мая 2015 года       

 № 4-2/416    
         

Стандарт государственной услуги «Государственное испытание 
сельскохозяйственных растений на хозяйственную полезность» 

 
1. Общие положения 

      1. Государственная услуга «Государственное испытание 
сельскохозяйственных растений на хозяйственную полезность» (далее – 
государственная услуга). 
      2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Министерство). 
      3. Государственная услуга оказывается Министерством (далее – 
услугодатель). 
      Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги 
осуществляется через Государственную комиссию по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур (далее – Госкомиссия). 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
      4. Сроки оказания государственной услуги: 
      1) при проведении испытаний и оценки сортов сельскохозяйственных 
растений по данным услугополучателя со дня подачи документов в 
Госкомиссию – до одного года; 
      при проведении испытаний и оценки сортов сельскохозяйственных 
растений по данным государственного сортоиспытания со дня закладки 
полевых опытов: 
      зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных, технических, 
прядильных, овощных, бахчевых, цветочно-декоративных культур и 
картофеля – до 3 лет; 
      кормовых – до 6 лет; 
      плодовых, древесных, ягодных культур и винограда – до 12 лет; 
      2) максимально допустимое время ожидания для сдачи необходимых 
документов – не более 30 минут; 
      3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – не 
более 30 минут. 
      5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
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      6. Результат оказания государственной услуги – копия приказа 
услугодателя о включении сорта в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан, 
издаваемого на основании заключения Госкомиссии о допуске сорта к 
использованию по комплексу хозяйственно-ценных признаков, либо 
заключение Госкомиссии на бумажном носителе с обоснованием снятия 
сорта с дальнейшего испытания. 
      Форма предоставления результата оказания государственной услуги: 
бумажная. 
      7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатель). 
      8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и 
праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики 
Казахстан. 
      Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
Госкомиссией осуществляется с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 
13.00 до 14.30 часов. 
      Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 
      9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) в Госкомиссию: 
      1) заявление на допуск селекционного достижения к использованию, в 
двух экземплярах, по форме согласно приложению к настоящему стандарту 
государственной услуги; 
      2) при проведении испытаний и оценки сортов сельскохозяйственных 
растений по данным услугополучателя – документация, подтверждающая 
положительные результаты испытания сорта сельскохозяйственного 
растения, уполномоченных органов других государств, проведенных в 
условиях, схожих по почвенно-климатическим параметрам с условиями 
соответствующей административно- территориальной единицы; 
      3) выписка из протокола заседания ученого Совета о передаче 
селекционного достижения на государственное испытание на хозяйственную 
полезность в одном экземпляре (для научных организаций); 
      4) анкета селекционного достижения в двух экземплярах (согласно 
соответствующей культуре); 
      5) описание селекционного достижения по форме для соответствующих 
родов и видов в двух экземплярах; 
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      6) фотографии цветков, соцветий, репродуктивных частей растений и 
нормально развитого растения в фазе хозяйственного использования на 
белом фоне с масштабной линейкой (размер фото 9х12 или 13х18) с 
указанием наименования сорта; 
      7) технологическая справка на сорт/гибрид; 
      8) документ, подтверждающий право на подачу заявки (для 
правопреемников и посредников); 
      9) результаты экспертизы на содержание генетически модифицированных 
объектов (по кукурузе, зернобобовым, масличным, овощным культурам); 
      10) образцы семян. 
      При подаче услугополучателем всех необходимых документов 
Госкомиссии - подтверждением принятия заявления на бумажном носителе 
является отметка на его копии о регистрации в канцелярии Госкомиссии с 
указанием даты и времени приема пакета документов. 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 

государственной услуги 
      10. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и 
Госкомиссии (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг: жалоба подается на имя руководителя услугодателя 
по адресам, указанным в пункте 12 настоящего стандарта. 
      Жалоба подается в письменной форме по почте или в электронном виде в 
случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, либо 
нарочно через канцелярию услугодателя. 
      В жалобе: 
      физического лица – указываются его фамилия, отчество (при наличии), 
почтовый адрес; 
      юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 
номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 
      Принятая жалоба регистрируется в журналах учета жалоб и обращений 
физических и юридических лиц услугодателя. Документом, 
подтверждающим принятие жалобы, является талон, с указанием даты и 
времени, фамилии и инициалов лица, принявшего обращение/жалобу, а 
также срока и места получения ответа на поданную жалобу и контактные 
данные должностных лиц, у которых можно узнать о ходе рассмотрения 
жалобы. 
      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, подлежит 
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
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Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
услугополучателю по почте либо выдается нарочно в канцелярии 
услугодателя. 
      В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 
      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации. 
 

4. Иные требования с учетом особенностей 
оказания государственной услуги 

      11. При оказании государственной услуги создаются условия для 
ожидания и подготовки необходимых документов (кресла для ожидания, 
места для заполнения документов оснащаются стендами с перечнем 
необходимых документов и образцами их заполнения). 
      12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены: 
      1) на интернет-ресурсе Министерства – www.minagri.gov.kz; 
      2) Госкомиссии – www.goscomsort.kz. 
      13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа 
посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных 
услуг. 
      14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги указаны на интернет-ресурсе www.minagri.gov.kz, 
единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг: 1414. 
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Приложение          

к стандарту государственной 
 услуги «Государственное  

испытание сельскохозяйственных 
растений на хозяйственную 

 полезность»  
 

  Форма             
Государственная комиссия по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан (010000, город Астана, 
проспект Абая, дом 13, бизнес центр "Іскер", 11 этаж, 
кабинет 1111)                                                                                                                                    
                                                                                                                                  Номер заявки 

       
 

                                                                                 Дата регистрации 
 

 
    Форма       

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИСПЫТАНИЕ 
СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ 

НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПОЛЕЗНОСТЬ 
 

Заявитель (и) 
_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем    личность) ИИН 
физического лица, наименование, БИН и адрес   юридического лица) 
_____________________________________________________________________ 
Гражданство 
_____________________________________________________________________ 
Адрес для переписки по заявке 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Телефон ______________ телефакс ______________ телекс________________ 
Наименование оригинатора селекционного достижения и доля участия в % 
_____________________________________________________________________ 
Адрес _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Телефон _____________ телефакс ______________ телекс_________________ 
2. Наименование оригинатора селекционного достижения и доля участия в % 
_____________________________________________________________________ 
Адрес _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Телефон _____________ телефакс ______________ телекс_________________ 
_____________________________________________________________________ 

Род, вид (русское название) 
_____________________________________________________________________ 
Род, вид (латинское название) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Предлагаемое название 
_____________________________________________________________________ 
Селекционный номер 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Автор (ы) (если автор (ы) не является (ются) заявителем (ями) 

Фамилия Имя Отчество Адрес 
домашний 

Доля участия, 
% 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

По имеющейся у меня (нас) информации других действительных авторов нет 

Предыдущие заявки 
Зарегистрированы 

Номер заявки Стадия Под каким 
названием 

в стране дата 

На предоставление 
охраны 

 
 

 
 

 
 

 
 

На допуск к 
использованию 

 
 

 
 

 
 

 
 

Я (мы) заявляю (ем), что материал, переданный с первой заявкой, представляет данный 
сорт и соответствует настоящей заявке. 
Рекомендуемые оригинатором области испытания (использования) 
Я (мы) прошу (просим) провести государственное испытание селекционного достижения 
на хозяйственную полезность. 
Я (мы) заявляю (ем), что по имеющимся у меня (нас) сведениям информация, 
необходимая для рассмотрения заявки и внесенная в настоящее заявление и в 
приложения, является окончательной и правильной. 
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Я (мы) подтверждаю (ем), что образцы получены должным образом и представляют 
репрезентативную выборку сорта. 
Я (мы) обязуюсь (емся) безвозмездно предоставлять необходимое количество семян для 
проведения регистрационных испытаний и испытаний на хозяйственную полезность по 
разнарядкам Госкомиссии и ее инспектур, а также эталонный образец сорта на хранение. 
Я (мы) подтверждаю (ем) достоверность представленной информации и осведомлены об 
ответственности за предоставление недостоверных сведений в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
Подпись(и) заявителя (заявителей) _______________ _________________ 
_______________ _________________ 
_______________ _________________ 
_______________ _________________ 
_______________ _________________ 
_______________ _________________ 
_______________ _________________ 
Место печати 
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«Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің шаруашылыққа жарамдылығын 
мемлекеттік сынау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін 

бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 20 шілдедегі № 4-2/665 бұйрығы 

  
«Мемлекеттік қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 10-бабының 2) тармақшасына сәйкес 
БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған «Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің 
шаруашылыққа жарамдылығын мемлекеттік сынау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін. 

2. «Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің шаруашылыққа пайдалылығын 
мемлекеттік сынау» мемлекеттік қызмет регламентін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрдің міндетін 
атқарушының 2011 жылғы 5 тамыздағы № 06-2/454 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7166 тіркелген, «Егемен 
Қазақстан» газетінің 2011 жылғы 18 қазандағы № 501-502 (26894) санында 
жарияланған) бұйрығының күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеу және 
фитосанитариялық қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген 
тәртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін; 

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспа басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін; 

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың 
интранет-порталында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 
  
  
Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы Министрі                                            А. Мамытбеков 
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Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 

2015 жылғы 20 шілдедегі 
№ 4-2/665 бұйрығымен бекітілген 

 
«Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің 

шаруашылыққа жарамдылығын мемлекеттік сынау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 

 
1. Жалпы ережелер 

1. «Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің шаруашылыққа жарамдылығын 
мемлекеттік сынау» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан әрі - 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді. 

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі - құнды шаруашылық белгілер 

кешені бойынша сортты пайдалануға жіберу туралы Ауыл шаруашылығы 
дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі мемлекеттік комиссияның (бұдан 
әрі - Мемкомиссия) қорытындысы негізінде шығарылатын, Қазақстан 
Республикасында пайдалануға рұқсат етілген Селекциялық жетістіктердің 
мемлекеттік тізіліміне (бұдан әрі - Мемлекеттік тізілім) ауыл шаруашылығы 
өсімдіктерінің сортын (бұдан әрі - сорт) енгізу туралы көрсетілетін қызметті 
берушінің бұйрығының көшірмесі не Мемкомиссияның сортты одан әрі 
сынаудан алып тастау негіздемесі бар қағаз жеткізгіштегі қорытындысы. 

  
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) 
іс-қимылдары тәртібінің сипаттамасы 

4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
6 мамырдағы № 4-2/416 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11777 болып тіркелген) «Ауыл 
шаруашылығы өсімдіктерінің шаруашылыққа жарамдылығын мемлекеттік 
сынау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандартының (бұдан әрі - 
Стандарт) 9-тармағына сәйкес құжаттар мен материалдарды қамтитын 
селекциялық жетістіктерді пайдалануға рұқсат беруге арналған өтінімнің 
болуы (бұдан әрі - рұқсат беруге арналған өтінім) мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсімдерді (іс-қимылды) бастау үшін негіз болып 
табылады. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсету құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-
қимылдың) мазмұны, орындау ұзақтығы: 

Көрсетілетін қызметті алушының деректері бойынша сорттарды сынауды 
жүргізу кезінде: 

1) Мемкомиссия кеңсесінің маманы: 
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рұқсат беруге арналған өтінімді қабылдауды, қарауды жүзеге асырады 
және 30 (отыз) минут ішінде қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, 
көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесіне тіркеу туралы белгі 
қояды; 

15 (он бес) минут ішінде рұқсат беруге арналған өтінімді 
Мемкомиссияның басшысына қарар жазу және жауапты орындаушыны 
айқындау үшін жолдайды; 

2) Мемкомиссия басшысы рұқсат беруге арналған өтініммен танысады, 
жауапты орындаушыны айқындайды, тиісті қарар жазады және кеңсе маманы 
арқылы рұқсат беруге арналған өтінімді жауапты орындаушыға 3 (үш) сағат 
ішінде жолдайды; 

3) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы Мемкомиссияның кеңсесіне 
рұқсат беруге арналған өтінім келіп түскен сәттен бастап 44 (қырық төрт) 
жұмыс күні ішінде рұқсат беруге арналған өтінімге және сорттың атауына 
сараптама жүргізеді; 

рұқсат беруге арналған өтінім мен сорттың атауы сараптамасының оң 
нәтижелері алынған кезде, көрсетілетін қызметті алушыға жаңа сортты 
шаруашылыққа пайдалылығын сынауға қабылданғаны туралы хабарлама 
беріледі; 

рұқсат беруге арналған өтінім мен сорттың атауы сараптамасының теріс 
нәтижелері алынған кезде Мемкомиссия көрсетілетін қызметті алушыға 
рұқсат беруге арналған өтінімнің және (немесе) сорт атауының сәйкес 
келмейтіндігі туралы жазбаша хабарлайды; 

4) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы жаңа сортты шаруашылыққа 
пайдалылығын сынауға қабылданғаны туралы хабарлама бергеннен кейін 
көрсетілетін қызметті алушының деректері бойынша 132 (жүз отыз екі) 
жұмыс күні ішінде жаңа сорт бойынша ұсынылған рұқсат беруге арналған 
өтінімнің «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 8-4) тармақшасына 
сәйкес бекітілетін Ауыл шаруашылығы өсімдіктерін сұрыптық сынақтан 
өткізу қағидаларына (бұдан әрі - Қағидалар) сәйкестігін бағалауды жүргізеді: 

Қағидаларға сәйкес келген кезде, сортты пайдалануға жіберу туралы 
хаттамалық шешімге енгізу үшін Қазақстан Республикасында пайдалануға 
рұқсат етілген Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне өзгерістер 
енгізуді қарау жөніндегі Мемкомиссияның Сараптама кеңесінің (бұдан әрі - 
Сараптама кеңесі) қарауына жаңа сорт құжаттамасы дайындалады; 

Қағидаларға сәйкес келмеген кезде, мемлекеттік сорт сынауды жүргізу 
туралы хаттамалық шешімге енгізу үшін Сараптама кеңесінің қарауына жаңа 
сорт құжаттамасы дайындалады; 

5) Сараптама кеңесі жаңа сорт құжаттамасын қарастырады және 21 
(жиырма бір) жұмыс күні ішінде Қағидаларда белгіленген нысан бойынша 
қорытынды жасайды: 

сортты пайдалануға жіберу туралы; 
мемлекеттік сорт сынауды жүргізу туралы; 
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6) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы сортты пайдалануға жіберу 
туралы Сараптама кеңесінің қорытындысын тұқым шаруашылығы 
саласындағы уәкілетті орган бекіткен ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің 
сорт сынағы мәселелері жөніндегі Республикалық комиссияның (бұдан әрі - 
Комиссия) қарауына 10 (он) жұмыс күні ішінде жолдайды; 

7) Комиссия сынақ нәтижелерін, жаңа сорт құжаттамаларын, Сараптама 
кеңесінің қорытындысын қарастырады және сортты пайдалануға жіберу не 
сортты сынаудан алып тастау туралы хаттамалық шешімді 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде шығарады; 

8) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы сортты 
Мемлекеттік тізілімге енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес ол 
болмаған кезеңде оны алмастыратын адамның (бұдан әрі - оны алмастыратын 
адам) бұйрық жобасын дайындайды және 22 (жиырма екі) жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министріне немесе оны 
алмастыратын адамға қол қоюға жолдайды; 

9) Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі немесе 
оны алмастыратын адам ұсынылған бұйрық жобасын 3 (үш) жұмыс күн 
ішінде қарастырады және қол қояды; 

10) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне 
мемлекеттік тіркеуге жолдайды; 

11) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінде бұйрық тіркелгеннен кейін бұйрықтың 
көшірмесін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Мемкомиссияға жолдайды; 

12) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы бұйрықтың көшірмесін 
көрсетілетін қызметті алушыға 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолдайды; 

Мемлекеттік сорт сынау деректері бойынша сорттарды сынауды жүргізу 
кезінде: 

1) Мемкомиссия кеңсесінің маманы: 
рұқсат беруге арналған өтінімді қабылдауды, қарауды жүзеге асырады 

және 30 (отыз) минут ішінде қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, 
көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесіне тіркеу туралы белгі 
қояды; 

15 (он бес) минут ішінде рұқсат беруге арналған өтінімді 
Мемкомиссияның басшысына қарар жазу және жауапты орындаушыны 
айқындау үшін жолдайды; 

2) Мемкомиссия басшысы рұқсат беруге арналған өтініммен танысады, 
жауапты орындаушыны айқындайды, тиісті қарар жазады және кеңсе маманы 
арқылы рұқсат беруге арналған өтінімді жауапты орындаушыға 3 (үш) сағат 
ішінде жолдайды; 

3) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы Мемкомиссияның кеңсесіне 
рұқсат беруге арналған өтінім келіп түскен сәттен бастап 44 (қырық төрт) 
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жұмыс күні ішінде рұқсат беруге арналған өтінімге және сорттың атауына 
сараптама жүргізеді: 

рұқсат беруге арналған өтінім мен сорттың атауы сараптамасының оң 
нәтижелері алынған кезде, көрсетілетін қызметті алушыға жаңа сортты 
шаруашылыққа пайдалылығын сынауға қабылданғаны туралы хабарлама 
беріледі; 

рұқсат беруге арналған өтінім мен сорттың атауы сараптамасының теріс 
нәтижелері алынған кезде Мемкомиссия көрсетілетін қызметті алушыға 
рұқсат беруге арналған өтінімнің және (немесе) сорт атауының сәйкес 
келмейтіндігі туралы жазбаша хабарлайды; 

4) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы жаңа сортты шаруашылыққа 
пайдалылығын сынауға қабылданғаны туралы хабарлама бергеннен кейін 
мемлекеттік сорт сынауды жүргізу үшін 10 (он) жұмыс күні ішінде 
көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік сорт сынау учаскелерінің (бұдан 
әрі - МСУ) мекенжайларын, саны мен жеткізу мерзімін көрсете отырып, 
тұқымдық және отырғызылатын материалды жеткізуге тапсырма құжатын 
жолдайды; 

5) МСУ агрономдары шаруашылық құнды белгілер кешені бойынша 
сортты егістік сынауды жүргізеді және оның экономикалық тиімділігін 
айқындайды: 

дәнді, дәнді бұршақты, жармалық, майлы, техникалық, иіру, біржылдық 
жемшөп, көкөніс, бақша, гүлді-сәнді дақылдары және картоп бойынша екі 
вегетациялық кезеңнен кем емес; 

көпжылдық шөптер бойынша екі циклді қолданудан кем емес; 
жеміс, жидек дақылдары мен жүзім бойынша екі шаруашылық өнімнен 

кем емес; 
6) МСУ агрономдары егіні жинау жұмысы аяқталғаннан кейін 15 (он бес) 

жұмыс күні ішінде Мемкомиссияға сорттың егістік сынау нәтижелерін 
жолдайды; 

7) Сараптама кеңесі сынау нәтижелерін қарастырады және 21 (жиырма 
бір) жұмыс күні ішінде қорытынды жасайды: 

сортты пайдалануға жіберу туралы; 
сортты одан әрі сынаудан алып тастау туралы; 
8) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы Сараптама кеңесінің 

қорытындысын Комиссия қарауына 10 (он) жұмыс күні ішінде жолдайды; 
9) Комиссия сынау нәтижелерін, Сараптама кеңесінің қорытындысын 

қарастырады және сортты пайдалануға жіберу туралы не сортты сынаудан 
алып тастау туралы хаттамалық шешімді 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
шығарады; 

10) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы сортты 
Мемлекеттік тізілімге енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің немесе оны алмастыратын адамның бұйрығының 
жобасын дайындайды және 22 (жиырма екі) жұмыс күні ішінде Қазақстан 
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Республикасының Ауыл шаруашылығы министріне немесе оны 
алмастыратын адамға қол қоюға жолдайды; 

11) Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі немесе 
оны алмастыратын адам ұсынылған бұйрық жобасын 3 (үш) жұмыс күні 
Ішінде қарастырады және қол қояды; 

12) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне 
мемлекеттік тіркеуге жолдайды; 

13) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінде бұйрық тіркелгеннен кейін бұйрықтың 
көшірмесін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Мемкомиссияға жолдайды; 

14) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы бұйрықтың көшірмесін 
көрсетілетін қызметті алушыға 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолдайды. 

6. Келесі рәсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастауға негіз болатын 
мемлекеттік қызмет көрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижелері: 

көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесіне тіркеу туралы белгі; 
Мемкомиссия басшысының қарары; 
Мемкомиссияның хабарламасы; 
тұқымдық және отырғызылатын материалды жеткізуге тапсырма құжаты 

(мемлекеттік сорт сынау деректері бойынша сынауды жүргізу кезінде); 
Сараптама кеңесінің қарауына жаңа сорт құжаттамасы; 
сорттарды егістік сынау нәтижелері (мемлекеттік сорт сынау деректері 

бойынша сынауды жүргізу кезінде); 
сорттың егістік сынау нәтижелерін жолдау туралы ілеспе хат 

(мемлекеттік сорт сынау деректері бойынша сынауды жүргізу кезінде); 
Сараптама кенесінің қорытындысы; 
сынау нәтижелерін және Сараптама кеңесінің қорытындысын 

Комиссияның қарауына жолдау туралы ілеспе хат; 
хаттама; 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің немесе оны 

алмастыратын адамның бұйрық жобасы; 
қол қойылған бұйрық; тіркелген бұйрық; 
бұйрық көшірмесін беру. 
  

3. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) өзара 

іс-қимылы тәртібінің сипаттамасы 
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде келесі құрылымдық-

функционалдық бірліктер (бұдан әрі - ҚФБ) іске қосылады: 
1) Мемкомиссия кеңсесінің маманы; 
2) Мемкомиссия басшысы; 
3) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы; 
4) МСУ агрономдары; 
5) Сараптама кеңесі; 



70 
 

6) Комиссия; 
7) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы; 
8) Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі немесе 

оны алмастыратын адам. 
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, құрылымдық 

бөлімшелердің (жұмыскерлердің) арасындағы рәсімдердің (іс-қимылдардың) 
бірізділігінің сипаттамасы: 

1) Мемкомиссия кеңсесінің маманы: 
рұқсат беруге арналған өтінімді қабылдауды, қарауды жүзеге асырады 

және 30 (отыз) минут ішінде қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, 
көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесіне тіркеу туралы белгі 
қояды; 

15 (он бес) минут ішінде қабылдау туралы өтінішті Мемкомиссияның 
басшысына қарар жазу және жауапты орындаушыны айқындау үшін 
жолдайды; 

2) Мемкомиссия басшысы 3 (үш) сағат ішінде рұқсат беруге арналған 
өтінімді қарастырады, жауапты орындаушыны айқындайды; 

3) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы: 
44 (қырық төрт) жұмыс күні ішінде пайдалануға рұқсат беруге арналған 

өтінімге және сорттың атауына сараптама жасауды жүзеге асырады: 
132 (жүз отыз екі) жұмыс күні ішінде жаңа сорт бойынша рұқсат беруге 

арналған өтінімнің (көрсетілетін қызмет алушының деректері бойынша 
сынауды жүргізу кезінде) Қағидаларға сәйкестігін бағалауды жүргізеді: 

көрсетілетін қызметті алушыға тұқымдық және отырғызылатын 
материалды жеткізуге тапсырма құжатын (мемлекеттік сорт сынау 
нәтижелері бойынша сынауды жүргізу кезінде) 10 (он) жұмыс күні ішінде 
жолдайды; 

4) МСУ агрономдары шаруашылық құнды белгілер кешені бойынша 
сортты егістік сынауды жүргізеді (мемлекеттік сорт сынау нәтижелері 
бойынша сынауды жүргізу кезінде) және оның экономикалық тиімділігін 
айқындайды: 

дәнді, дәнді бұршақты, жармалық, майлы, техникалық, иіру, біржылдық 
жемшөп, көкөніс, бақша, гүлді-сәнді дақылдары және картоп бойынша екі 
вегетациялық кезеңнен кем емес; 

көпжылдық шөптер бойынша екі циклді қолданудан кем емес; 
жеміс, жидек дақылдары мен жүзім бойынша екі шаруашылық өнімнен 

кем емес; 
5) МСУ агрономдары 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Мемкомиссияға 

сорттың егістік сынау нәтижелерін жолдайды; 
6) Мемкомиссияның Сараптама кеңесі сынау нәтижелерін 21 (жиырма 

бір) жұмыс күні ішінде қарастырады: 
7) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы Сараптама кеңесінің 

қорытындысын Комиссия қарауына 10 (он) жұмыс күні ішінде жолдайды; 
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8) Комиссия сынау нәтижелерін, Сараптама кеңесінің қорытындысын 
қарастырады және сортты пайдалануға жіберу туралы не сортты сынаудан 
алып тастау туралы хаттамалық шешімді 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
шығарады; 

9) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы сортты 
Мемлекеттік тізілімге енгізу туралы 22 (жиырма екі) жұмыс күні ішінде 
бұйрық жобасын дайындайды; 

10) Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі немесе 
оны алмастыратын адам ұсынылған бұйрық жобасын 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде қарастырады және қол қояды; 

11) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне 
мемлекеттік тіркеуге жолдайды; 

12) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінде бұйрық тіркелгеннен кейін бұйрықтың 
көшірмесін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Мемкомиссияға жолдайды; 

13) Мемкомиссияның жауапты орындаушысы бұйрықтың көшірмесін 
көрсетілетін қызметті алушыға 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолдайды 

9. «Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің шаруашылыққа жарамдылығын 
мемлекеттік сынау» мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы осы регламентке қосымшада көрсетілген. 

  
  

3. Халыққа қызмет көрсету орталығымен 
және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен 

өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету 
процесіндегі ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің 

сипаттамасы 
 

10. Осы қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушының 
халыққа қызмет көрсету орталығына және (немесе) өзге көрсетілетін 
қызметті берушілерге жүгіну мүмкіндігі көзделмеген. 

11. Көрсетілетін қызмет берушінің жұмыс кестесі стандарттың 8-
тармағында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызметтер стандарттың 4-тармағында көрсетілген мерзімде 
көрсетіледі. 

Осы қызметті көрсету кезінде мемлекеттік қызметті «электрондық 
үкімет» веб-порталы арқылы көрсету мүмкіндігі көзделмеген. 
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Приказ Министра  
сельского хозяйства  

Республики Казахстан  
от 20 июля 2015 года  

№ 4-2/665  
 

Об утверждении Регламента государственной услуги «Государственное 
испытание сельскохозяйственных растений на хозяйственную 

полезность» 
В соответствии с подпунктом 2) статьи 10 Закона Республики Казахстан 

от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Регламент государственной услуги 

«Государственное испытание сельскохозяйственных растений на 
хозяйственную полезность». 

2. Признать утратившим силу приказ исполняющего обязанности 
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 
№ 06-2/454 «Об утверждении регламента государственной услуги 
«Государственное испытание сельскохозяйственных растений на 
хозяйственную полезность» (зарегистрированный в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 7166, опубликованный в 
газете «Казахстанская правда» от 18 октября 2011 года, № 332 (26723)). 

3. Департаменту производства и переработки растениеводческой 
продукции и фитосанитарной безопасности Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством 
порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней после государственной 
регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан направление его копии на официальное опубликование в 
периодические печатные издания и в информационно-правовую систему 
«Әділет»; 

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан и интранет-портале 
государственных органов. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

  
  

Министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан 

  
А. Мамытбеков 
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Утвержден 

приказом Министра сельского  
хозяйства Республики Казахстан 
от 20 июля 2015 года № 4-2/665 

  
  

Регламент государственной услуги 
«Государственное испытание сельскохозяйственных растений 

на хозяйственную полезность» 
 

1. Общие положения 
1. Государственная услуга «Государственное испытание 

сельскохозяйственных растений на хозяйственную полезность» (далее - 
государственная услуга) оказывается Министерством сельского хозяйства 
Республики Казахстан (далее - услугодатель). 

2. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
3. Результат оказания государственной услуги - копия приказа 

услугодателя о включении сорта сельскохозяйственного растения (далее - 
сорт) в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию в Республике Казахстан (далее - Государственный реестр), 
издаваемого на основании заключения Государственной комиссии по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (далее - Госкомиссия) о 
допуске сорта к использованию по комплексу хозяйственно-ценных 
признаков либо заключение Госкомиссии с обоснованием снятия сорта с 
дальнейшего испытания на бумажном носителе. 

  
2. Описание порядка действий структурных 

подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания 
государственной услуги 

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию 
государственной услуги является наличие заявки на допуск селекционного 
достижения к использованию (далее - заявка на допуск), включающую в себя 
документы и материалы согласно пункту 9 Стандарта государственной 
услуги «Государственное испытание сельскохозяйственных растений на 
хозяйственную полезность», утвержденного приказом Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 4-2/416 года 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 11777) (далее - Стандарт). 

5. Содержание каждой процедуры (действия), входящей в состав оказания 
государственной услуги, длительность выполнения: 

При проведении испытаний сортов по данным услугополучателя: 
1) специалист канцелярии Госкомиссии: 
осуществляет прием, рассмотрение заявки на допуск и делает отметку о 

регистрации на копии заявления услугополучателя с указанием даты и 
времени приема в течение 30 (тридцать) минут; 
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направляет заявку на допуск руководителю Госкомиссии для наложения 
резолюции и определения ответственного исполнителя в течение 15 
(пятнадцать) минут; 

2) руководитель Госкомиссии ознакамливается с заявкой на допуск, 
определяет ответственного исполнителя, налагает соответствующую 
резолюцию и направляет заявку на допуск через специалиста канцелярии 
ответственному исполнителю в течение 3 (три) часов; 

3) ответственный исполнитель Госкомиссии с момента поступления 
заявки на допуск в канцелярию Госкомиссии в течение 44 (сорок четыре) 
рабочих дней проводит экспертизу заявки на допуск и наименования сорта: 

при получении положительных результатов экспертизы заявки на допуск 
и наименования сорта, услугополучателю выдается уведомление о принятии 
нового сорта на испытание на хозяйственную полезность; 

при получении отрицательных результатов экспертизы заявки на допуск и 
наименования сорта Госкомиссия письменно уведомляет услугополучателя о 
несоответствии заявки на допуск и (или) наименования сорта; 

4) ответственный исполнитель Госкомиссии после выдачи уведомления о 
принятии нового сорта на испытание на хозяйственную полезность по 
данным услугополучателя проводит оценку соответствия представленной 
заявки на допуск по новому сорту Правилам проведения сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений, утверждаемыми в соответствии с 
подпунктом 8-4) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 8 
февраля 2003 года «О семеноводстве» (далее - Правила) в течение 132 (сто 
тридцать два) рабочих дней: 

при соответствии Правилам, подготавливается документация нового 
сорта на рассмотрение Экспертного совета Госкомиссии по рассмотрению 
внесений изменений в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в Республике Казахстан (далее - Экспертный 
совет) для включения в протокольное решение о допуске сорта к 
использованию; 

при несоответствии Правилам, подготавливается документация нового 
сорта на рассмотрение Экспертного совета для включения в протокольное 
решение о проведении государственного сортоиспытания; 

5) Экспертный совет рассматривает документацию нового сорта и 
составляет заключение по форме, установленной Правилами в течение 21 
(двадцать один) рабочего дня: 

о допуске сорта к использованию; 
о проведении государственного сортоиспытания; 
6) ответственный исполнитель Госкомиссии направляет заключение 

Экспертного совета о допуске сорта на рассмотрение Республиканской 
комиссии по вопросам сортоиспытания сельскохозяйственных растений 
(далее - Комиссия), утвержденной уполномоченным органом в области 
семеноводства в течение 10 (десять) рабочих дней; 
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7) Комиссия рассматривает результаты испытаний, документацию нового 
сорта, заключение Экспертного совета и выносит протокольное решение о 
допуске сорта к использованию либо о снятии сорта с испытания в течение 5 
(пять) рабочих дней; 

8) ответственный исполнитель услугодателя готовит проект приказа 
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан или лица его 
замещающего в период его отсутствия в соответствии с действующим 
законодательством (далее - лицо его замещающее) о включении сорта в 
Государственный реестр и направляет на подпись Министру сельского 
хозяйства Республики Казахстан или лицу его замещающему в течение 22 
(двадцать два) рабочих дней; 

9) Министр сельского хозяйства Республики Казахстан или лицо его 
замещающее рассматривает и подписывает представленный проект приказа в 
течение 3 (три) рабочих дней; 

10) ответственный исполнитель услугодателя отправляет приказ на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики 
Казахстан в течение 3 (три) рабочих дней; 

11) ответственный исполнитель услугодателя после регистрации приказа 
в Министерстве юстиции Республики Казахстан направляет копию приказа в 
Госкомиссию в течение 3 (три) рабочих дней; 

12) ответственный исполнитель Госкомиссии направляет копию приказа 
услугополучателю в течение 3 (три) рабочих дней; 

При проведении испытаний сортов по данным государственного 
сортоиспытания: 

1) специалист канцелярии Госкомиссии: 
осуществляет прием, рассмотрение заявки на допуск и делает отметку о 

регистрации на копии заявления услугополучателя с указанием даты и 
времени приема в течение 30 (тридцать) минут; 

направляет заявку на допуск руководителю Госкомиссии для наложения 
резолюции и определения ответственного исполнителя в течение 15 
(пятнадцать) минут; 

2) руководитель Госкомиссии ознакамливается с заявкой на допуск, 
определяет ответственного исполнителя, налагает соответствующую 
резолюцию и направляет заявку на допуск через специалиста канцелярии 
ответственному исполнителю в течение 3 (три) часов; 

3) ответственный исполнитель Госкомиссии с момента поступления 
заявки на допуск в канцелярию Госкомиссии в течение 44 (сорок четыре) 
рабочих дней проводит экспертизу заявки на допуск и наименования сорта: 

при получении положительных результатов экспертизы заявки на допуск 
и наименования сорта, услугополучателю выдается уведомление о принятии 
нового сорта на испытание на хозяйственную полезность; 

при получении отрицательных результатов экспертизы заявки на допуск и 
наименования сорта Госкомиссия письменно уведомляет услугополучателя о 
несоответствии заявки на допуск и (или) наименования сорта; 
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4) ответственный исполнитель Госкомиссии после выдачи уведомления о 
принятии нового сорта на испытание на хозяйственную полезность для 
проведения государственного сортоиспытания направляет в течение 10 
(десять) рабочих дней услугополучателю наряд на поставку семенного и 
посадочного материала с указанием адреса государственного 
сортоиспытательного участка (далее - ГСУ), количества и срока поставки; 

5) агрономы ГСУ проводят полевые испытания сорта по комплексу 
хозяйственно-ценных признаков и определяют его экономическую 
эффективность: 

по зерновым, зернобобовым, крупяным, масличным, техническим, 
прядильным, однолетним кормовым, овощным, бахчевым, цветочно-
декоративным культурам и картофелю - не менее двух вегетационных 
периодов; 

по многолетним травам - не менее двух циклов использования; 
по плодовым, ягодным культурам и винограду - не менее двух 

хозяйственных урожаев; 
6) агрономы ГСУ направляют результаты полевых испытаний сорта в 

Госкомиссию после уборочных работ в течение 15 (пятнадцать) рабочих 
дней; 

7) Экспертный совет рассматривает результаты испытаний и составляет 
заключение в течение 21 (двадцать один) рабочего дня: 

о допуске сорта к использованию; 
о снятии сорта с дальнейшего испытания; 
8) ответственный исполнитель Госкомиссии направляет заключение 

Экспертного совета на рассмотрение Комиссии в течение 10 (десять) рабочих 
дней; 

9) Комиссия рассматривает результаты испытаний, заключение 
Экспертного совета и выносит протокольное решение о допуске сорта к 
использованию либо о снятии сорта с испытания в течение 5 (пять) рабочих 
дней; 

10) ответственный исполнитель услугодателя готовит проект приказа 
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан или лица его 
замещающего о включении сорта в Государственный реестр и направляет на 
подпись Министру сельского хозяйства Республики Казахстан или лицу его 
замещающему в течение 22 (двадцать два) рабочих дней; 

11) Министр сельского хозяйства Республики Казахстан или лицо его 
замещающее рассматривает и подписывает представленный проект приказа в 
течение 3 (три) рабочих дней; 

12) ответственный исполнитель услугодателя отправляет приказ на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики 
Казахстан в течение 3 (три) рабочих дней; 

13) ответственный исполнитель услугодателя после регистрации приказа 
в Министерстве юстиции Республики Казахстан направляет копию приказа в 
Госкомиссию в течение 3 (три) рабочих дней; 
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14) ответственный исполнитель Госкомиссии направляет копию приказа 
услугополучателю в течение 3 (три) рабочих дней. 

6. Результаты процедуры (действия) по оказанию государственной 
услуги, которые служат основанием для начала выполнения следующих 
процедур (действий): 

отметка о регистрации на копии заявления услугополучателя; 
резолюция руководителя Госкомиссии; 
уведомление Госкомиссии; 
наряд на поставку семенного и посадочного материала (при проведении 

испытаний по данным государственного сортоиспытания); 
документация нового сорта на рассмотрение Экспертного совета; 
результаты полевых испытаний сортов (при проведении испытаний по 

данным государственного сортоиспытания); 
сопроводительное письмо о направлении результатов полевых испытаний 

сорта (при проведении испытаний по данным государственного 
сортоиспытания); 

заключение Экспертного совета; 
сопроводительное письмо о направлении результатов испытаний и 

заключения Экспертного совета на рассмотрение Комиссии; 
протокол; 
проект приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан или 

лица его замещающего; 
подписанный приказ; 
зарегистрированный приказ; 
выдача копии приказа. 
  

3. Описание порядка взаимодействий структурных 
подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания 

государственной услуги 
7. В процессе оказания государственной услуги задействованы 

следующие структурно-функциональные единицы (далее - СФЕ): 
1) специалист канцелярии Госкомиссии; 
2) руководитель Госкомиссии; 
3) ответственный исполнитель Госкомиссии; 
4) агрономы ГСУ; 
5) Экспертный совет; 
6) Комиссия; 
7) ответственный исполнитель услугодателя; 
8) Министр сельского хозяйства Республики Казахстан или лицо его 

замещающее. 
8. Описание последовательности процедур (действий) между 

структурными подразделениями (работниками) с указанием длительности 
каждой процедуры (действия): 

1) специалист канцелярии Госкомиссии: 
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осуществляет прием, рассмотрение заявки на допуск и делает отметку о 
регистрации на копии заявления услугополучателя с указанием даты и 
времени приема - в течение 30 (тридцать) минут; 

направляет заявку на допуск руководителю Госкомиссии для наложения 
резолюции и определения ответственного исполнителя - в течение 15 
(пятнадцать) минут; 

2) руководитель Госкомиссии рассматривает заявку на допуск, определяет 
ответственного исполнителя - в течение трех (три) часов; 

3) ответственный исполнитель Госкомиссии: 
осуществляет экспертизу заявки на допуск к использованию и 

наименования сорта - в течение 44 (сорок четыре) рабочих дней: 
проводит оценку соответствия заявки на допуск по новому сорту 

Правилам (при проведении испытаний по данным услугополучателя) - в 
течение 132 (сто тридцать два) рабочих дней: 

направляет услугополучателю наряд на поставку семенного и 
посадочного материала (при проведении испытаний по данным 
государственного сортоиспытания) - в течение 10 (десять) рабочих дней; 

4) агрономы ГСУ проводят полевые испытания сорта по комплексу 
хозяйственно-ценных признаков и определяют его экономическую 
эффективность (при проведении испытаний по данным государственного 
сортоиспытания): 

по зерновым, зернобобовым, крупяным, масличным, техническим, 
прядильным, однолетним кормовым, овощным, бахчевым, цветочно-
декоративным культурам и картофелю - не менее двух вегетационных 
периодов; 

по многолетним травам - не менее двух циклов использования; 
по плодовым, ягодным культурам и винограду - не менее двух 

хозяйственных урожаев; 
5) агрономы ГСУ направляют результаты полевых испытаний сортов 

сельскохозяйственных растений в Госкомиссию - в течение 15 (пятнадцать) 
рабочих дней; 

6) Экспертный совет Госкомиссии рассматривает результаты испытаний - 
в течение 21 (двадцать один) рабочего дня; 

7) ответственный исполнитель Госкомиссии направляет заключение 
Экспертного совета на рассмотрение Комиссии - в течение 10 (десять) 
рабочих дней; 

8) Комиссия рассматривает результаты испытаний, заключение 
Экспертного совета и выносит протокольное решение о допуске сорта к 
использованию, снятии сорта с испытания - в течение 5 (пять) рабочих дней; 

9) ответственный исполнитель услугодателя готовит проект приказа о 
включении сорта в Государственный реестр - в течение 22 (двадцать два) 
рабочих дней; 
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10) Министр сельского хозяйства Республики Казахстан или лицо его 
замещающее рассматривает и подписывает представленный проект приказа - 
в течение 3 (три) рабочих дней; 

11) ответственный исполнитель услугодателя направляет приказ на 
регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан - в течение 3 
(три) рабочих дней; 

12) ответственный исполнитель услугодателя после регистрации приказа 
в Министерстве юстиции Республики Казахстан направляет копию приказа в 
Госкомиссию - в течение 3 (три) рабочих дней; 

13) ответственный исполнитель Госкомиссии направляет копию приказа 
услугополучателю в течение 3 (три) рабочих дней. 

9. Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги 
«Государственное испытание сельскохозяйственных растений на 
хозяйственную полезность» указан в приложении к настоящему регламенту. 

  
  

4. Описание порядка взаимодействия 
с центром обслуживания населения и (или) иными услугодателями, 
а также порядка использования информационных систем в процессе 

оказания государственной услуги 
  
10. При оказании данной услуги не предусмотрена возможность 

обращения услугополучателя в центр обслуживания населения и (или) к 
иным услугодателям. 

11. График работы услугодателя указан в пункте 8 стандарта. 
Государственная услуга оказывается в сроки, указанные в пункте 4 

стандарта. 
При оказании данной услуги не предусмотрена возможность оказания 

государственной услуги через веб-портал «электронного правительства». 
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РГУ «Государственная комиссия  
по сортоиспытанию сельскохозяйственных  

культур» Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан  

от 13 апреля 2012 года № 17-ө 
 

 
Инструкция 

по составлению и подаче заявки на испытание селекционного 
достижения на хозяйственную полезность 

1.Общие положения 
Отношения, регулируемые настоящей Инструкцией 

 
Настоящая инструкция разработана в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 13 июля 1999 года "Об охране селекционных достижений" и 
Законом Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве" и 
определяет порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на допуск 
селекционного достижения к использованию. 

 
2. Составление и процедура подачи заявки на допуск селекционного 

достижения к использованию 
1. Заявка на испытание селекционного достижения на хозяйственную 

полезность (далее заявка) подается в Госкомиссию. 
2. Госкомиссия принимает заявки в течение года. Для включения 

селекционного достижения в планы государственных испытаний очередного 
сельскохозяйственного года заявка подается заявителем в Государственную 
комиссию не позднее: 

      по культурам защищенного грунта – 15 августа; 
      по культурам озимого сева – 10 октября; 
      по яровым зерновым колосовым, зернобобовым, крупяным (кроме 

риса), масличным, картофелю, овощным и бахчевым культурам, однолетним, 
многолетним травам (кроме сорго) и кормовым корнеплодам – 1 декабря; 

      по кукурузе, рису, сорго – 15 декабря; 
      по прядильным, техническим, эфиромасличным культурам, 

хлопчатнику, плодовым, ягодным культурам, винограду, шелковице, гибридам 
тутового шелкопряда, цветочно-декоративным растениям и лекарственным 
культурам – 25 декабря. 

3. Заявку вправе подать любое лицо, а по селекционному достижению, 
заявленному на выдачу патента, заявку на допуск к использованию вправе 
подать лицо, подавшее заявку на выдачу патента, или любое лицо с разрешения 
заявителя на выдачу патента. 

4. Заявка может быть подана через посредника, уполномоченного в                                 
установленном порядке заявителем. 

5. Заявка от иностранных заявителей подается в Госкомиссию через их 
официальные представительства или посредников, зарегистрированных на 
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территории Республики Казахстан. Указанные представительства или по-
средники должны осуществлять действия, связанные с ведением дел по заявке, в 
том числе по таможенному оформлению и рассылке семян для испытаний по 
разнарядке Госкомиссии. 

6. Заявка должна относиться к одному селекционному достижению. 
7. Заявка должна включать следующие документы: 

      1) заявление на испытание селекционного достижения на 
хозяйственную полезность по форме, согласно приложению 2 к настоящим 
Правилам, в двух экземплярах; 

      2) при проведении испытаний и оценки сортов сельскохозяйственных 
растений на хозяйственную полезность по данным заявителя – 
документацию, подтверждающую положительные результаты испытания 
сорта уполномоченных органов других государств, проведенного в условиях, 
схожих по почвенно-климатическим параметрам с условиями рекомендуемой 
для использования административно-территориальной единицы; 

      3) анкету селекционного достижения (по форме для соответствующей 
культуры), в двух экземплярах; 

      4) описание селекционного достижения для соответствующих родов и 
видов, в двух экземплярах; 

      5) фотографии цветков, соцветий, репродуктивных частей растений и 
нормально развитого растения в фазе хозяйственного использования с 
масштабной линейкой с указанием наименования сорта; 

      6) документ, подтверждающий право на подачу заявки (для 
правопреемников и посредников); 

      7) документ об отсутствии генетически модифицированных объектов в 
сорте, передаваемом на испытание либо результаты экспертизы на 
содержание генетически модифицированных объектов (для сортов 
иностранной селекции); 

      8) образцы семенного и посадочного материала. 
8. Наименование селекционного достижения должно удовлетворять тре-

бованиям по присвоению наименования селекционному достижению. 
9. Документы заявки представляют на казахском (русском) и ином языках. 

Если документы представляются на ином языке, то к заявке прилагается их 
перевод на казахский (русский) язык. 

10. Наименование иностранного селекционного достижения записывают 
на языке заявителя и в казахской (русской) транскрипции. Все формы заявки 
заполняют на компьютере. Ботанические определения записывают латинским  

шрифтом, печатными буквами. 
Селекционное достижение (сорт растения, далее сорт) должно иметь 

наименование, предложенное заявителем и утвержденное Госкомиссией.  
Наименование сорта должно позволять идентифицировать сорт, быть 

кратким, отличаться от наименований существующих сортов растений.  
Оно не должно состоять из одних цифр, вводить в заблуждение 



88 
 

относительно свойств, происхождения, значения сорта, личности 
селекционера, не должно противоречить принципам гуманности и морали.  

Если заявка на один и тот же сорт подается в Республику Казахстан, а 
так же в другие страны, то его наименование должно быть одинаковым.  

Любое лицо, использующее сорт, обязано указывать наименование 
сорта, которое зарегистрировано в Государственном реестре селекционных 
достижений, рекомендуемых к использованию в Республике Казахстан.  

Если предложенное заявителем наименование сорта не отвечает 
данным требованиям, то по запросу Госкомиссии, заявитель обязан в двух 
месячный срок предложить новое наименование.  

По селекционным достижениям иностранной селекции сохраняется их 
оригинальное название в казахской (русской) транскрипции. 

При присвоении наименования сорту, необходимо учитывать 
следующие 

требования: 
1) не может быть применено наименование, которое вводит в 

заблуждение; 
2) из-за того, что оно идентично или похоже на наименование 

другого сорта растений, официально зарегистрированного Госкомиссией или 
под которым семенной материал уже продается.  

3) применяемые термины для семенного материала не должны 
использоваться в наименовании сорта.  

4) неприемлемы наименования, которые могут быть восприняты не 
как сортовые и особенно: 

а) латинские или общепринятые наименование рода, вида или других 
таксономических единиц, а так же части этих наименований; 

б) официальные товарные знаки, наименование селекционных 
учреждений или организаций, к которым сорт не имеет отношения; 

в) географические наименования, за исключением тех, которые 
относятся к местам или районам, не вносящим сомнения по поводу 
происхождения или возделывания сорта; 

5) недопустимы наименования, которые потребителю трудно 
запомнить или произнести по слогам; 

6) неприемлемы наименования: 
а) состоящее из более трех букв, если комбинацию нельзя произнести 

по слогам; 
б) число в качестве наименования;  
в) состоящее более чем из трех независимых слов, при трудном 

запоминании этого словосочетания; 
г) слишком длинные слова, а так же наименования, которые состоят 

более чем их трех различных терминов; 
д) комбинации из слов, букв и цифр, если они используются не в 

надлежащей последовательности и не относятся к тем культурам, по которым 
такой тип наименований общепринят; 
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7) неприемлемо наименование сорта, которое может вызвать 
ложное представление в отношении признаков и качества: 

а) наименование, создающее представление, что сорт обладает какими-
то особыми качествами, которых на самом деле у него нет; 

б) наименование, характеризующее наличие каких-то особых свойств 
сорта и что эти свойства присущи только этому сорту, в то время, как и 
другие сорта данной культуры, обладают или могут обладать такими же 
свойствами; 

в) сравнительные наименования в превосходной форме; 
г) наименование, когда создаются впечатление, что сорт родственен 

другому сорту, при фактическом отсутствии этого родства.  
При наличии уважительных причин, наименование сорта может быть 

изменено заявителем с согласия Госкомиссии.  
11. Для иностранных заявителей составляется договор на государственное 

испытание сортов сельскохозяйственных культур, где оговариваются предметы, 
сроки действия договора и обязательства сторон. 

12. Информацию и консультацию о порядке оформления и подачи заявки 
на допуск селекционного достижения к использованию можно получить в 
областных инспектурах и официальных бюллетенях Госкомиссии. 

 
3. Требования к оформлению документов заявки 

Форма заявки должна отражать (приложение 1):  
3.1. Заявитель (и) 
Указывается официальное названия юридического лица 

(соответствующее указанному на печати) или фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица и адрес, включая название страны заявителя. Если заявителей 
несколько, необходимо указать имена и внести только имена, а адреса указать в 
приложении. 

В случае изменения имени или адреса заявитель обязан уведомить об 
этом Госкомиссию в официальном письме. 

3.2. Гражданство. 
Заполняют, если заявителем является физическое лицо. 
3.3. Адрес для переписки по заявке. 
Указывают полный адрес, номер телефона, телефакса и телекса, 

электронной почты заявителя или лица, уполномоченного вести переписку по 
заявке. Адрес должен быть полным для доставки корреспонденции почтой. 

3.4. Адрес и наименование оригинатора селекционного достижения, доля 
участия (%) в создании селекционного достижения. 

Указывают полный адрес и наименование юридического или физического 
лица, обеспечивающего поддержание селекционного достижения и произво-
дящего оригинальные семена (оригинатора сорта). Если оригинаторов селек-
ционного достижения несколько, следует указать первого, а наименование и 
адреса остальных дать в приложении. 

3.5. Род, вид. 
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Название рода и вида должно быть полным, чтобы точно 
идентифицировать сорт. Например: пшеница мягкая озимая, виноград столовый. 
Указывается латинское название таксономической единицы (род, вид, подвид): 

В заявлении на интродуцированный сорт заполняются сведения о 
заявителе и авторах сорта (если такие сведения имеются). Отказ авторов 
сорта от авторского права должен быть подтвержден письменно. Оригинал 
письма, составленного согласно разработанной Госкомиссией форме, 
подтверждающего отказ автора сорта от авторского права на сорт на 
территории Республики Казахстан и разрешение заявителю ходатайствовать 
о включении сорта в Государственный реестр прилагается к заявлению и 
является его неотъемлемой частью. Госкомиссия оставляет за собой право 
проверки достоверности приведенных в заявлении сведений об авторах. В 
заявлении следует так же максимально полно обосновать возможность 
отнесения сорта к интродуцированному. В графах, по которым данные о 
сорте отсутствуют, заявителем проставляется прочерк. Решение об отнесении 
сорта к интродуцированным сортам или решение об отказе принимает 
Госкомиссия в ходе экспертизы заявки. 

3.6. Предлагаемое наименование. 
При подборе наименования следует руководствоваться Правилами по 

присвоению наименования селекционному достижению. У селекционного 
достижения иностранной селекции указывают его оригинальное наименование 
на языке заявителя и в казахской (русской) транскрипции. Казахскую (русскую) 
транскрипцию наименования иностранного селекционного достижения 
предлагает заявитель, а утверждает Госкомиссия. 

3.7. Селекционный номер. 
Указывают селекционный номер, присвоенный на этапах селекции. 
3.8. Автор(ы) (если автор(ы) не является(ются) заявителем(ями). 
Указывают фамилию, имя, отчество автора или авторов селекционного 

достижения, почтовый адрес и долю участия в %. 
3.9. Предыдущие заявки. 
Если подаваемой заявке предшествовала заявка в Республике Казахстан 

или другом государстве на охрану или на допуск к использованию, об этом 
должно быть указано в настоящем разделе. 

3.10. Рекомендуемые оригинатором области испытания (допуска) сорта. 
Указываются области, в которых заявитель предлагает провести испытание 
селекционного достижения на хозяйственную полезность. 

3.11. Заявление подписывается заявителем. 
Если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывается 

руководителем или лицом уполномоченным на это, указывается должность 
подписывающего лица и подпись скрепляется печатью. Коллективную заявку 
подписывают все заявители. При подаче заявки через посредника заявление 
подписывается посредником. Подписи на заявлении расшифровываются с 
указанием инициалов и фамилии - подписывающего лица. 

В случае приведения каких-либо сведений на дополнительном листе, он 
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подписывается в таком же порядке. 
3.12. Структура описания селекционного достижения. 
Описание селекционного достижения является документом заявки, от-

ражающим выведение, создание или выявление селекционного достижения, его                            
хозяйственно-биологическую характеристику, и должно содержать: 

1) название рода, вида; 
2) название селекционного достижения и селекционный номер; 
3) ботаническое определение, латинское название вида; 
4) разновидности и типа, к которому относится селекционное достижение; 
5) имя заявителя; 
6) историю и метод выведения, создания, выявления селекционного                   

достижения с указанием года начала селекционной работы, года скрещивания, 
исходные (родительские) формы, года выделения элитного растения, года 
станционного испытания. 

В случае если передаваемый сорт является гибридом первого 
поколения, то при заявлении сорта на включение в Государственный реестр 
необходимо предоставлять анкету по гибриду и каждой его родительской 
линии отдельно; 

При заявлении синтетических и мультилинейных сортов на включение 
в Государственный реестр необходимо предоставлять анкету по каждой 
линии отдельно. 

7) назначение селекционного достижения по использованию продукции; 
8) особенности технологии возделывания, выращивания; 
9) особенности воспроизводства; 
10) данные по основным показателям, характеризующим хозяйственные и 

биологические свойства заявляемого селекционного достижения в сравнении со 
стандартом, широко распространенным в производстве, а также данные 
лабораторных исследований морозостойкости, засухоустойчивости, качества 
продукции; 

11) результаты иммунологической оценки в естественных условиях и                            
станционной проверки устойчивости к болезням и вредителям на жестком ин-
фекционном (инвазионном) фоне в сравнении со стандартом и сортом-
индикатором (наиболее неустойчивым общеизвестным сортом) при поражении 
(повреждении) сорта-индикатора не менее 60 %. Данные приводятся по каждому 
году испытаний по патогенам и сельскохозяйственным вредителям, указанным в 
формах описаний соответствующих культур. Цитоплазматическая мужская 
стерильность (ЦМС) гибридов кукурузы должна обладать иммунитетом к расе Т 
южного гельминтоспориоза. 

В описании не допускается употреблять неопределенные выражения типа 
«около», «приблизительно», «примерно» и т.п., а также сокращения, за 
исключением общепринятых. Описание должно быть составлено без поправок и 
исправлений, листы не должны иметь механических повреждений. 

К описанию прилагаются заверенные цветные фотографии (9x12 или 
13x18см) на белом фоне с масштабной линейкой или цветные диапозитивы 
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(24х36мм), цветков (бутон, цветок вид сверху, сбоку, снизу), соцветия, 
репродуктивных частей растений (колосьев, початков, метелок, зерна, плодов, 
ягод, клубней, корнеплодов и др.) и нормально развитого растения в фазе 
хозяйственного использования. 

Кроме того, по отдельным культурам прилагаются следующие 
фотографии: 

1) по табаку и махорке – нормально развитого растения с соцветием и 
листа среднего яруса; 

2) по многолетним древесным культурам – всего дерева или куста и от-
дельных его частей (однолетнего саженца, органы плодоношения, побег, лист, 
гроздья, плоды и др.). 

Согласно приложения 2 заявитель обязан предоставить информацию о 
имеющемся минимальном количестве семян и посадочного материала нового 
сорта, передаваемого на государственное испытание. 

3.13. Структура анкеты селекционного достижения. Анкета является 
документом заявки и должна содержать: 

1) название рода и вида - казахское (русское) и латинское; 
2) имя и адрес заявителя; 
3) предлагаемое наименование селекционного достижения; 
4) селекционный номер; 
5) разновидность; 
6) характеристика по происхождению; 
7) метод селекции с указанием исходных родительских форм;  
8) образ жизни;  
9) цикл развития; 
10) особые условия для испытания селекционного достижения (если они 

имеются); 
11) таблица морфологических признаков селекционного достижения,                                 

с указанием отличительных морфологических признаков и особенностей; 
12) названия похожих селекционных достижений и признаки, по которым 

они отличаются от заявленного селекционного достижения; 
13) анкета селекционного достижения подписывается заявителем (ями). 

 
4. Предварительная экспертиза заявки 

1. При проведении предварительной экспертизы заявки проверяется 
наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к 
ней. 

2. В двухмесячный период проведения предварительной экспертизы 
заявитель вправе по собственной инициативе дополнять, уточнять или 
исправлять материалы заявки. 

3. Если предложенное заявителем наименование не удовлетворяет 
требованиям по присвоению наименования селекционному достижению, то 
заявитель обязан изменить наименование в установленный Госкомиссией срок 
(в течение двух месяцев). 
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4. Госкомиссия может запросить уточняющие материалы по документам 
заявки, которые заявитель обязан представить в установленный Госкомиссией 
срок (в течение двух месяцев). 

5. Если необходимые уточнения не были внесены в установленный 
Госкомиссией срок или не были представлены документы, отсутствовавшие на 
дату поступления заявки, то заявка переносится на следующий календарный 
год и возобновляется с момента предоставления заявителем требуемых 
дополнений и (или) изменений в заявку. 

6. Одновременно с подачей заявки, в Республиканскую лабораторию по 
оценке качества зерна Госкомиссии отправляются (050018, г. Алматы,                      
ул. Шемякина, 56): 

1) для проведения идентификации и анализа качества продукции нового 
сорта, передаваемого на государственное сортоиспытание, заявитель обязан 
бесплатно выслать образцы:  

а) пшеницы мягкой и ржи - 3 кг; 
б) пшеницы твердой - 3,5 кг; 
в) овса, проса, гречихи, кукурузы, сорго зернового и гороха - 2 кг,  
других - 1,5 кг;  
г) зернобобовых и масличных - 1 кг; 
д) льна масличного, сафлора, мелкосемянных масличных культур - 0,5 кг; 
е) кормовых - 0,5 кг. (зерно на корм), высушенный образец                                             

зеленной массы кормовых культур - 0,5 кг; 
ж) картофель – 2 кг; 
з) для дегустационной и органолептической оценки плодовых, ягодных, 

винограда, овощных, бахчевых культур с обязательной доставкой в                        
лабораторию - 2 кг; 

Вместе с образцом зерна (семян, клубней) нового сорта для сравнения 
необходимо выслать в том же количестве образец зерна (семян, клубней) 
стандартного (лучшего районированного) сорта, выращенного в тех же 
условиях и в том же году. 

7. После рассмотрения Экспертным советом результатов предварительной 
экспертизы и лабораторных исследований сведения о принятых заявках 
публикуются в официальном бюллетене. Если автор селекционного достижения 
отказывается быть упомянутым в качестве такового, он должен сообщить об 
этом в специальном заявлении. 

8. При получении положительных результатов предварительной 
экспертизы принимается решение о проведении государственных полевых 
испытаний на хозяйственную полезность. 
 

5. Государственное испытание селекционных достижений на 
хозяйственную полезность 

1. Программу по государственному сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур выполняют государственные учреждения и его 
филиалы, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан 
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№ 204 от 11.02.2000 года и приказом Министерства сельского хозяйства РК № 92 
от 31.03.2000 года. 

2. При получении от Госкомиссии уведомления о приеме селекционного 
достижения на испытание заявитель высылает: 

2.1. образец семян (посадочного материала) для проведения испытаний                               
на хозяйственную полезность (по перечню родов и видов, по которым 
хозяйственная полезность сорта оценивается по результатам государственных 
испытаний) в количестве, по адресам и в сроки, указанные в разнарядках 
Госкомиссии, с вложением всех необходимых документов к семенному и 
посадочному материалу.  

2.2. по новым сортам растений необходимо проведение идентификации 
сортов согласно критерий ООС. Госкомиссия вправе использовать результаты 
сортоиспытаний по критериям ООС, проведенных компетентными 
организациями других стран, описание сорта и технический отчет (по UPOV) 
- в случае, если такие результаты имеются; 

2.3. образец (эталон сорта), включающий гербарий, семена, клубни, 
луковицы, черенки, соцветия (колосья, метелки, початки и пр.) для 
формирования и постоянного хранения семенного, сортового генофонда 
республики в учреждение, назначенное Правительством Республики 
Казахстан. 

3. Госкомиссия вправе использовать результаты испытаний, проведенные 
другими организациями Республики Казахстан, с которыми заключены 
соответствующие договора.   

 
6. Заключения, выносимые Госкомиссией по результатам испытаний   

селекционных достижений на хозяйственную полезность 
По результатам испытания на хозяйственную полезность составляется 

заключение с обоснованием и принятием соответствующего решения по 
внесению изменений в Госреестр: 

1. впервые включить в Госреестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию; 

2. расширить допуск к использованию; 
3. исключить из Госреестра; 
4. прекратить испытание; 
5. включить в число перспективных; 
6. отклонить заявку. 
На Экспертном совете все предложения рассматриваются и выносятся на 

утверждение Республиканской комиссии по вопросам сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений. На селекционное достижение, включенное в 
Госреестр, автору(ам), оригинатору(ам) Госкомиссией выдается свидетельство. 
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7. Поддержание сортов сельскохозяйственных культур в 
Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 

использованию в производстве. 
1. Госкомиссия вносит в Госреестр данные и публикует сведения об 

оригинаторе. Оригинатору выдается Свидетельство, автору – Авторское 
свидетельство. 

2. За поддержание селекционного достижения в Госреестре, выдачу 
свидетельства оригинатору сорта в соответствии с законодательством взимается 
плата. 

3. По запросу Госкомиссии оригинатор сорта предоставляет необходимую 
документацию о поддержании сорта, направляет семена для проведения 
контрольных испытаний или предоставляет возможность проведения 
экспертизы на месте. 

4. Исключение сорта из Госреестра, влечет за собой исключение 
оригинатора.   

 
 

Приложение 2 
к Правилам проведения 

сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений 

 
Форма 

 
Государственная комиссия по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан (010000, город Астана, 
проспект Абая, дом 13, бизнес центр "Іскер", 11 этаж, 
кабинет 1111) 

Номер заявки 

 

Дата регистрации 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИСПЫТАНИЕ 

СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ 
НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПОЛЕЗНОСТЬ 

 
Заявитель(и) 
____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование 
юридического лица и адрес) 
____________________________________________________________________ 
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Гражданство 
____________________________________________________________________ 
Адрес для переписки 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Телефон _______________ Электронный адрес ____________________________ 
Наименование(ия), адрес(а) оригинатора(ов) селекционного достижения и доля 
участия в %  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Род, вид (казахское название) 
____________________________________________________________________ 
Род, вид (русское название) 
____________________________________________________________________ 
Род, вид (латинское название) 
____________________________________________________________________ 
Предлагаемое название 
____________________________________________________________________ 
Селекционный номер 
____________________________________________________________________ 
Автор(ы) (если автор(ы) не является(ются) заявителем(ями)) 

Фамилия Имя Отчество 
(при его 
наличии) 

Адрес 
домашний 

Доля 
участия, % 

          По имеющейся у меня (нас) информации других действительных авторов нет 

Предыдущие заявки Зарегистрированы Номер 
заявки 

Стадия Под каким 
названием 

в стране дата 

На предоставление 
охраны 

    

На испытание на 
хозяйственную 
полезность 

    

Я (мы) заявляю(ем), что материал, переданный с первой заявкой, представляет 
данный сорт и соответствует настоящей заявке. 
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Рекомендуемые оригинатором области испытания (использования) 

Я (мы) прошу (просим) провести государственное испытание селекционного 
достижения на хозяйственную полезность. 
Я (мы) заявляю(ем), что по имеющимся у меня (нас) сведениям информация, 
необходимая для рассмотрения заявки и внесенная в настоящее заявление и в 
приложения, является окончательной и правильной. 
Я (мы) подтверждаю(ем), что образцы получены должным образом и представляют 
репрезентативную выборку сорта. 
Я (мы) обязуюсь(емся) безвозмездно предоставлять необходимое количество семян 
для проведения испытаний на хозяйственную полезность по нарядам 
Государственной комиссии и ее инспектур, а также эталонный образец сорта на 
хранение. 
Подпись(и) заявителя (заявителей) ___________________ __________________ 
___________________ __________________ 
___________________ __________________ 
___________________ __________________ 
___________________ __________________ 
Место печати (при наличии) 

 
Приложение 2 

 
Заявитель, подающий заявку на новый сорт, передаваемый на 

государственные испытания, обязан гарантировать наличие и поставку 
кондиционных семян и посадочного материала в следующих количествах: 
1) озимой и яровой пшеницы, озимого и ярового ячменя, зимующего и 
ярового овса, тритикале: в первый год испытания – 20 ц, во второй год – 50 ц; 
2) проса: в первый год - 3ц, во второй год - 5 ц; 
3) гречихи: в первый год – 10 ц, во второй год -20 ц; 
4) риса: в первый год -6 ц, во второй год -10 ц; 
5) гороха: в первый год-30 ц, во второй год -70 ц; 
6) других зернобобовых культур: в первый год – 5 ц, во второй год – 10 ц; 
7) кукурузы: в первый год – 5 ц, во второй год – 8 ц; 
8) сорго: в первый год – 3 ц, во второй год – 5 ц; 
9) самоопыленных родительских линий гибридов кукурузы – 1000 зерен; 
10) подсолнечника: в первый год – 3ц, во второй год – 5 ц; 
11) горчицы – 0,2 ц; 
12) озимого рапса: в первый год – 2 ц, во второй год – 3 ц; 
13) ярового рапса: в первый год – 4 ц, во второй год -5 ц; 
14) клещевины: в первый год- 2 ц, во второй год – 3 ц; 
15) других масличных культур: в первый год - 1 ц, во второй год -2 ц; 
16) сахарной свеклы: в первый год и во второй год по 2 ц элиты, на третий 
год первой репродукций – 10 ц; 
17) табака и махорки – 0,4 кг; 
18) хлопчатника: в первый год -3,5 ц, во второй год по средневолокнистым 
сортам – 5 ц, по тонковолокнистым сортам- 4 ц; 
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19) шелковицы – 3000 глазков для окулировки; 
20) тутового шелкопряда: в первый год по обоеполым гибридам – 120 г 
грены, по самцовым гибридам и гибридам с мечеными по полу самками – 
240, во второй год соответственно – 240 г и 480 г; 
21) сорго – суданковых гибридов, суданской травы: в первый год – 3 ц, во 
второй год – 5 ц; 
22) сои: в первый год – 10 ц, во второй – 15 ц; 
23) кормовых бобов, кормового люпина: в первый год- 15 ц, во второй год -
25 ц; 
24) яровой вики, кормового гороха: в первый год – 20 ц, во второй год – 40 
ц; 
25) озимой вики: в первый год- 10 ц, во второй год – 15 ц; 
26) других однолетних бобовых кормовых культур: в первый год –5 ц, во 
второй год–8 ц; 
27) люцерны, клевера лугового, клевера розового: в первый год – 3 ц, во 
второй год – 5 ц; 
28) эспарцета: в первый год – 5 ц, во второй год – 8 ц; 
29) клевера белого, лядвенца рогатого, донника белого и желтого: в первый 
год – 2 ц, во второй год – 3 ц; 
30) многолетних и однолетних злаковых трав: в первый год – 3 ц, во второй 
год – 5 ц; 
31) кормовой свеклы: в первый год – 3 ц, во второй – 5 ц; 
32) кормовой брюквы, турнепса, кормовой моркови – 0,1ц; 
33) редьки масличной: в первый год – 3 ц, во второй год – 5 ц; 
34) картофеля: в первый год – 50 ц, во второй год – 200 ц; 
35) томатов: в первый год – 5 кг, во второй год 10 кг; 
36) огурцов: первый год – 50 кг, во второй год -100 кг; 
37) овощных рассадных культур: капусты белокочанной в первый год – 5 кг, 
во второй год – 6 кг; перца сладкого, баклажан: в первый год – 3 кг, во 
второй год - 5 кг, перца острого – 1,5 кг, капусты – цветной, краснокочанной, 
пекинской, брокколи, кольраби, савойской, брюссельской: в первый год – 1 
кг, во второй год – 1,5 кг; 
38) защищенный грунт – огурцов: в первый год – 4 кг, во второй год – 6 кг; 
томатов: в первый год -2 кг, во второй год – 3 кг; перца сладкого: в первый 
год – 1 кг, во второй год – 2 кг;                
39) дыни, арбуза: в первый год - 0,5 кг, во второй год - 1 кг; 
40)  салатной горчицы: в первый год - 1 кг, во второй год - 2 кг; 
41) петрушки, пастернака, сельдерея, салата, шпината, щавеля, ревеня, репы 
- 1 кг; 
42) брюквы столовой – 5 кг; 
43) укропа – 3 кг; 
44) лука на севок – 40 кг;  
45) лука шалот: в первый год – 300 кг, во второй год – 500 кг; 
46) лука порей – 3 кг; 
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47) чеснока: в первый год – 200 кг, во второй год – 300 кг; 
48) моркови столовой: в первый год - 50 кг, во второй год – 70 кг; 
49) свеклы столовой: в первый год – 60 кг, во второй год – 100 кг; 
50) редиса: в первый год – 40 кг, во второй год – 60 кг; 
51) редьки: в первый год – 30 кг, во второй год – 50 кг; 
52) овощных бобов – 20 кг; 
53) кукурузы сахарной: в первый год – 50 кг, во второй год – 60 кг;  
54) овощной фасоли-60 кг; 
55) тыквы, дыни, арбуза – 30кг; 
56) кабачков – 15 кг; 
57) гороха лущильного и сахарного: в первый год – 2 ц, во второй год – 3 ц; 
58) плодовых культур – 300 саженцев или 500 черенков; 
59) ягодных кустарниковых культур – 600 саженцев; 
60) облепихи – 300 саженцев женских и 30-35 саженцев мужских растений; 
61) земляники – 6000 усов; 
62) винограда: столовых сортов – 375 саженцев или 750 черенков, 
технических сортов -750 саженцев или 1500 черенков; 
63) субтропических плодовых культур – 150 саженцев; 
64) орехоплодных и цитрусовых культур – 150 саженцев; 
65) клоновых подвоев яблони – 1000 укорененных отводков; 
66) розы чайно-гибридной, флорибунды, гибридно-полиантовой, 
полиантовой: в первый год – 75 растений, во второй год – 150 растений; 
67) розы парковой, ремонтантной, плетистой: в первый год – 45 растений 
(однолетние саженцы, окулированные на розе канина), во второй год – 90 
растений; 
68) сирени: в первый год- 30 растений (двухлетние саженцы, окулированные 
на сирени обыкновенной, в порядке исключения – отводков), во второй год – 
45 растений; 
69) клематиса (для крупноцветковых видов – двухлетние прививки на 
корнях крупноцветковых видов, мелкоцветковых – однолетние сеянцы), 
пиона (отделенная часть маточного куста): в первый год – 60 растений, во 
второй год – 80 растений; 
70) хризантемы отрытого грунта – 90 укорененных черенков; 
71) канны – 40 растений (отделенная часть корневища); 
72) тюльпана, нарцисса, гиацинта: в первый год – 120 луковиц первого 
разбора, во второй год – 240 луковиц первого разбора; 
73) гладиолуса: в первый год – 120 клубнелуковиц первого разбора, во 
второй год – 420 луковиц первого разбора; 
74) лилии среднерослой и низкорослой: в первый год – 100 луковиц, 
первого разбора, во второй год – 200 луковиц первого разбора; 
75) хризантемы закрытого грунта – 90 укорененных черенков; 
76) фрезии – 220 клубне луковичек; 
77) лилейника – 50 саженцев; 
78) лесных пород – 700 саженцев. 
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Примечание: в случае, если учреждение, хозяйство или лицо, 

передавшее на государственное испытание новый сорт, не предоставило в 
первый год испытания или в течение двух лет подряд в последующее годы 
семена или посадочный материал указанного сорта (согласно нарядов 
Госкомиссии) для закладки опытов, сорт снимается с государственного 
испытания, без последующего рассмотрения данного сорта.  
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