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КОДЕКС  РК  О  НЕДРАХ  :  УЧЕНЫЕ  ПРЕДЛАГАЮТ

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  
ПО ПРОЕКТУ КОДЕКСА РК  

«О НЕДРАХ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ»

ТОО «СМАРТ Инжиниринг» 
050010, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Джамбула 55/57

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» впервые разра-
батывается в Республике Казахстан и представлен на общественное обсуждение. 
По нашему мнению, в проекте не освещены все аспекты освоения недр (источники 
финансирования геологоразведки, обобщение и анализ геологической информации, 
определение и вознаграждение первооткрывателей и др.) и мы предлагаем воспол-
нить этот пробел. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользова-
нии», недропользователи, первооткрыватели, геологическая информация
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ЖШС «СМАРТ Инжиниринг» 
050010, Қазақстан Республикасы, Алматы, Жамбыл көш. 55/57

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексі бірінші Қазақстан Республикасындағы дамыған жəне қоғамдық талқылау үшін 
жіберілді. Біздің ойымызша, бұл жоба (Геологиялық деректер барлау, сұрыптауын жəне 
талдау қаржыландыру көздері, сəйкестендіру жəне марапат ізашарлар жəне т.б.) 
пайдалы қазбаларды қазу барлық аспектілерін қамтыды емес, ал біз осы олқылықтың 
орнын толтыру үшін ұсынамыз.

КІЛТ СӨЗДЕР: Қазақстан Республикасының кодексі «Жер қойнауы жəне жер 
қойнауын пайдалану», жер қойнауын пайдаланушылар, зерттеушілер, геологиялық 
ақпарат.

SOME COMMENTS ON THE CODE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
"ON SUBSOIL AND SUBSOIL USE"

О.TURKOV – candidate of geol.-min. sciences, honorary scout of the bowels of the RK, chief  
                          geologist

SMART Engineering LLP 
050010, Republic of Kazakhstan, Almaty, Jambula str.  55/57

The Code of the Republic of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil Use" is first developed 
in the Republic of Kazakhstan and submitted for public discussion. In our opinion, the project 
does not cover all aspects of subsoil development (sources of financing geological exploration, 
generalization and analysis of geological information, identification and remuneration of 
pioneers, etc.) and we propose to fill this gap.

KEY WORDS: the Code of the Republic of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil Use", 
subsoil users, pioneers, geological information.
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