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Жеткізуші тәртібінің кодексі 

 
«Кселл» АҚ, Қазақстанның телекоммуникациялық нарығының нарық үлесі мен абоненттер саны 
бойынша жетекшісі Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық инфрақұрылымының маңызды бөлігі 
болып табылады. Біз адамдар мен компанияларға кез келген жерде және кез келген уақытта оңай әрі 
тиімді хабарласуға көмектесетін қызметтерді көрсетеміз. Біздің құндылықтар - "Батыл бол, Қамқорлық 
таныт, Қарапайымдат" – күнделікті жұмысымыздың негізін құрайды. 
 
Біздің мақсат – жоғары сапалы телекоммуникациялық қызметтер мен желіні ұсынатын әлемдік 
санаттағы компания атану. «Кселл» АҚ БҰҰ Жаһандық шартының қатысушысы бола отырып, көп ұлтты 
компаниялар үшін ЭЫДҰ басқарушы ұстанымдарын қабылдады. Осыған байланысты біз 
қызметкерлеріміз бен жеткізушілеріміздің осы тұрақты даму мәселелерінде талаптарымыз бен 
қағидаттарымызды білулері үшін осы Жеткізуші тәртібінің кодексін қабылдадық. 
 
Жеткізуші тәртібінің кодексі «Кселл» АҚ Этика және тәртіп кодексімен салғалас және халықаралық 
келісімдерге негізделеді: БҰҰ адам құқықтарының жалпы декларациясы, Халықаралық еңбекті 
ұйымдастыру конвенциясы, БҰҰ жемқорлыққа қарсы конвенциясы және Рио-де-Жанейро қоршаған 
орта және даму жөніндегі декларациясы. 
 
«Кселл» АҚ барлық компаниялары мен қызметкерлері «Кселл» АҚ Этика және тәртіп кодексін 
қадағалаулары міндетті. Оған қоса, «Кселл» АҚ барлық жеткізушілері кем дегенде Жеткізуші тәртібі 
кодексінің сәйкес талаптарын, оның тіпті ұлттық ережелер мен заңдарда орнатылғандарға қарағанда 
қатаңырақ талаптарды ескеретін болса, қадағалаулары міндетті. 
 
Жеткізуші тәртібі кодексінің талаптары «Кселл» АҚ-ға тауарларды/қызметтерді жеткізетін барлық 
компанияларға және «Кселл» АҚ кез келген компаниясына, оның ішінде осындай Жеткізушілердің 
қызметкерлері мен консультанттарына және олардың қосалқы мердігерлерінің олардың штаттық 
қызметкерлер, келісімшарт бойынша жұмыскерлер, тікелей бағынуына немесе әлдебіреудің 
бақылауымен жұмыс жасау-жасамауына қатыссыз таралады.   
 
«Кселл» АҚ және дербес жеткізушілер шарттарда орынды және қажет болған жағдайда қосымша 
арнаулы талаптарды келісімдей алады. Жеткізуші тәртібінің кодексі әрдайым қосалқы мердігерлермен 
жасалатын келісімдерге қосылады. 
 
Жеткізуші Жеткізуші тәртібінің кодексіне сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі процедураны енгізіп, 
талап бойынша «Кселл» АҚ ұйымдастыратын өзіне өзі баға беру процесіне қатысуы тиіс. «Кселл» АҚ 
Жеткізушілердің және қосалқы мердігерлердің Жеткізуші тәртібінің кодексін немесе басқа да осы 
сияқты талаптардың қадағалауларын тексеруге құқылы. Кодекске сәйкессіздік жайттарының 
анықталған жағдайында жеткізуші «Кселл» АҚ бекітіуіне түзетуші шаралар жоспарын ұсынуға міндетті. 
 
Жеткізуші міндеті Жеткізуші тәртібі кодексінің өзгерістерімен және жаңаруларымен тұрақты түрде 
танысу болып табылады. «Кселл» АҚ Кодекстің осындай өзгерістерін немесе жаңаруларын Кодекстің 
http://www.investors.kcell.kz/ru/article/show/2042/false?navipageId=1623 порталында жариялап тұрады.  
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1. Әлеуметтік саладағы талаптар 
   
 

1.1 Адам құқықтары 
               

 Жеткізушінің жұмысқа қабылданған барлық жұмыскерлері, уақытша болсын, тұрақты 
болсын, құрметті және абыройлы қатынасқа құқылы және адамның іргелі құқықтарына ие 
болуға құқылы. Жеткізуші өзіне тікелей немесе жанама жұмыс істейтін барлық 
жұмыскерлердің өз құқықтарын білулерін және түсінуін қамтамасыз етуге міндетті. 

 

 Жұмыскерлердің, клиенттердің және басқа да мүдделі тараптардың пікір білдіру еркіндігіне 
құқықтары және жеке өмірлеріне қол сұғылмаушылық қатаң қадағалануы тиіс.   

 

 Этникалық және әлеуметтік-мәдени алуан түрліліктің болғаны жөн. Негіздеріне қатыссыз 
кез келген кемсітуге, әсіресе этникалық қатыстылығы, жынысы, жыныстық   бағдарлануы, 
отбасылық, әлеуметтік және ата-аналық мәртебесі, діні, саяси негіздер бойынша, ұлты, 
мүгедектігі, жасы мен кәсіподақтағы мүшелігі бойынша кемсітуге қатаң тыйым салынады. 

 

 Жұмысқа қабылдану үшін заңмен орнатылған минималды жасқа жетпеген тұлғаларды 
жұмысқа алуға тыйым салынады. Жеткізушілерге/қосалқы мердігерлерге тікелей немесе 
жұмыскерлерді уақытша жалдау арқылы балалардың немесе заң бойынша минималды 
құқықтық еңбек қабілетінің жасына жетпеген немесе он бес (15) жасқа толмаған, қай 
жастың жоғары болуына байланысты, кәмелетке толмаған тұлғалардың еңбегін 
пайдалануға тыйым салынады. Он сегіз (18) жасқа дейінгі жұмыскерлер түнгі ауысымда 
жұмыс істемеулері немесе ауыр жұмыс атқармаулары тиіс. 

 

 «Кселл» АҚ қалайы, вольфрам, танталит және/немесе алтын жеткізетін жеткізушілер 
қайшы минералдарға қатысты нақты саясатқа ие болып, олардың бақылануын қамтамасыз 
етулері міндетті. 

               
 

1.2 Еңбек құқықтары  
 

 Жеткізуші немесе қосалқы мердігер жұмысқа алған уақытша немесе тұрақты 
жұмыскерлердің барлығы өздеріне түсінікті тілде жазбаша шартқа ие болулары қажет. 
Шарт жұмыс сағаттарының санын, үстеме жұмыстың өтемақысын, мәлімдеу мерзімін, 
жалақы көлемін және төлемдердің жиілігін орнатуы тиіс.   

 

 Қалыпты жұмыс аптасы 48 сағаттан аспауы, ал үстеме жұмыс ерікті түрде атқарылып, 
аптасына заңнамамен немесе ұжымдық шарттармен басқалай орнатылмаса, 12 сағаттан 
аспауы тиіс. Жұмыскерлер әр жеті күнде кем дегенде бір демалыс күніне ие болулары 
қажет. 

 

 Жалақы көлемі әділ болып, адамның негізгі қажеттіктерін қанағаттандыруы тиіс және 
үстеме ақы мен жеңілдіктерді қосқанда ұлттық заңнамамен орнатылған минималды 
жалақыдан кем болмауы қажет. Үстеме ақы қалыпты жалақыға қарағанда жоғарырақ 
мөлшерлемемен төленуі тиіс. 

 

 Жұмыскерлер олардың ана тілдерінде баяндалған жұмысқа алу шарттары мен құқықтарын 
білулері және толықтай түсінулері қажет. Жұмыскерлер шағым беру және қарастыру 
механизмдерін пайдалану мүмкіндігіне, яғни жазалану немесе қудалану қаупінсіз 
алаңдаушылық таныту мүмкіндігіне ие болулары қажет. 

 

 Қауіпті жұмыс түрлерін қосқанда лауазымды нұсқаулықтар жасап шығарылып, 
жаңартылып, балық жұмыскерлер мен консультанттардың назарына жеткізілулері тиіс. 
Жұмыскерлердің барлығы ауыз суы, дәретханалар мен демалуға арналған тиісті орын-
жайлар сияқты инфрақұрылымның базалық элементтеріне қол жеткізу мүмкіндігіне ие 
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болып, олар көрсетілген мақсаттарда пайдалану үшін таза, қауіпсіз және жарамды 
болулары тиіс. 

 

 Кез келген түрдегі еріксіз еңбекке тыйым салынады. Жұмыскерлерді кепіл ретінде ақшалай 
қаражатты немесе жеке бастарын куәландыратын құжаттарын немесе олардың 
баламаларын тастауға міндеттеуге тыйым салынады. Жұмыскерлер жұмыстан тыс уақытта 
еркін қозғалып, жұмыс орнын тастап кетуге құқылы болулары тиіс. 

 

 Ешкім физикалық жазаға, заңсыз ұстап қалуға, жыныстық, психологиялық немесе ауызша 
қорлануға немесе жәбірленуге ұшырамауы тиіс. Тәртіптік жаза ретінде жалақыдан 
сомаларды ұстап қалуға жол берілмейді. 

 

 Жұмыскерлердің барлығы кәсіподақтарды немесе жұмыскерлердің мүдделерін қорғайтын 
басқа да осы сияқты ұйымдарды түзу немесе оларға ену немесе енбеу, сондай-ақ ұжымдық 
шарттарды жасасу еркіндігіне ие болулары тиіс.    

 
 

1.3 Денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігі 
 

 Дала жағдайларында құрылысқа, техникалық қызмет көрсетуге және ағымдағы жөндеуге, 
желіні салуға байланысты, төмендегіні ескретін қызметтер: жабық кеңістіктегі жұмыс; өрмелеу 
жұмыстары /көтерме операциялар; жер/ азаматтық/ құрылыс жұмыстары; радижиіліктер; 
электромонтаждық жұмыстар; биіктіктегі жұмыстар; жүргізу (оның жұмыстың ажырамас бөлігі 
болған жағдайында) OHSAS 18001 стандартына немесе осыған балама стандартқа сәйкес 
көрсетілуі тиіс; кері жағдайда Жеткізуші «Кселл» АҚ-ға осы сияқты стандартты ендіру 
жұмыстарының жоспарын ұсынуы міндетті. 

 

 Жеткізушінің жұмыс жағдайлары еңбектің әділ шарттарын, жұмыскердің физикалық және 
психоәлеуметтік денсаулығы үшін қауіпсіз болулары тиіс. Жұмыскерлер денсаулық және еңбек 
қауіпсіздігі жөніндегі ақпаратпен танысып, сәйкес дайындықтан өтулері қажет, оның ішінде 
шектелместен: өрт қауіпсіздігі, химиялық заттармен және жабдықпен дұрыс жұмыс жасау, 
төтенше жағдайларға дайындық және алғаш медициналық жәрдем көрсету. 

 

 Жеткізуші жұмыстардың қауіпті түрлеріне тән факторларды барынша азайту мақсатында 
жазатайым оқиғалар мен жарақаттарды, сондай-ақ әлеуметтік-психологиялық ауруларды 
түзету мен алдын алу жөніндегі тиісті шараларды қабылдауға міндетті. Жеткізуші 
жұмыскерлерге қосымша ақы төлеместен дербес қорғаныс құралдарын ұсынуға міндетті. 
Физикалық жарақаттарға әкелген кез келген оқиға немесе жазатайым оқиға, сондай-ақ 
әлеуметтік-психологиялық ауру құжат түрінде ресімделіп, Жеткізушінің жоғарғы басшылығына 
хабарлануы тиіс. 

 
     
2. Жемқорлыққа қарсы әрекет жүргізу жөніндегі талаптар 
   

 Қорқытып алушылық, жемқорлық, формалдылықты қарапайымдату үшін сыйақы, ағайынға 
бұрушылық пен тамыр-таныстық, алаяқтық пен ақшаның ізін жасыруды қосқанда 
жемқорлықтың барлық түрлеріне қатаң тыйым салынады. 

  

 Мәмілеге әсер ету немесе жеке немесе іскерлік артықшылыққа ие болу мақсатында  жанама 
немесе тікелей түрде төлемдерді, сыйлықтарды

1
 ұсынуға, сұрауға, беруге немесе қабылдауға  

тыйым салынады. Осы талап «Кселл» АҚ жеткізушілері мен олардың қосалқы мердігерлерінің 
қызметкерлеріне ғана емес, олардың отбасы мүшелеріне де таралады. 

 

                                                
1
 Сыйлық дегеніміз белгілі бір құндылығы бар, бірақ шектелместен: шараны, тауарды, қызметті, түскі/кешкі асқа 

шақыруды, тұрғын үйді, ақшаны, жеңілдіктерді, жүлделердің, көліктерді, демалысты немесе мүшелікті білдіреді. 
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 «Кселл» АҚ қызметкерлеріне лауазымды тұлғалармен сатып алу процесі мен қарым-қатынас  

шеңберінде кез келген түрдегі сыйлықтарды алуға немесе жасауға қатаң тыйым салынады. 
Сондай-ақ «Кселл» АҚ қызметкерлерінің суреті бар тауарлардың немесе қызметтердің 
жарнамасын жасауға да қатаң тыйым салынады. 

 

 Сатып алу процесіне қатысатын «Кселл» АҚ қызметкерлеріне «Кселл» АҚ компаниясының 
атынан ғана сыйлық қабылдау мен сыйлық жасауға, осындай сыйлықтарың қарым-қатынастың 
іскерлік сипатын көрсететін, іскерлік қарым-қатынас сипаты үшін сәйкес болып табылатын 
және шектеулі мәнге ие болған жағдайында ғана рұқсат етіледі. Оқиғалар тікелей бизнеспен 
байланысты болуы шарт. Сыйлықтардың барлығы тіркеліп, «Кселл» АҚ жеке меншігі болады. 

 

 Әділ бәсеке мен еркін нарық ұстанымдары қадағалануы тиіс. Бизнес-шешімдер жеке 
қатынастар мен мүдделердің есебімен немесе әсерімен қабылданбаулары қажет. 

 

 Жеткізуші танылған халықаралық стандарттарға негізделген жемқорлықпен күрес бойынша 
бағдарламаны енгізуге міндетті. Сәйкес тәжірибелік және ақпараттық дайындықты қамтитын 
бағдарлама мөлдір және тиімді болуы тиіс. 

 
  3. Табиғатты қорғау жөніндегі талаптар 
 

 Жеткізуші ISO 14001 сияқты мақсаттарды немесе өлшем құралдарын қамтитын экологиялық 
менеджмент жүйесін немесе оған балама жүйені ендіруі міндетті. Жеткізуші өз әрекеті 
салдарындағы қоршаған ортаға кері әсерді төмендетуге міндетті. Өз қызметінде Жеткізуші 
абай болуы және биологиялық сан алуандықты арттыруға талпынуы тиіс. 
 

 Жеткізуші энергияның жаңартылатын көздеріне басымдық беріп, суды, әсіресе экологиялық 
апат аймақтарында үнемдеуі тиіс. 
 

 Жеткізуші зиянды заттардың, ағынды сулардың, ластанулар мен қалдықтардың, оның ішінде 
электрондық заттардың шығарылуын мониторингтеу процесін ендіруі тиіс. Қалдықтардың 
барлығы тиісінше жойылуы немесе бақыланатын тәртіпте қайта өңделуі тиіс. 
 

 Жеткізуші қоршаған ортаға кері әсерді мүмкін болған жағдайда автомобиль, су немесе темір 
жол көлігін пайдалану арқылы қысқартуға талпынуы тиіс. «Кселл» АҚ үшін жүктерді 
тасымалдау/ қызметтерді көрсету барысында жанармайды үнемдейтін көлік құралдары 
таңдалуы тиіс. 
 

 Жеткізуші тұрақты негізде кез келген химикаттардың және химиялық заттардың 
пайдаланылуын бағалап, оларды зияны азырақ заттарға ауыстыру мүмкіндігін тұрақты түрде 
қарастырып тұруы міндетті. Химикаттар қоршаған ортаға кері әсерді азайту үшін қауіпсіз әрі 
дұрыс жолмен сақталып, жойылуы тиіс. Жеткізушінің химиялық заттарды пайдалануы құжат 
жүзінде ресімделуі тиіс. 
 

 Жеткізушіге немесе қосалқы мердігерге Қара тізімге қосылған зиянды заттарды пайдалануға 
тыйым салынады. Жеткізуші немесе қосалқы мердігер Сұр тізімге қосылған заттардың 
барлығын пайдаланудан аулақ болуға тырысуы тиіс. Егер қазіргі уақытта осындай заттарды 
пайдалану қажет болса, Жеткізуші немесе қосалқы мердігер оларды ауыстыру жөніндегі 
жазбаша жоспарға ие болулары қажет. 
 

 Тауарлар мен жұмыстарды шығару барысында экологиялық және әлеуметтік артықшылық 
беретін инновациялық идеяларды, мысалы экодизайнды пайдаланған жөн.  
 

 Антенналар, мұнаралар мен мачталар электромагнитті толқындардың, шудың, көріну 
кедергілерінің, жеке меншік құқықтарының, қолжетімділіктің, қоршаған ортаға және халық 
денсаулығына әсері мен қауіпсіздігінің ескерілуімен орналастырылуы тиіс. 

 

4. Талаптарды қадағалау 
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 Жеткізуші Жеткізуші тәртібінің кодексін қосалқы мердігерлермен жасалатын шарттарға енгізіп, 
талап бойынша «Кселл» АҚ ұйымдастыратын өзіне өзі баға беру процесіне қатысуы міндетті. 
«Кселл» АҚ Жеткізушілер мен қосалқы мердігерлердің ағымдағы, жоспардағы және алдыңғы 
нысандарда және олардан тыс жерлерде Жеткізуші тәртібінің кодексін және сәйкес талаптарды 
қадағалауларын тексеруге құқылы. 
 

 Жеткізуші «Кселл» АҚ талабымен жылдық және басқа да есептерді дайындау үшін қажет 
деректерді және ақпаратты беруге міндетті.   
 

 Осы Жеткізуші тәртібінің кодексінде баяндалған талаптардың кез келген елеулі бұзылуы 
«Кселл» АҚ-ға Жеткізушімен кез келген немесе барлық келісімдерді бұзу құқығын береді. 
 

 Жеткізуші «Кселл» АҚ-ға Жеткізуші тәртібінің кодексінде баяндалған талаптардың анықталған 
немесе мүмкін бұзылуы туралы хабарлауға міндетті. Бұл Жеткізуші немесе қосалқы 
мердігердің адал әрекет еткен жағдайында оларға қарсы қолданылмайды. Егер әлдебіреудің 
ақпаратты алып, Жеткізуші тәртібінің кодексін бұзатын қандай да бір әрекеттерді жасаудың 

мүмкін екенін аңғарса немесе бұзушылық куәсі болса, сәйкес ақпарат  supplier@kcell.kz 

мекежайына электрондық почта арқылы берілуі тиіс.   
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1 ҚОСЫМША 
 

4.0 нұсқасы: Құжат заңнама мен тұтынушылардың артқан талаптарының есебімен жаңартылды.  CAS-
нөмірді қосқанда тыйым салынған жаңа заттар қосылды. 
 

Тыйым салынған заттар – Қара тізім2 
 

Заңнамамен тыйым салынған белгілі бір химикаттар мен материалдардың тізімдеріне қосымша 
«Кселл» АҚ үшін жеткізілетін өнімдерде/қызметтерде келесі заттар болмауы тиіс. Көрсетілген 
заттарды пайдалану нақты шарттармен немесе осындай өнімдер мен қызметтерді өндіру 
шарттарымен ескерілмеуі тиіс. Тыйым көрсетілген заттарды қасақана пайдаланудың кез келген 
жағдайларына таралады. Тыйым заттың төмен концентрациялы зиян қоспаларды қамтитын 
жағдайларға таралмайды

3
.  

Ақпарат үшін: өндірісте пайдаланылатын химиялық заттар ықтимал қауіптің болуына нақты 
процедураларға сәйкес жекелей бағаланулары тиіс. 
 

Тыйым салынған және регламентацияланған заттар 

Заттар тобы Қолданысы шектеулі заттар № CAS
4
 Қолдануға тыйым салу 

 
2-бензотриазол-2-ил-4 ,6-ди-трет-бутил-
фенол 

3846-71-7 Толық тыйым  

 4,4'-диаминодифенилметан (MDA) 101-77-9 Толық тыйым 

Мышьяк / мышьяк қосындылары
5
  кейбіреулері 

Ағашты консервациялауға 
арналған заттарда  

Асбест  кейбіреулері Толық тыйым 

Канцерогенді ароматты аминдерге 
ыдырауы мүмкін азобояғыштар

6
 

 кейбіреулері Толық тыйым 

 
Бензидин, оның ішінде тұздары,  
4-аминобифенил, оның ішінде тұздары, 
тиокарбамид, фенил-β-нафтил амин 

кейбіреулері Толық тыйым 

 Бензилбутилфталат (BBP) 
85-68-7 
201-622-7 
(EC)  

Толық тыйым 2014 жылдың 1 
тамызынан бастап. 

 Бис (2-этилгексил) фталат (DEHP) 
117-81-7 
204-211-0 
(EC) 

Толық тыйым 2014 жылдың 1 
тамызынан бастап. 

Кадмий және кадмий қосындылары  кейбіреулері 
Толық тыйым, арнайы 
қолдану аяларына арналған 
батареялардан басқа

7
  

Хром қосындылары (VI)  
Хром қосындылары (VI): хромның 
жалпы қосындысындағы қорғасын 
хроматы (VI) пигменттерде 

кейбіреулері Толық тыйым 

 Кобальт дихлориді
8
 7646-79-91 Толық тыйым 

Креозот   
Толық тыйым, ағашты 
консервациялаудан басқа 
(тіреуіштер) 

 Дибутилфталат (DBP) 
84-74-2 
201-557-4 
(EC) 

2015 жылдың 1 ақпанынан 
бастап толық тыйым. 

                                                
2 Тыйым халықаралық, аймақтық және ұлттық заңнама талаптарының және тасырыс беруші талаптары мен заңнамаға енгізілетін 

өзгерістердің үйлесіміне негізделген. 
3 Салмағы бойынша макисмалды концентрация: <кәбілдер, келте құбырлар және қосынды пластинкалар, сутастағы пигмент, этилдеген 

жанармай, аккумуляторлар, полимерлер сияқты біртекті материалдарда және электрондық жабдықта 0,1% басқалай баяндалмаса, 
жол беріледі 

Келесі зат үшін максималды концентрация орнатылған: кадмий <0,01%. 

Аккумулятор батареяларындағы цементте, кадмий мен сынапта жол берілетін хром концентрациялары туралы ақпаратты алу үшін  
«Кселл» АҚ-ға хабарласыңыз. 

 4 EC нөмірінің болуы 
5Микроэлемент деңгейіндегі мышьяктың және оның қосындыларының болуына жол беріледі 
6 Директива EU 2002/61/ЕС. 
7.Ерекше жайт: никель-кадмиелік аккумуляторлар стационарды пайдалануда, басқа аккумуляторлардың түрлері пайдаланылатын 

жерлерде экстремалды температуралардың салдарында немесе қуаттау барысында қанағатты түрде жұмыс істемейді. Рұқсат 
қажет 

8 Ескерту: Пайдаланылуы EC №231-589-4 регламенттелген 
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 Диметилфумарат (DMFu) 624-49-7 Толық тыйым 

Дильдрин    Толық тыйым 

 Формальдегид 50-00-0 Ағаш консерванттары
9
. 

Қорғасын/қорғасын қосындылары  кейбіреулері Толық тыйым
10

 

ХФУ – Хлорфторуглероды  кейбіреулері Толық тыйым 

Галоны  кейбіреулері Толық тыйым 

ГХФУ – Гидрохлорфторуглероды  кейбіреулері Толық тыйым 

 Бромхлорметан 74-97-5 Толық тыйым 

 Тетрахлорид 56-23-5 Толық тыйым 

 Метилбромид  74-83-9 Толық тыйым 

 н-бромпропан  106-94-5 Толық тыйым 

 Тетрахлорэтилен 127-18-4 Толық тыйым 

 1.1.1-трихлорэтан 71-55-6 Толық тыйым 

 Трихлорэтилен 79-01-6 Толық тыйым 

 1,2,4-трихлорбензол (TBC) 120-82-1 Толық тыйым 

Гексабромциклододекан (ГБЦДД) және 
барлық анықталған негізгі 
диастереоизомерлер 

 

25637-99-4 
3194-55-6 
134237-50-6 
134237-51-7 
134237-52-8 

2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап толық тыйым. 

Изоцианаттар  кейбіреулері 
Өндірістік процестерден 
басқа толық тыйым 

Линдан  кейбіреулері Толық тыйым 

Сынап/ сынап қосындылары  кейбіреулері Толық тыйым 

 Нафта 64742-49-0 Тазартушы еріткіш 

Перфтороктанды сульфон қышқылы 
және оның туындылары (ПФОС) 

 кейбіреулері Толық тыйым 

 Нонилфенол 25154-52-3 Толық тыйым 

 
Нонилфенолэтоксилат (Нонилфенол 
полигликоль эфирлері) 

9016-45-9 Толық тыйым 

 

 
Нонилфенолполиэтоксилат  
4-валентті қалайының 
элементорганикалық қосындылары  

 Толық тыйым 

 Акриламид 1979-06-01 Толық тыйым 

ПБД – Полибромдифенилдер  кейбіреулері Толық тыйым 

ПБДЭ – Полиброминацияланған 
дифенилэфирлер (оның ішінде дека-
БДЭ) 

 кейбіреулері Толық тыйым
11

 

Фталат пластификаторы  кейбіреулері Толық тыйым 

Полихлорланған бифенилдер (ПХБ)  кейбіреулері Толық тыйым 

Полихлорланған нафталиндер (ПХН)  кейбіреулері Толық тыйым 

Полихлортерфенилдер (ПХТ)  кейбіреулері Толық тыйым 

 
Хлорланған парафиндер (қысқа 
шынжырлар) (C10-C13) 

85535-84-8 Толық тыйым 

 Трис (2-хлорэтил) фосфат 115-96-8 
2015 жылдың 1 тамызынан 
бастап толық тыйым. 

Үшалмасқан элементорганикалық 
қосылстар (оның ішінде трибутилқалайы 
және трифенилқалайы қосындылары) 

 кейбіреулері Толық тыйым 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9
 Формальдегид деңгейі <ауаның 0,124 мг/м3 (E1-норма, EN 717-1 сынақ әдістемесіне сәйкес) немесе <ауаның 3,5 мг/м3 (сынақ әдістемесі 

EN 717-2) 
10 ЕС RoHS директивасы біркелкі материалдарда кабельдер, келте құбырлар және қосынды табақтар сияқты салмағы <0,1% 

концентрацияны хрустальдағы, қорғасын жанармайындағы, аккумуляторлардағы пигмент ретінде және электр жабдығындағы 

полимерлер мен дәнекер ретінде қабылдайды. RoHS 2011/65 / ЕС директивасына және оның түзетулеріне III Қосымшада аталған 
айрықша жайттар «Кселл» АҚ-ның басқалай хабарламағанынша пайдаланыла алады. Жеткізуші «Кселл» АҚ-ны материал құрамын 

көрсете отырып, жеткізілім туралы хабардар етуге міндетті! «Кселл» АҚ сақтау серверлері мен деректер ауқымдарын сақтауға 

арналған қорғасын дәнекерлерін, коммутаторларға арналған желілік инфрақұрылым жабдығын, деректерді беру сигнализациясын 
пайдалануға, сондай-ақ телекоммуникацияларға арналған желіні басқаруға қатысты шектеуші пікірге ие және RoHS 7b босатылуы тек 

«Кселл» АҚ компаниясының өнімдерінде ғана «Кселл» АҚ-мен келісілген нақты жағдайларда пайдаланыла алады.    
11

 ТББС тыйымынан кейіннен босатылу.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6026174_2_1&s1=nonylphenol%20polyethoxylate
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6026174_2_1&s1=nonylphenol%20polyethoxylate


 
 

 
 
Бекіткен 

Арти Отс                                  
Бас атқарушы директор 

Жеткізуші тәртібінің кодексі 
 

Жария құжат 
Күні                                  Бет                 нұсқасы 

2015-04-01             1 (5)               2.0 
 
Құжатты жасаған 

Александр Прокопович 

 
 
 
 
ҚОСЫМША 2 
 

4.0 нұсқасы: Құжат заңнама мен тұтынушылардың артқан талаптарының есебімен жаңартылды.  CAS-
нөмірді қосқанда тыйым салынған жаңа заттар қосылды. 

 
Қолданудан аулақ болу қажет заттар – Сұр тізім12 
 
Келесі заттар бағалаудан өтуде және оларды «Кселл» АҚ үшін жеткізілетін өнімдерде/қызметтерде 
пайдаланудан аулақ болу қажет. Көрсетілген заттарды пайдалану сондай-ақ келісішмарттық 
талаптармен немесе осындай өнімдер мен қызметтердің «Кселл» АҚ үшін өндірілуі шарттарымен 
ескерілмеуі тиіс. Тыйым көрсетілген заттардың қасақана пайдаланылуының кез келген жағдайларына 
таралады. Тыйым заттың төмен концетрациясындағы зиянды заттарды қоспайтын жағдайларға 
таралмайды

13
. 

Ақпарат үшін: өндірісте пайдаланылатын заттар ықтимал қауіптің болуына нақты процедураларға 
сәйкес жекелей бағаланулары тиіс. 
 
Өндірушінің/жеткізушінің «Кселл» АҚ сұранымы бойынша REACH тізіміне енгізілуі мүмкін тізімінде 
көрсетілген төмендегі химикаттарды қосқанда барлық материалдардың/заңттардың мазмұны туралы 
хабарлауы міндетті. 
 

 

Қолданудан аулақ болу қажет заттар 
 

Топ Зат № CAS
14

 Тыйым салыну негізі 

 
4,4-изопропилидендифенол 
(бисфенол  A) 

80-05-7 улылық 

 
1,2-терефтал қышқылы, ди-C6-8 
тармақты алкил эфирлері, C7-
бай(диизогехксил фталат) 

71888-89-6 
REACH тізіміне енгізілуі 
мүмкін 

 
1,2- терефтал қышқылы, ди-C7-11 
тармақты және желілік алкил 
эфирлері (DHNUP) 

68515-42-4 
REACH тізіміне енгізілуі 
мүмкін 

Сүрме және оның қосындылары  кейбіреулері Улылық 

Ароматикалық аминдер
15

  
кейбіреулері 

канцероген 

Бериллий және оның қосындылары  

кейбіреулері BeO: канцероген 
қорытпалар: қайта 
пайдаланғанда BeO түзуі 
мүмкін 

 Бис(2-метоксиэтил) фталат 117-82-8 
REACH тізіміне енгізілуі 
мүмкін 

Висмут және оның қосындылары  
кейбіреулері Қайта пайдалануға 

жарамсыз 

Хлорланған полимерлер  
кейбіреулері Қайта пайдаланғанда улы 

заттарды түзуі мүмкін 

Фтор көміртектері – FC  кейбіреулері Жаһандық жылу 

фторуглеводороды – HFC  Кейбіреулері Жаһандық жылу 

формальдегид  50-00-0 Канцероген 

Пайдалануға тыйым салынған ПБД 
және ПБДЭ басқа галошығарылған 
өрттен қорғаушы заттар

16
 

 Кейбіреулері 
Қайта пайдаланғанда улы 
заттарды түзуі мүмкін 

                                                
12 Ақпарат үшін: Сұр тізім халықаралық, аймақтық және ұлттық заңнама талаптарының және тасырыс беруші талаптары мен 

заңнамаға енгізілетін өзгерістердің үйлесіміне негізделген. 
13  Салмағы бойынша макисмалды концентрация: <кәбілдер, келте құбырлар және қосынды пластинкалар, сутастағы пигмент, 

этилдеген жанармай, аккумуляторлар, полимерлер сияқты біртекті материалдарда және электрондық жабдықта 0,1% басқалай 

баяндалмаса, жол беріледі 
Келесі зат үшін максималды концентрация орнатылған: кадмий <0,01%. 

Аккумулятор батареяларындағы цементте, кадмий мен сынапта жол берілетін хром концентрациялары туралы ақпаратты алу үшін  

«Кселл» АҚ-ға хабарласыңыз. 
14 EО нөмірінің болуы. 
15 Директива EU 2002/61/ЕС. 
16 Қара тізімді қараңыз  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3252669_2_1&s1=4,4-isopropylidenediphenol
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6618972_2_1&s1=bisphenol


 
 

 
 
Бекіткен 

Арти Отс                                  
Бас атқарушы директор 

Жеткізуші тәртібінің кодексі 
 

Жария құжат 
Күні                                  Бет                 нұсқасы 

2015-04-01             1 (5)               2.0 
 
Құжатты жасаған 

Александр Прокопович 

 
Аккумуляторлардағы қорғасынның 
жетекші/қосылыстары. 
Қолданудың кейбір жағдайларына 
тыйым салынған
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 7439-92-1 

улылық 

Марганец және марганец 
қосындылары (және көмірқышқыл 
газы) 

 
7439-96-5 
1313-13-9 

улылық 

Орташынжырлы хлорланған 
парафиндер 
C14-C17 

 кейбіреулері 
улылық 

Никель және оның қосындылары, 
болат қосындыларды қоспағанда 

 кейбіреулері аллерген 

 Азот үшфториді 7783-54-2 Жаһандық жылу 

Перхлораттар  кейбіреулері 
Белгіленуіне қойылатын 
талаптар 

Фталаттар (тыйым 
салынғандарынан басқа) 

 
кейбіреулері 

Канцероген 

Полициклді ароматикалық 
көмірсутектер (ПАК) 

 
кейбіреулері 

Канцероген 

Поли винилхлорид (ПВХ)  
кейбіреулері Қайта пайдаланғанда улы 

заттарды түзуі мүмкін + 
отта HCl  

Радиобелсенді заттар  некоторые Канцероген 

Селен және селен қосындылары  7782-49-2 Улылық 

 Натрий дихроматы 
10588-01-9 
7789-12-0 

канцероген, 
мутагенді және қайта 
шығарғанда улы  

 Фторлы күкірт, SF6 2551-62-4 Жаһандық жылу 

 
Бис-(диметилпентил)- p-
фенилендиамин 
(77PD) 

 
Улылық 

 
диметилбутил-p-фенилендиамин 
(6PPD) 

 
Улылық 

 циклогексилтиофталимид  Улылық 
 4-(1,1,3,3- тетраметилбутил)фенол  Улылық 
Термореактивті пластик (акрилат, 
аминді, эпоксидті, уретанды-PUR 
оның ішінде изоцианаттар мен 
диизоцианаттар) 

 

кейбіреулері 
аллерген, канцероген 
және улы 

Жоғарыда аталған REACH тізіміне 
енгізілуі мүмкін барлық заттар 

 
кейбіреулері 

кейбіреулері 

 
 

 
 
 
 
 

                                                
17 http://echa.europa.eu/candidate-list-table 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3106923_2_1&s1=phenylenediamines
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3106923_2_1&s1=phenylenediamines

