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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

 
2019 жылғы 15 шілде              №521             Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі   

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 

2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес-идеяларды 

іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар беру 
қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 23 тамыздағы 

№ 513 және «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған 

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»
2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулыларына өзгерістер 

мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен 

толықтыру енгізілсін:
1) «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 

жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес-
идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар беру қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 қаулысында 
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілері электрондық түрдегі эталондық 
бақылау банкі, 2018 жылғы 24 тамыз): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына 
қатысушыларға жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар 
беру қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне оқыту курсынан өткен 

немесе Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде оқуды аяқтаған жəне бұдан бұрын 
мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде грант алмаған Бағдарламаға қатысушылар, 
оның ішінде жастар, көпбалалы жəне табысы аз отбасылардың мүшелері, еңбек етуге 
қабілетті мүгедектер, сондай-ақ қоныс аударушылар мен оралмандар мемлекеттік 
гранттар алуға үміткерлер болып табылады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар 
100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде беріледі. 
Жастарға, көпбалалы жəне табысы аз отбасыларға, еңбек етуге қабілетті мүгедектерге 

жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар 200 айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі мөлшерде беріледі. 

Бұл ретте айлық есептік көрсеткіш республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген 
жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған мөлшерде қолданылады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«12. Мыналар Бағдарламаға қатысушылардың жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 

арналған мемлекеттік грант алуының міндетті шарттары болып табылады:
1) «Атамекен» өңірлік кəсіпкерлер палатасының жанындағы комиссияның оң шешімінің 

болуы;
2) Бағдарлама шеңберінде оқуды аяқтағаны жəне бұрын, салалық шектеусіз жаңа 

бизнес-идеяларды іске асыру үшін басқа мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде 
өтеусіз жəне қайтарымсыз негізде қаржылық қолдау алмағаны туралы құжаттың болуы.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік грант алуға үміткер 

Бағдарламаға қатысушы (немесе оның нотариат куəландырған сенімхат бойынша өкілі) 
жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік грант алу үшін тұратын жері бойынша 
халықты жұмыспен қамту орталығына жүгінеді жəне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Нəтижелі жұмыспен 
қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік 
грант алуға өтініш;

2) жеке басын куəландыратын құжат, ал оралмандар үшін – оралман куəлігі (салы-
стырып тексеру үшін құжаттың түпнұсқасы ұсынылады);

3) əзірленген бастапқы бизнес-жоспар;
4) кəсіпкердің Бағдарлама шеңберінде оқудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кəсіпкердің атынан өтініш беру құқығына сенімхат, сенім білдірілген өкілдің жеке 

басын куəландыратын құжаттың (заңды тұлғаның атынан – заңды тұлға куəландырған) 
көшірмесі;

6) тұратын тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжат (мекенжай 
анықтамасы немесе ауыл əкімдерінің анықтамасы).»;

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Халықты жұмыспен қамту орталығы шарт жасасқан күннен кейін бес жұмыс күні 

ішінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік грант алушының ағымдағы 
банктік шотына ақша қаражатын аударуды жүзеге асырады жəне мемлекеттік грант 
алған Бағдарламаға қатысушы туралы деректерді ауданның (қаланың) салық органына 
жібереді.»;

20-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20-1. Бағдарламаға қатысушы мемлекеттік грантты алған күннен бастап үш ай ішінде 

оның нысаналы пайдаланылуын Қазақстан Республикасының салық заңнамасына 
сəйкес салық органдарында өз қызметін тіркеу немесе бірыңғай жиынтық төлемді төлеу 
арқылы растайды.».;

2) «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., № 63, 361-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасында:

«Бағдарлама паспорты» деген 1-бөлімде 8-жол мынадай редакцияда жазылсын
«

Қаржыландыру көздері жəне көлемі «1) республикалық бюджеттен қаражат: 
2017 жылы – 40 347 965 мың теңге;
2018 жылы – 66 364 449 мың теңге;
2019 жылы – 130 661 407 мың теңге;
2020 жылы – 68 391 978 мың теңге;
2021 жылы – 69 041 250 мың теңге.
2) жергілікті бюджет есебінен қаражат:
2017 жылы – 45 038 436 мың теңге;
2018 жылы – 45 311 093 мың теңге;
2019 жылы – 45 453 119 мың теңге

 »;
«4. Бағдарламаның мақсаты, нысаналы индикаторлары, міндеттері жəне іске асыру 

нəтижелерінің көрсеткіштері» деген бөлімде: 
«4.3.1. Бағдарламаға қатысушыларды техникалық жəне кəсіптік біліммен жəне қысқа 

мерзімді кəсіптік оқумен қамтамасыз ету» деген бөлімде:
«2-міндет. Еңбек нарығында сұранысқа ие біліктіліктер мен дағдылар бойынша қысқа 

мерзімді кəсіптік оқыту» деген кіші бөлімде:
«2-кесте. Еңбек нарығында сұранысқа ие біліктіліктер мен дағдылар бойынша қысқа 

мерзімді кəсіптік оқыту бойынша нəтижелер көрсеткіштері» деген кестеде:
реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

1 Қысқа мерзімдік 
кəсіптік оқытумен 
қамтылған азамат-

тардың саны

мың 
адам

ЖАО 
есептері

26 36 100 50 56 Еңбекмині, 
ҰКП (келісу 
бойынша), 

ЖАО
»;

«4.3.2. Жаппай кəсіпкерлікті дамыту» деген бөлімде:
«1-міндет. Бағдарламаға қатысушыларды «Бастау Бизнес» жобасы бойынша 

кəсіпкерлік негіздеріне оқыту» деген кіші бөлімде:
«Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне оқыту бойынша нəтижелер 

көрсеткіштері» деген 4-кестеде:
реттік нөмірлері 1 жəне 1.1-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1 Кəсіпкерлік негіздеріне 
оқытудан өткен 
адамдардың саны, оның 
ішінде:

мың 
адам

ЖАО 
есеп-
тері

15 15 75 15 15 ҰКП 
(келісу 
бойынша), 
ЖАО

1.1 NEET санатындағы 
жастар, жас отбасылар-
дың, табысы аз көп-
балалы отбасылардың 
мүшелері, еңбекке 
қабілетті мүгедектер

мың 
адам

ЖАО 
есеп-
тері

- - 20 20 20

»;
«2-міндет. Ауылдық елді мекендерде, шағын қалаларда, қалалар мен моноқалаларда 

микрокредиттер мен кепілдіктер беру арқылы кəсіпкерлік бастамаларды қолдау» деген 
кіші бөлімде:

«Ауылдық елді мекендерде жəне шағын қалаларда, қалалар мен моноқалаларда 
кəсіпкерлік бастамаларды қолдау бойынша нəтижелер көрсеткіштері» деген 5-кестеде:

реттік нөмірлері 1, 1.1, 2 жəне 2.1-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1 Ауылдық елді ме-
кендерде жəне 
шағын қалаларда, 
қалалар мен 
моноқалаларда 
берілген 
кредиттердің/ 
микрокредиттердің 
көлемі

млн. 
теңге

ЖАО 
есеп-
тері

30 
114

54 
070

74 
070

54 
070

54 
070

ҰЭМ, АШМ, 
ЖАО, 
«ҚазАгро» 
ҰБХ» АҚ 
ЕҰ (келісу 
бойынша), 
«Даму» 
КДП» АҚ 
(келісу 
бойынша)

1.1 əйелдер арасында 
кəсіпкерлікті 
дамытуға

млн. 
теңге

ЖАО 
есеп-
тері

- - 10 
000

10 
000

10 
000

ҰЭМ, АШМ, 
ЖАО, 
«ҚазАгро» 
ҰБХ» АҚ 
ЕҰ (келісу 
бойынша), 
«Даму» 
КДП» АҚ 
(келісу 
бойынша)

2 Ауылдық елді 
мекендерде жəне 
шағын қалаларда, 
қалалар мен 
моноқалаларда 
берілген 
кредиттердің/ 
микрокредиттердің 
саны, кемінде, 
оның ішінде:

бірлік ЖАО 
есеп-
тері

5 
800

14 
000

19 
000

14 
000

14 
000

ҰЭМ, АШМ, 
ЖАО

2.1 жастар, оның 
ішінде NEET 
санатындағы 
жастар, жас 
жəне табысы 
аз көпбалалы 
отбасылардың 
мүшелері, 
еңбекке қабілетті 
мүгедектер, 
кемінде

бірлік ЖАО 
есеп-
тері

5 
000

5 
000

5 
000

»;
«4.3.3. Халықты жұмыспен қамтуға жəрдемдесу жəне еңбек ресурстарының ұтқырлығы 

арқылы еңбек нарығын дамыту» деген бөлімде:
«1-міндет. Жұмыссыз адамдар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 

жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттарын, NEET санатындағы жастарды, 
табысы аз көпбалалы отбасы мүшелерін жəне мүгедек балаларды тəрбиелеуші адам-
дарды жұмыспен қамтамасыз етуге жəрдемдесу» деген кіші бөлімде:

«Азаматтардың белгілі бір санаттарын жұмыспен қамтамасыз етуді қолдау бойынша 
нəтижелер көрсеткіштері» деген 6-кестеде:

реттік нөмірлері 7 жəне 7.1-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

7 Жаңа бизнес-
идеяларды 
іске асыруға 
мемлекеттік 
грант алған адам-
дардың саны, 
оның ішінде:

мың 
адам

ЖАО 
есептері

- 3,0 37,4 14,2 14,2 Еңбекмині, 
ЖАО

7.1 Жастар, көп-
балалы табысы 
аз отбасы мүше-
лері, еңбекке 
қабілетті мүгедек-
тердің саны

мың 
адам

ЖАО 
есептері

- - 9,5 10 10

»;
«5. Бағдарламаның негізгі бағыттары, мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу жолдары, 

тиісті шаралар:» деген бөлімде:
«5.1. Бірінші бағыт: Бағдарламаға қатысушыларды техникалық жəне кəсіптік біліммен 

жəне қысқа мерзімді кəсіптік оқытумен қамтамасыз ету» деген кіші бөлімде:
«5.1.1. Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық жəне кəсіптік 

білімі бар кадрларды даярлау» деген тармақта:
төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Қатысу шарттары, кадрларды даярлау тетігі, стипендиямен жəне жол жүру ақысымен 

қамтамасыз ету жəне жобаға қатысушыларға əлеуметтік қолдау шараларын ұсыну 
тəртібі білім беру саласындағы уəкілетті орган бекітетін Техникалық жəне кəсіптік білімі 
бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кəсіптік оқытуды, «Мəңгілік ел жастары – 
индустрияға!» («Серпін») жобасы бойынша, 100/200 қағидаты бойынша «Жас маман» жо-
басы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті кадрлар 
даярлауды, еңбек ресурстарын жəне қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, 
сондай-ақ колледждер мен жоғары оқу орындарында кəсіпкерлік негіздеріне оқытуды 
ұйымдастыру жəне қаржыландыру қағидаларында айқындалады.»;

он үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Облыстық деңгейдегі, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың білім 

беру саласындағы жергілікті атқарушы органдары қабылданған үміткерлер жөніндегі 
ақпаратты (Т.А.Ə. (бар болса), ЖСН, тұратын жерінің мекенжайы) білім беру саласындағы 
уəкілетті орган бекітетін Техникалық жəне кəсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, 
қысқа мерзімді кəсіптік оқуды, «Мəңгілік ел жастары – индустрияға!» («Серпін») жобасы 
бойынша, 100/200 қағидаты бойынша «Жас маман» жобасы шеңберінде еңбек нарығында 
сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын жəне 
қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, сондай-ақ колледждер мен жоғары 
оқу орындарында кəсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру жəне қаржыландыру 
қағидаларына сəйкес белгіленген нысан бойынша есепті айдан кейінгі айдың 3-күніне 
дейінгі мерзімде ай сайынғы негізде халықты жұмыспен қамту орталықтарына (портал 
арқылы электрондық түрде/қолма-қол)ұсынады.»;

«5.1.2. Еңбек нарығында сұранысқа ие біліктіліктер мен дағдылар бойынша қысқа 
мерзімді кəсіптік оқыту» деген тармақта:

сегізінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Қысқа мерзімді кəсіптік оқытуды, оның ішінде мобильді оқу орталықтары арқылы 

ұйымдастыру тəртібі білім беру саласындағы уəкілетті орган бекітетін Техникалық жəне 
кəсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кəсіптік оқытуды, «Мəңгілік ел 
жастары – индустрияға!» («Серпін») жобасы бойынша, 100/200 қағидаты бойынша «Жас 
маман» жобасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша 
білікті кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын жəне қысқартылатын жұмыскерлерді 
қайта даярлауды, сондай-ақ колледждер мен жоғары оқу орындарында кəсіпкерлік 
негіздеріне оқытуды ұйымдастыру жəне қаржыландыру қағидаларында айқындалады.»;

он сегізінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«ТжКБ бар кадрларды даярлауды қаржыландыруды – білім беру саласындағы 

жергілікті атқарушы органдар жергілікті бюджет қаражаты есебінен, қысқа мерзімді 
кəсіптік оқытуды – халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі жергілікті атқарушы 
органдар республикалық жəне жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырады.»;

жиырма үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың халықты 

жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі жергілікті органдары халықты жұмыспен қамту 
орталықтарының есептері негізінде білім беру саласындағы уəкілетті орган бекітетін 
Техникалық жəне кəсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кəсіптік 
оқытуды, «Мəңгілік ел жастары – индустрияға!» («Серпін») жобасы бойынша, 100/200 
қағидаты бойынша «Жас маман» жобасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа 
ие мамандықтар бойынша білікті кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын жəне 
қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, сондай-ақ колледждер мен жоғары 
оқу орындарында кəсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру жəне қаржыландыру 
қағидаларына сəйкес белгіленген нысан бойынша ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 
5-күніне халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі уəкілетті органға қысқа мерзімді 
кəсіптік оқыту барысы туралы есеп береді.»; 

«5.1.3. «Мəңгілік ел жастары – индустрияға!» («Серпін») жобасы шеңберінде кадрлар 
даярлау:» деген тармақта:

алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Қатысу шарттары, кадрлар даярлау тетігі, жобаға қатысушыларды стипендиямен, 

жол жүру ақысымен қамтамасыз ету жəне жобаға қатысушыларды əлеуметтік қолдау 
шараларын ұсыну тəртібі білім беру саласындағы уəкілетті орган бекітетін Техникалық 
жəне кəсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кəсіптік оқуды, «Мəңгілік 
ел жастары – индустрияға!» («Серпін») жобасы, 100/200 қағидаты бойынша «Жас ма-
ман» жобасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті 
кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын жəне қысқартылатын жұмыскерлерді қайта 
даяр лауды, сондай-ақ колледждер мен жоғары оқу орындарында кəсіпкерлік негіздеріне 
оқытуды ұйымдастыру жəне қаржыландыру қағидаларында айқындалады.»; 

«5.1.4. Еңбек ресурстарын жəне қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлау» де-
ген тармақта: 

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«Жұмыс берушілер қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлау үшін халықты 
жұмыспен қамту орталығына қайта даярлауға жіберілетін жұмыскерлер санын, кəсіптер 
тізбесі мен оқу нысанын көрсете отырып өтінім береді. Өтінімге жұмыс берушілердің 
құрылтай құжаттары жəне қысқартылатын жұмыскерлердің құжаттары қоса беріледі, 
олардың тізбесі білім беру саласындағы уəкілетті орган бекітетін Техникалық жəне 
кəсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кəсіптік оқытуды, «Мəңгілік 
ел жастары – индустрияға!» («Серпін») жобасы бойынша, 100/200 қағидаты бойынша 
«Жас маман» жобасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойын-
ша білікті кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын жəне қысқартылатын жұмыскерлерді 
қайта даярлауды, сондай-ақ колледждер мен жоғары оқу орындарында кəсіпкерлік 
негіздеріне оқытуды ұйымдастыру жəне қаржыландыру қағидаларында көзделген.»;

«5.2. Екінші бағыт: жаппай кəсіпкерлікті дамыту:» деген кіші бөлімде:
«5.2.2. Кəсіпкерлік бастамаларды қолдау» деген тармақта:
он алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Қалалар мен моноқалаларда кредиттер/микрокредиттер «Даму» КДҚ АҚ арқылы 

қорландырылатын екінші деңгейдегі банктер (ЕДБ), микроқаржы ұйымдары, сондай-ақ 
«АШҚҚҚ» АҚ арқылы беріледі.»;

жиырма жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Микрокредит беру ұйымы жəне «АШҚҚҚ» АҚ кəсіпкерлік жəне халықты жұмыспен 

қамту мəселелері жөніндегі ЖАО-ға кəсіпкерлік мəселелері жөніндегі ЖАО мен микро-
кредит беру ұйымы/«АШҚҚҚ» АҚ арасындағы кредиттік келісімде белгіленген нысанға 
сəйкес ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25-күніне дейінгі мерзімде берілген кредит-
тер/микрокредиттер жəне олардың мақсатты пайдаланылуы бойынша ақпарат (портал 
арқылы электрондық түрде/қолма-қол) ұсынады.»;

«5.2.5. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру» деген 
бөлімде:

бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Табысы аз жəне көпбалалы отбасыларға, еңбекке қабілетті мүгедектерге жəне 

жастарға жаңа бизнес-идеяларын іске асыруға мемлекеттік гранттар 200 АЕК-ке дейінгі 
мөлшерде беріледі.»;

«5.4. Төртінші бағыт: «Жастар – ел тірегі» жалпыұлттық жобасының кешенді іс-
шараларын іске асыру» деген кіші бөлімде:

«5.4.2 «Жас кəсіпкер» жастар кəсіпкерлігін дамыту» деген тармақта:
он бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Колледждер мен ЖОО-ларда кəсіпкерлік негіздеріне оқыту тəртібі білім беру 

саласындағы уəкілетті орган бекітетін Техникалық жəне кəсіптік білімі бар кадрларды 
даярлауды, қысқа мерзімді кəсіптік оқуды, «Мəңгілік ел жастары – индустрияға!» 
(«Серпін») жобасы, 100/200 қағидаты бойынша «Жас маман» жобасы шеңберінде 
еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті кадрлар даярлауды, 
еңбек ресурстарын жəне қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, сондай-ақ 
колледждер мен жоғары оқу орындарында кəсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру 
жəне қаржыландыру қағидаларында айқындалады.»;

«Бағдарламаны институционалдық ұйымдастыру:» деген бөлімде:
«Бағдарламаны іске асыруға қажет ресурстар» деген бөлікте 1) тармақша мынадай 

редакцияда жазылсын:
«1) республикалық бюджеттен 2017 жылы – 40 347 965 мың теңге, 
2018 жылы – 67 392 995 мың теңге, 2019 жылы – 130 661 407 мың теңге, 2020 жылы 

– 68 391 978 мың теңге, 2021 жылы – 69 041 250 мың теңге көзделеді;
2) жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2017 жылы – 45 038 436 мың теңге, 2018 жылы 

– 45 311 093 мың теңге, 2019 жылы – 45 453 119 мың теңге көзделеді.»;
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 

жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-
шаралар жоспарында:

«Бірінші бағыт. Бағдарламаға қатысушыларды техникалық жəне кəсіптік біліммен 
жəне қысқа мерзімді кəсіптік оқытумен қамтамасыз ету» деген бөлімде:

«2-міндет. Жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие біліктіліктер мен 
дағдылар бойынша қысқа мерзімді кəсіптік оқыту» деген кіші бөлімде:

реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

1 Қысқа мерзімді 
кəсіптік оқытумен 
қамтылған 
азамат тардың 
саны

мың 
адам

Еңбек-
мині, 
ЖАО

26 36 100 50 56

»;
«Екінші бағыт. Жаппай кəсіпкерлікті дамыту» деген бөлімде:
«1-міндет. «Бастау Бизнес» жобасы бойынша Бағдарламаға қатысушыларды 

кəсіпкерлік негіздеріне оқыту» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 1 жəне 1-1 жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1 Кəсіпкерлік 
негіздеріне 
оқудан өткен 
адамдардың 
саны, оның 
ішінде:

мың 
адам

* * ҰКП 
(келісу 
бойынша), 
ЖАО

15 15 75 15 15 * *

1-1 NEET 
санатындағы 
жастар, жас 
жəне табысы 
аз көпбалалы 
отбасылардың 
мүшелері, 
табысы аз 
еңбекке 
қабілетті 
мүгедектер

мың 
адам

* * ҰКП 
(келісу 
бойынша), 
ЖАО

20

»;
«2-міндет. Ауылдық елді мекендерде жəне шағын қалаларда, қалалар мен 

моноқалаларда кəсіпкерлік бастамаларды қаржыландыру» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 1, 1-1 жəне 2-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1 Ауылдық елді 
мекендерде 
жəне шағын 
қалаларда, 
қалалар мен 
моноқалаларда 
берілген 
кредиттердің/
микрокредит-
тердің саны, 
оның ішінде:

бір-
лік

* * ҰЭМ, 
АШМ, 
ЖАО

5 
800

14 
000

19 
000

14 
000

14 
000

* *

1-1 жастар, оның 
ішінде NEET 
санатындағы 
жастар, жас 
кəсіпкерлер, 
жас, табысы 
аз, көпбалалы 
отбасылардың 
мүшелері, 
еңбекке 
қабілетті 
мүгедектер, 
кемінде

бір-
лік

* * ҰЭМ, 
АШМ, 
ЖАО

5000 5000 5000 *

2 Жаңа бизнес-
идеяларды 
іске асыруға 
мемлекеттік 
грант алған 
адамдардың 
саны, оның 
ішінде:

мың 
адам

* * Еңбек-
мині, 
ЖАО

- 3,0 37,4 4,2 4,2 * *

 »;
 мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 1-2-жолмен толықтырылсын:
«

1-2 Қалалар мен 
моноқалаларда 
кредит беру/
микрокредит 
беру 
қағидаларына 
өзгерістер мен 
толықтырулар 
енгізу

Ұлттық 
эконо-
мика 
ми-
нистрі-
нің 
бұйрығы

2019 
жылғы 
тамыз

ҰЭМ, 
«Даму» 
КДҚ» АҚ, 
«АШҚҚҚ» 
АҚ (келісу 
бойынша)

та
ла
п 
ет
іл
ме

йд
і

 ».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі  А.МАМИН

(Жалғасы 14-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2019 жылғы 25 шілде  №531  Нұр-Сұлтан, 
Үкімет Үйі

«Мемлекеттік органдарға қажетті 
есептілікті Ұлттық әл-ауқат қорының 

интернет-ресурсына орналастыру 
қағидаларын, сондай-ақ есептіліктің 

тізбесін, нысандарын және орналастыру 
кезеңділігін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 31 қазандағы 

№ 1384 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Мемлекеттік органдарға қажетті есептілікті Ұлттық əл-ауқат 

қорының интернет-ресурсына орналастыру қағидаларын, 
сондай-ақ есептіліктің тізбесін, нысандарын жəне орналастыру 
кезеңділігін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 31 қазандағы № 1384 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 75-76, 1126-құжат) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік органдарға 
қажетті есептілікті Ұлттық əл-ауқат қорының интернет-ресурсына 
орналастыру қағидаларында:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Қор өзінің интернет-ресурсында орналастырылған, 

қолжетімділігі шектеулі электрондық ақпараттық ресурстарды 
қорғаудың «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құқықтық, 
ұйымдық жəне техникалық (бағдарламалық-техникалық) шара-
ларын қабылдайды.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген мемлекеттік органдарға 
қажетті есептіліктің тізбесі жəне оны Ұлттық əл-ауқат қо-
рының интернет-ресурсына орналастыру кезеңділігі осы 

қаулыға 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген Ұлттық əл-ауқат қорының ин-

тернет-ресурсына орналастырылатын, мемлекеттік органдарға 
қажетті есептілік нысандары осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А. МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 25 шілдедегі №531 қаулысына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы  Үкіметінің  2012 жылғы 31 қазандағы  №1384 қаулысымен  бекітілген

Мемлекеттік органдарға қажетті есептіліктің тізбесі жəне оны 
Ұлттық əл-ауқат қорының интернет-ресурсына орналастыру кезеңділігі 

Р/с 
№ Есептіліктің атауы Орналастыру кезеңділігі Есептілікке қолжетімділігі бар 

мемлекеттік орган 
1 2 3 4
1. Қарыз алу құрылымы жəне оны өтеу кестесі 

(кепілдіктер құрылымы) (1-нысан)
тоқсан сайын, есепті кезеңнен 

кейінгі айдың 
25-күніне дейін 

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП 
(келісу бойынша), СҚА (келісу бойынша), 

ЕК (келісу бойынша)
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Р/с 
№ Есептіліктің атауы Орналастыру кезеңділігі Есептілікке қолжетімділігі бар 

мемлекеттік орган 
2. Қаржылық орнықтылық көрсеткіштері 

 (2-нысан)
жыл сайын, есепті кезеңнен ба-

стап күнтізбелік 
80 күн өткеннен кейін

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП (келісу 
бойынша),  СҚА (келісу бойынша), 

ЕК (келісу бойынша)
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

ақшалай қара жатын игеру жөніндегі есеп 
(3-нысан)

тоқсан сайын, есепті кезеңнен 
кейінгі айдың 

15-күніне дейін 

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП (келісу 
бойынша), СҚА (келісу бойынша), ЕК 

(келісу
бойынша)

4. Ұлттық компаниялар мəртебесі бар еншілес 
ұйымдардың əлеуметтік көрсеткіштері 
жөніндегі есеп 
(4-нысан)

жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі 
үшінші айдың 

15-күніне дейін (1 қаңтардағы 
жағдай бойынша)

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП (келісу 
бойынша), СҚА (келісу бойынша), ЕК 

(келісу бойынша)

5. ИИДМБ, Инфрақұрылымды дамытудың 
«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде, сондай-ақ Қордың 
Директор лар кеңесінің қарауына 
шығарылатын Қордың инвестициялық 
жобалары туралы ақпарат  
(5-нысан)

тоқсан сайын, есепті кезеңнен 
кейінгі айдың 

10-күніне қарай

ПƏ, ПМК, ИИДМ, ҰЭМ, Қаржымині, БП 
(келісу бойынша), СҚА (келісу бойынша), 

ЕК (келісу бойынша)

6. Байланыс саласы бойынша талдамалық 
ақпарат 
(6-нысан)

ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-күніне дейін жəне  

6-нысанда көрсетілген 
мерзімдерде 

ПƏ, ПМК, ЦДИАӨМ, ЕК 
(келісу бойынша)

7. Қордың бюджеттік инвестициялары мен 
кредиттерінің игерілуі жөніндегі есеп  
(7-нысан)

ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-күніне дейін 

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП (келісу 
бойынша), СҚА (келісу бойынша), 

ЕК
(келісу бойынша)

8. Қор тобының IT-мамандары бойынша 
ақпарат 
(8-нысан)

жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі 
екінші айдың 15-күніне дейін 

(1 қаңтардағы жағдай бойынша)

ПƏ, ПМК, ЦДИАӨМ 

9. Қорға тікелей немесе жанама түрде тиесілі 
заңды тұлғаларды, акцияларды 
(қатысу үлестерін) сыныптау əдістемесіне 
сəйкес Қор тобының құры лымы 
(9-нысан) 

жыл сайын, есепті кезеңнен 
кейінгі айдың  30 сəуіріне дейін  (1 
қаңтардағы жағдай бойынша)

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП (келісу 
бойынша), СҚА (келісу бойынша), ЕК 

(келісу бойынша)

10. Қордың Директорлар кеңесі бекіткен 
Қордың даму жоспары жəне оның орында-
луы жө ніндегі есеп  (10-нысан) 

Даму жоспары бекітілгеннен кейін 
жəне Қордың Директорлар кеңесі 
есепті қарағаннан кейін екі апта 

ішінде

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП (келісім 
бойынша), СҚА (келісім бойынша), 

ЕК (келісім бойынша)

11. Қордың қолма-қол ақшаны бақылау 
шотындағы қалдықтың себептері туралы 
ақпарат 
(11-нысан)

жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі 
айдың

10 наурызына дейін 

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП (келісу 
бойынша), СҚА (келісу бойынша), 

ЕК (келісу бойынша)

12. «Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға 
арналған кейбір мəселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 
қаулысында көзделген Қор объектілерін 
бəсекелестік ортаға беру туралы есеп 
(12-нысан)

тоқсан сайын, есепті кезеңнен 
кейінгі айдың 

10-күніне дейін

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП (келісу 
бойынша), СҚА (келісу бойынша), 

ЕК (келісу бойынша)

13. Қордың корпоративтік орталығы бойынша 
акционердің пайдасына есептелген өзге де 
бөлулер туралы Қордың ақпараты
(13-нысан)

тоқсан сайын, есепті кезеңнен 
кейінгі айдың 

15-күніне дейін

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП (келісу 
бойынша), СҚА (келісу бойынша), 

ЕК (келісу бойынша)

14. Қор акцияларының мемлекеттік пакетіне 
есептелген дивидендтер туралы есеп
(14-нысан)

жыл сайын, есептік кезеңнен 
кейінгі 

10 наурызға дейін

ПƏ, ПМК, ҰЭМ, Қаржымині, БП (келісу 
бойынша), СҚА (келісу бойынша), 

ЕК (келісу бойынша)

Ескертпе: 
аббревиатуралардың толық жазылуы: 
ПƏ – Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі
ПМК – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
СҚА – Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
БП – Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы
ЕК – Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті
ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі      
ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Қор – «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы
ИИДМБ – Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 25 шілдедегі №531 қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2012 жылғы 31 қазандағы  №1384 қаулысымен бекітілген

Ұлттық əл-ауқат қорының интернет-ресурсына орналастырылатын,
мемлекеттік органдарға қажетті есептілік нысандары

1-нысан
Қарыз алу құрылымы жəне өтеу кестесі (Кепілдіктер құрылымы)

Еншілес ұйымның (корпоративтік орталықтың) атауы:
Есептілік жасалатын кезең:

Кейінгі бағандар кепілдіктер үшін толтырылмайды

Р/с 
№

Қарыз 
алушы 

(Гарант)

Қарыз 
беруші 

(Кепілдік 
бойынша 
бене-фи-
циар)

 Құрал 
(Кепілдік 
бері-
летін 
құрал)

Қарыз алудың 
мақсаты 
(Кепілдік 
объектісі; 

кепілдендірілген 
қарыз алуды 
тарту мақсаты)

Қарыз алу шарты (Кепілдік шарты) Қарыз талаптары 
(Кепілдік 

талаптары)
№ күні валюта шарт бо-

йынша 
сомасы

игеру  
сомасы

% өзге де 
талап-
тар

NO SUBSI CRDTR INSTR PURPS REFNO REFDT LNCCY LNAMNT LNACT INTRT CONDS
A Сыртқы қарыз алу        
A1            
A2            
            
B Ішкі қарыз алу        

B1            
B2            
            
C «Самұрық-Қазына» тобы ішіндегі қарыз алу        

C1            
C2            
            
D «Самұрық-Қазына» тобы компаниялары үшін 

кепілдіктер 
       

D1            
D2            
            
E Өзге компаниялар үшін кепілдіктер        

E1            
E2            

кестенің жалғасы:
Қарыз мерзімі

(Кепілдік берілетін қарыз мерзімі)
Қарыз бойынша 
қамтамасыз ету 
түрі (Кепілдік 
бойынша қам-
та масыз ету 

түрі)

Есепті 
күнгі негізгі 
борыш 

(бұдан əрі 
- НБ) 

сомасы 

 20XX 1-т.  20XX 2-т. 20XX 3-т.

игеру 
күні

қолжетімділік 
кезеңі 

аяқталған күн

өтеу 
күні

қалған 
мерзімі 
күндер-
мен

НБ-ны 
өтеу

% 
төлем 

НБ-ны 
өтеу

% 
төлем 

НБ-ны 
өтеу

% 
төлем 

DTPLC AVLB DTPMT NDAYS CLTRL Y0DBT 1QPRL 1QINT 2QPRL 2QINT 3QPRL 3QINT
            
   -42407         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

(Жалғасы. Басы 13-бетте) кестенің жалғасы:
20XX 4-т. 20XX + 1 20XX + 2

НБ-ны өтеу % төлем Кезең басындағы НБ НБ-ны өтеу % төлем Кезең басындағы НБ НБ-ны өтеу % төлем 
4QPRL 4QINT Y1DBT Y1PRL Y1INT Y2DBT Y2PRL Y2INT

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

кестенің жалғасы:
20XX + 3 20XX + 4 20XX + 5

Кезең 
басындағы НБ

НБ-ны өтеу % төлем Кезең 
басындағы НБ

НБ-ны өтеу % төлем Кезең 
басындағы НБ

НБ-ны өтеу % төлем 

Y2DBT Y2PRL Y2INT Y2DBT Y2PRL Y2INT Y2DBT Y2PRL Y2INT
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2-нысан
Қаржы орнықтылығының көрсеткіштері 

Есепті күнге Нысаналы 
мəні

20ХХ 
(факт)

20ХХ+1 
(бағалау)

20ХХ+2 
(болжам)

20ХХ+3 
(болжам)

20ХХ+4 
(болжам)

20ХХ+5 
(болжам)

Борыш/EBITDA
Проценттік төлемдерді өтеу 
коэффициенті
(EBITDA/проценттік шығыстар)
Борыш/Меншікті капитал
Ағымдағы өтімділік коэффициенті

3-нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ақшалай қаражатын игеру жөніндегі есеп
 млн. теңге

Дереккөз Іс-шараның 
атауы 

(нысаналы 
мақсаты)

Оператор Бөлінді 
(көзделді)

Игерілді 
(аударылды)

Қорға 
қайтарылды

Игерілмеген қалдық Қорда 
бар-жоғы 
(=8+10)сомасы % сомасы % сомасы % cомасы 

(=4-6)
% игерілмеу 

себептері
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Жарғылық капитал             
Жиыны             
Облигациялар             
Жиыны             
Барлығы             

4-нысан

Ұлттық компаниялар мəртебесі бар еншілес ұйымдардың (бұдан əрі – ЕҰ) əлеуметтік көрсеткіштері жөніндегі есеп

Атауы Өлшем бірлігі ЕҰ 1 ЕҰ 2 ЕҰ n
А В 1 2 n

Жұмыскерлердің орташа тізімдік саны, барлығы, оның ішінде: адам    
əкімшілік-басқару персоналы адам    
өндірістік персонал адам    
Еңбекақы төлеу қоры, барлығы, оның ішінде: мың теңге    
əкімшілік-басқару персоналы мың теңге    
өндірістік персонал мың теңге    
Орташа айлық жалақы, барлығы, оның ішінде: мың теңге    
əкімшілік-басқару персоналы мың теңге    
өндірістік персонал мың теңге    
Кадрлардың тұрақтамауы, оның ішінде: %    
менеджмент арасында кадрлардың тұрақтамауы %    

5-нысан

ИИДМБ1, «Нұрлы жол»2 шеңберінде жəне Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын Қордың 
инвестициялық жобалары туралы ақпарат

 Р/с 
№

Жобаның 
атауы

Қатысу-
шылар

Өңір Мақсаты/
əсері 

Іске 
асыру 
мерзім-
дері

Өндіріс қуаты Кезеңдегі жұмыс 
орындар саны

Жобаны іске асыру 
басталғаннан бері иге-
рілген инвестициялар 

Жылына 
заттай 
мəнде

Жылына 
құндық мəнде, 
млн. теңге

Құрылыс Пайдалану Млн. 
теңгемен

Жобаның 
жалпы 
құнынан 
%-бен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.            
2.            

кестенің жалғасы:
Жоба-
ның 
құны, 
млн. 
теңге

Қаржыландыру схемасы Пайда-
лануға 
берілген 
күні 
(АА. 
ЖЖ.)

Жоба-
лық 

қуатқа 
шыққан 
күні
(АА. 
ЖЖ.)

Өндірілген 
өнімнің зат-
тай мəндегі 
көлемі 

(пайдалануға 
берілген күн-
нен бастап), 
тонна, дана 
жəне т.б.

Құндық мəн-
дегі өнді -

рілген өнім-
нің көлемі 

(пайда-
лануға 

беріл ген күн-
нен бастап), 
млн. теңге 

Ағымдағы 
жағдайы 

(жоба 
бойынша 

орындалған 
іс-шаралар 

жəне 
жүргізілетін 
жұмыстар)

Проблемалық 
мəселелер

Мен-
шікті 
(Қор 
жəне 
ЕТҰ3)

қарыз РБ4 оның 
ішінде 
РБ 

(ҰҚ5)

БЖЗҚ6 
(қарыз)

М
əс
ел
е 

Құзыретті 
органды 
көрсете 
отырып-
шешу 

жолдары

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
             
             

______________________________
 1Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
 2Инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы 
 3Еншілес жəне тəуелді ұйымдар
 4Республикалық бюджет
 5Ұлттық қор
 6Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы  қоры

6-нысан
Байланыс саласы бойынша талдамалық ақпарат

Ай сайынғы ақпарат

Р/с 
№ 

Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі Өспелі қорытындысына 
есепті кезең 

1 Телекоммуникациялардың жергілікті желілерін цифрландыру деңгейі %  
2 Ауылдық жерлердегі телекоммуникациялардың жергілікті желілерін цифрлан-

дыру деңгейі 
%  

3 Тіркелген телефон желілерінің саны абоненттер  
4 Ауылдық жерлердегі тіркелген телефон желілер саны абоненттер  
5 Тіркелген Интернет абоненттерінің саны абоненттер  
6 Тіркелген Интернетке кеңжолақты қолжетімділікті пайдаланатын абоненттер 

саны
абоненттер  

7 Интернетке қолжетімділігі бар пайдаланушылар саны пайдаланушылар  
8 Интернетке кең жолақты қолжетімділігі бар пайдаланушылар саны пайдаланушылар  
9 Интернеттің халықаралық өткізу қабілеттілігі Мбит/с  

(Жалғасы 15-бетте) 
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10 Халық саны 50 жəне одан астам 450 ауылдық елді мекеннің CDMA технологи-
ясын пайдалана отырып, Интернетке кең жолақты қолжетімділіктің көрсететін 
қызметімен қамтылу проценті (өңірлер бөлінісінде)

%  

11 CDMA технологиясын пайдалана отырып, халық саны 50 жəне одан астам 
450 ауылдық елді мекеннің Интернет кең жолақты қол жеткізу қызметімен 
қамтылғандар саны (өңірлер бөлінісінде)

бірлік  

12 Автоматтандырылған пошта байланысы бөлімшелерінің үлесі %  

6-нысанға
Ай сайынғы талдамалық ақпарат

Р/с 
№

Көрсеткіштің атауы Өлшем 
бірлігі 

Ұсыну 
мерзімдері 

Есепті 
кезеңдегі факт 

1 «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының ағымдағы жағдайы жəне дамуы туралы 
ақпарат

Ақпарат есепті 
айдан 
кейінгі 
айдың 

10-на дейін 

 

2 Жергілікті телекоммуникациялардың желілерінде цифрлық коммутациялық 
станциялар бойынша орындалған жұмыстар туралы ақпарат. 
Телекоммуникациялардың жергілікті желісін дамыту. 
Жергілікті телекоммуникация желілерін салу.

Ақпарат  

3 CDMA технологиясын пайдалана отырып, ауылдық байланыстың телекоммуни-
кация желілерін жаңғырту жəне дамыту бойынша орындалған жұмыстар туралы 
ақпарат

Ақпарат  

4 DWDM спектральдық тығыздау технологиясы негізінде Ұлттық ақпараттық супер-
магистральды кеңейту бойынша орындалған жұмыстар туралы ақпарат

Ақпарат  

5 Байланыстың əмбебап көрсетілетін қызметтерімен қамтамасыз етілген ауылдық 
елді мекендер туралы ақпарат 

Ақпарат  

6 Аймақтық желіні дамыту жəне салу Ақпарат  
7 Телекоммуникациялардың магистральдық желісін дамыту жəне кеңейту (Ұлттық 

ақпараттық супермагистральдің талшықты - оптикалық байланыс желілері)
Ақпарат  

8 Жаңа технологияларды енгізу жобалары туралы ақпарат Ақпарат  
9 Интернет желісіне қолжетімділікті жəне Интернетке кеңжолақты қолжетімділікті 

дамыту 
Ақпарат  

10 CDMA-450/800, EV-DO, 4G (LTE), FTTН технологиясы (инфрақұрылым, 
базалық станциялар саны, облыстар бөлінісінде) негізінде Интернетке сымсыз 
қолжетімділік желісін дамыту

Ақпарат  

11 Абоненттер саны жəне ADSL, FTTH, CDMA-450, EV-DO, LTE технологиялары 
бойынша Интернетке кеңжолақты қолжетімділіктің орташа жылдамдығы

Ақпарат  

12 SIP-телефония көрсететін қызметтерді дамыту Ақпарат  
13 Ортақ пайдаланылатын жерлерде (жоғары оқу орындары, ауруханалар, 

қонақүйлер, халыққа қызмет көрсету орталықтары, облыстық теміржол вокзал-
дары жəне т.б.) орналастырылған Wi-Fi технологиясы бойынша кеңжолақты 
Интернетке қол жеткізу нүктелерінің саны

Ақпарат  

14 ID TV-ді дамыту (абоненттер саны, инфрақұрылым) Ақпарат  

6-нысанға

Халықаралық электр байланысы одағының (бұдан əрі – ХЭБО) көрсеткіштері бойынша ақпарат 

ХЭБО 
коды

Көрсеткіш Ұсыну мерзімдері 20__ жыл. 

1 2 3 4

Тіркелген телефон желісі 
Жылына 2 рет, 
1 мамырға жəне 
1 қарашаға қарай

 

112 Тіркелген телефон желілері  
117 Жалпы қолданыстағы жергілікті телефон станцияларының жалпы 

сыйымдылығы 
 

1142 Цифрлық телефон станцияларына қосылған тіркелген телефон желілерінің 
проценті

 

112IP VoIP абоненттік желілері  
116 Пəтер абоненттеріне қызмет көрсететін тіркелген телефон желілерінің 

проценттік үлесі 
 

1162 Қала аудандарындағы тіркелген телефон желілерінің проценті  
1163 Телефон қызметі көрсетілетін елді мекендердің проценттік үлесі  
1112 Ортақ пайдаланылатын ақылы таксофондар  

28 Қызметтерді біріктіретін цифрлық жүйенің (бұдан əрі – ҚБЦЖ) абоненттік 
желілері 

 

281 Берудің базалық жылдамдығымен ҚБЦЖ абоненттері  
282 Берудің бастапқы жылдамдығымен ҚБЦЖ абоненттері  
28с ҚБЦЖ сөйлеу арналарының баламалары  

112pt Тіркелген телефон байланысы желісіндегі тасымалданған нөмірлер  
Жылжымалы байланыс желісі  

271 Жылжымалы ұялы телефон байланысына арналған келісімшарттар (кейін 
төленетін + алдын ала төленетін)

 

271р Жылжымалы ұялы байланыс келісімшарттары: алдын ала төлеу  
271 pop Халықты жылжымалы ұялы телефон байланысы желісімен қамту проценті  

271G 3G/4G жылжымалы байланыс желілерімен қамту (халықтың проценттік үлесі)  
271pt Жылжымалы байланыс желісінің нөмірлерін беру  

Интернет  
4213 Тіркелген (сымды) Интернет абоненттерінің жалпы саны  

4213d Телефон желісі бойынша қолжетімділігі бар Интернет абоненттері  
4214 Интернеттің халықаралық өткізу қабілеті (Мбит/сек)  

4214og Шығыс Интернеттің халықаралық өткізу қабілеті (Мбит/сек)  
4214ic Кіріс Интернеттің халықаралық өткізу қабілеті (Мбит/сек)  
4214d Интернеттің ішкі өткізу қабілеті  
4214di Кіріс Интернеттің ішкі өткізу қабілеті  

4214do Шығыс Интернеттің ішкі өткізу қабілеті  
Технологияға байланысты тіркелген (сымды) байланысы бар кеңжолақты Интернет 
абоненттері

 

4213tfb Тіркелген (сымды) қолжетімділігі бар кеңжолақты Интернет абоненттерінің 
жалпы саны 

 

4213саb Кабельді модемді қолданатын Интернет абоненттері  
4213dsl Цифрлық абоненттік желінің (бұдан əрі – ЦАЖ) абоненттері (Интернет)  

4213ftt h/b Үйге/ғимаратқа талшықты-оптикалық қосылу (FTTH/B)  
4213ob Тіркелген (сымды) қолжетімділігі бар кең жолақты Интернеттің басқа 

абоненттері 
 

Жылдамдығына байланысты тіркелген (сымды) кеңжолақты қолжетімділік  
4213 2 

56to2
Жылдамдығы 256 кбит/с-тен бастап кемінде 2 Мбит/с дейінгі абоненттік 
желілер

 

4213 2t 
olO

Жылдамдығы 2 Мбит/с-тен бастап кемінде 10 Мбит/с дейінгі абоненттік 
желілер 

 

4213 G 10 10 Мбит/с-тен жоғары  
4213 1 

OtolOO
Жылдамдығы 10 Мбит/с-тен бастап кемінде 100 Мбит/с дейінгі абоненттік 
желілер 

 

4213 1 
OOtolG

Жылдамдығы 100 Мбит/с-тен бастап кемінде 1 Гбит/с дейінгі абоненттік 
желілер 

 

4213 G 
1Gb

Жылдамдығы 1 Гбит/с-тен жоғары абоненттік желілер  

Сымсыз кең жолақты қолжетімділік  
271twb Сымсыз кең жолақты қолжетімділігі бар абоненттердің жалпы саны  

271s Спутниктік желілер  
271fw Жерүсті тіркелген сымсыз байланыс желілері  

271mw Жерүсті жылжымалы сымсыз байланыс желілері  
271mb_ 

use
Кеңжолақты жылдамдықтарда деректер берілісі пайдаланылатын стандартты 
жылжымалы байланыс желілері

 

271md Деректер беруге арналған жылжымалы мамандандырылған байланыс 
желілері 

 

Трафик  
1311m Жергілікті тіркелген телефон трафигі (минутпен)  
1312m Халықаралық тіркелген телефон трафигі (минутпен)  

131m Ұлттық тіркелген телефон трафигі  
1313w m Тіркелген жəне жылжымалы байланыс желілері арасындағы ұлттық шығыс 

трафигі (минутпен)
 

132mb Халықаралық кіріс жəне шығыс тіркелген телефон трафигі (минутпен)  
132m Халықаралық тіркелген шығыс телефон трафигі (минутпен)  
132mi Халықаралық тіркелген кіріс телефон трафигі (минутпен)  

133wm Ұлттық жылжымалы байланыс трафигі (минутпен)  
1331wm Шығыс/бастапқы жылжымалы байланыстың дəл сол жылжымалы байланыс 

желісімен минуттар саны 
 

1332wm Шығыс/бастапқы жылжымалы байланыстың басқа да жылжымалы байланыс 
желілерімен минуттар саны

 

1332w mf Шығыс жылжымалы байланыстың тіркелген байланыс желілерімен минуттар 
саны 

 

1333wm Шығыс/бастапқы жылжымалы байланыстың халықаралық желілермен минут-
тар саны 

 

1335wm Халықаралық кіріс байланыстың жылжымалы байланыс желісімен минуттар 
саны 

 

133sms Жіберілген SMS  
133mm s Жіберілген MMS  

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 132tb Жалпы халықаралық кіріс жəне шығыс телефон трафигі (минутпен)  
132t Жалпы халықаралық шығыс телефон трафигі (минутпен)  
132ti Жалпы халықаралық кіріс телефон трафигі (минутпен)  

131 VolP минутпен VoIP  
135tfb Тіркелген (сымды) кеңжолақты байланыс пайдаланылатын интернет–трафик 

(Гбайт)
136mwi Жылжымалы кеңжолақты байланыс пайдаланылатын интернет–трафик (ел 

ішінде) (Гбайт)
136mwo Жылжымалы кеңжолақты байланыс пайдаланылатын интернет–трафик (елдің 

шегінен тысқары, шығыс роумингі) (Гбайт)
Пəтер абоненттеріне арналған - тіркелген жергілікті телефон байланысы желілері 
көрсететін қызметтер тарифтері

 

151 Пəтер абоненттері үшін телефон байланысын көрсететін қызметтер 
шеңберінде орнату үшін ақы төлеу

 

152 Пəтер абоненттері үшін телефон байланысының көрсететін қызметтеріне ай 
сайынғы абоненттік төлем 

 

153 Тіркелген телефон байланысының желісі бойынша жергілікті қоңырау 
шалынған жағдайда сөйлесудің үш минутының құны (барынша жүктелген 
кезеңдегі тариф)

 

153о Тіркелген телефон байланысының желісі бойынша жергілікті қоңырау 
шалынған жағдайда сөйлесудің үш минутының құны (əдеттегі уақыттағы та-
риф)

 

Корпоративтік желілер - тіркелген жергілікті телефон байланысы қызметтерінің тарифтері  
151 b Корпоративтік телефон байланысы қызметтерінің шеңберінде орнату үшін 

ақы төлем 
 

152b Корпоративтік телефон желісінің қызметтері үшін ай сайынғы абоненттік 
төлем 

 

Жылжымалы ұялы байланыс тарифтері  
151с Кейіннен ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс желісіне қосылу төлемі  

151 р Алдын ала ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс желісіне қосылу төлемі  
152с Жылжымалы ұялы байланыс үшін ай сайынғы абоненттік төлем  
153с Жылжымалы ұялы байланыс – жергілікті қоңырау шалудың үш минуты үшін 

құны (сол желідегі барынша жүктелу кезеңінде)
 

153рп Алдын ала ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс – жергілікті қоңырау 
шалудың бір минуты үшін бағасы (сол желіде барынша жүктелу кезеңінде)

 

153ро Алдын ала ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс – жергілікті қоңырау 
шалудың бір минуты үшін бағасы (басқа желіде барынша жүктелу кезеңінде)

 

153pf Алдын ала ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс – жергілікті қоңырау 
шалудың бір минуты үшін бағасы (барынша жүктелу кезеңінде, тіркелген бай-
ланыс желісімен)

 

153со Жылжымалы ұялы байланыс – үш минуттық жергілікті қоңырау шалудың құны 
(сол желідегі əдеттегі уақытта)

 

153роп Алдын ала ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс – жергілікті қоңырау 
шалудың бір минуты үшін бағасы (сол желідегі əдеттегі уақытта)

 

153роо Алдын ала ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс – жергілікті қоңырау 
шалудың бір минуты үшін бағасы (басқа желідегі əдеттегі уақытта)

 

153pof Алдын ала ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс – жергілікті қоңырау 
шалудың бір минуты үшін бағасы (əдеттегі уақытта, тіркелген байланыс 
желісімен)

 

153pwn Алдын ала ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс – жергілікті қоңырау 
шалудың бір минуты үшін бағасы (сол желіде демалыс күндері/кешкі уақытта)

 

153pwo Алдын ала ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс – жергілікті қоңырау 
шалудың бір минуты үшін бағасы (басқа желіде демалыс күндері/кешкі 
уақытта)

 

153pwf Алдын ала ақы төлеумен жылжымалы ұялы байланыс – жергілікті қоңырау 
шалудың бір минуты үшін бағасы (демалыс күндері/кешкі уақытта, тіркелген 
байланыс желісімен)

 

153sms Жылжымалы ұялы байланыс - SMS құны (сол желіде)  
153sms 

_po
Жылжымалы ұялы байланыс - SMS құны (басқа желіде)  

Тіркелген (сымды) байланыс арқылы кеңжолақты қолжетімділігі бар Интернет тарифтері  
4213bс Тіркелген (сымды) байланысы бар Интернетке кең жолақты қолжетімділік үшін 

төлем
 

4213bs Тіркелген (сымды) байланыс арқылы кең жолақты қолжетімділігі бар Интернет 
пайдаланғаны үшін ай сайынғы абоненттік төлем

 

4213bs_s Тіркелген кеңжолақты қолжетімділікті пайдалану кезіндегі беру жылдамдығы, 
Мбит/с 

 

4213bs _с Тіркелген (сымды) кеңжолақты қолжетімділікті пайдалану кезіндегі трафиктің 
шекті көлемі, ГБ

 

4213_cp Тіркелген (сымды) байланыс арқылы кеңжолақты қолжетімділікке қойылған 
шектеуден асырғаны үшін төлем 

 

Қызмет көрсету сапасы  
123 Тіркелген желілер үшін кезекте тұрғандар тізімі  
143 Бір жылдағы 100 тіркелген желілерге келетін ақаулар саны  
141 Келесі жұмыс күніне қарай жөнделген тіркелген телефон желілері 

ақауларының проценті
 

146u Жылжымалы ұялы байланыс кезіндегі сəтсіз шақырулар коэффициенті 
146d Жылжымалы ұялы байланыс кезіндегі жауап берілмеген шақырулар 

коэффициенті
147c Тіркелген (сымды) кеңжолақты байланысқа жасалған 100 келісімшартқа 

шағымдар саны 
147t Тіркелген (сымды) кеңжолақты байланыс қызметіне қатысты қызмет көрсетуді 

белсенді ету уақыты (күндермен)
Персонал  

51 Толық жұмыс күнінде жұмыс істейтін электр байланысы саласындағы 
персоналдың жалпы саны

 

51fp Электр байланысы саласындағы əйел жынысты персонал саны  
51w Жылжымалы электр байланысы саласындағы персонал саны  

Кіріс  
75 Электр байланысының барлық көрсететін қызметтерінен түсетін жалпы кіріс  
71 Тіркелген телефон байланысының көрсететін қызметтерінен түсетін кіріс  

741 Жылжымалы байланыстан түсетін кіріс  
Инвестициялар  

81 Электр байланысына салынатын жылдық жиынтық инвестициялар  
83 Тіркелген телефон байланысы қызметіне инвестициялар  
87 Кеңжолақты (сымды) байланысқа инвестициялар  

841m Жылжымалы байланысқа инвестициялар  
841f Электр байланысына шетелдік инвестициялар  

Ақылы телевизия (бұдан əрі - ТВ) 
965IP IPTV абоненттік қосылулар
965s Спутниктік ТВ абоненттік қосылулар

965cab Кабельді ТВ абоненттік қосылулар
965oth ТВ абоненттік қосылулардың басқа да түрлері 

6-нысанға
Байланыс саласындағы өңірлік ынтымақтастықтың көрсеткіштері бойынша ақпарат

Р/с 
№ 

Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі Ұсыну мерзімдері 20__ жыл

1 Пошта байланысының стационарлық бөлімшелер саны бірлік жылына 1 рет, 
1 мамырға қарай 

 

2 оның ішінде ауылдық жерлерде бірлік  
3 Пошташылар саны, барлығы адам  
4 оның ішінде ауылдық жерлерде адам  
5 Пошта-касса терминалдары, барлығы бірлік (бұдан əрі – бірл.)  
6 оның ішінде деректер беру желісіне қосылу пункттері ретінде пайдала-

нылатын пошта-касса терминалдары 
бірл.  

7 Пошта тасымалында пайдаланылатын автомобильдер паркі бірл.  
Жұмыс сапасы  
8 EMS халықаралық жəне ішкі жөнелтілімдер өтуінің бақылау 

мерзімдерінің орындалуы 
%  

9 Жазбаша хат-хабарларды (ішкі жөнелтілімдер үшін) өткізудің бақылау 
мерзімдерінің орындалуы 

%  

10 Жазбаша хат-хабар, барлығы, оның ішінде: млн. бірл.  
11 қарапайым жазбаша хат-хабар, барлығы, млн. бірл.  
12 оның ішінде: халықаралық млн. бірл.  
13 тапсырысты жазбаша хат-хабар, барлығы, млн. бірл.  
14 оның ішінде: млн. бірл.  
15 халықаралық млн. бірл.  
16 құндылығы жарияланған жазбаша хат-хабар, барлығы, мың бірлік (бұдан əрі – 

мың бірл.)
 

17 оның ішінде: халықаралық мың бірл.  
18 Мерзімді баспасөз басылымдар даналарының саны, оның ішінде: млн. бірл.  
19 жазылым бойынша ел ішінде жіберілгендер жəне жеткізілгендер млн. бірл.  
20 пошта бөлімшелерінің желісі арқылы бөлшектеп сатылғандар млн. бірл.  
21 Гибридтік пошта, барлығы мың бірл.  
22 оның ішінде: халықаралық мың бірл.  
23 Жалақы төлеу мың бірл.  

(Жалғасы 16-бетте) 
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24 Зейнетақы мен жəрдемақы төлеу мың бірл.  
25 Жөнелтілімдер, барлығы мың бірл.  
26 Жеделдетілген пошта жөнелтілімдері (EMS көрсететін қызметтер), 

барлығы 
дана (бұдан əрі – дана)  

27 Халықаралық пошта алмасу кг.  
28 ондағы жазбаша хат-хабар, оның ішінде: кг.  
29 қарапайым жазбаша хат-хабар кг.  
30 тапсырысты жазбаша хат-хабар мың бірл.  

кг.  
31 құндылығы жарияланған жазбаша хат-хабар мың бірл.  

кг.  
32 арнайы «М» қаптары мың бірл.  

кг.  
33 жөнелтілімдер мың бірл.  
34 жіберу-сауда ұйымдарынан жөнелтілімдер мың бірл.  
35 электрондық поштаның халықаралық хабарламалары (гибридтік пошта) мың бірл.  
36 жеделдетілген поштаның халықаралық жөнелтілімдері (EMS көрсететін 

қызметтері)
мың бірл.  

37 Ақша аударымдары, барлығы, оның ішінде: мың бірл.  
38 электрондық мың бірл.  
39 Ақылы шығыс алмасу мың бірл.  
40 Ақылы кіріс алмасу мың бірл.  
Пошта байланысы көрсететін қызметтер тарифтері:  
41 Ел шегінде қарапайым хат жіберу үшін төлем (салмағы 20 грамға дейін):   
42 халық үшін Ұлттық валюта бірлігі 

(бұдан əрі – ұлт.вал.
бірл.)

 

АҚШ доллары (бұдан 
əрі – АҚШ дол.)

 

43 бюджеттік ұйымдар үшін ұлт.вал.бірл.  
АҚШ дол  

44 коммерциялық ұйымдар үшін ұлт.вал.бірл.  
АҚШ дол.  

45 Ел шегінде пошталық ақша аударымын жіберу төлемі   
46 халық үшін ұлт.вал.бірл.  

АҚШ дол.  
47 бюджеттік ұйымдар үшін ұлт.вал.бірл.  

АҚШ дол.  
48 коммерциялық ұйымдар үшін ұлт.вал.бірл.  

АҚШ дол.  
49 Ел шегінде жерүсті көлігімен қарапайым жөнелтім жіберу төлемі (тиісті 

кезеңдегі номиналды салмақта)
  

50 халық үшін ұлт.вал.бірл.  
АҚШ дол.  

51 бюджеттік ұйымдар үшін ұлт.вал.бірл.  
АҚШ дол.  

52 коммерциялық ұйымдар үшін ұлт.вал.бірл.  
АҚШ дол.  

Кірістер  
53 пошта байланысы көрсететін қызметтен түсетін кірістер, барлығы млн. ұлт.вал. бірл.  
54 Жан басына шаққандағы пошта байланысы көрсететін қызметтен түсетін 

кірістер:
ұлт.вал.бірл./адам  

Персонал  
55 Пошта байланысы жұмыскерлерінің орташа жылдық саны, барлығы, 

оның ішінде:
мың адам (бұдан əрі – 

мың адам)
 

56 толық ставкада жұмыс істейтіндер мың адам  
57 персоналдың жалпы санынан жұмыс істейтін əйелдердің үлес салмағы процент  

7-нысан

Қордың бюджеттік инвестициялары мен кредиттерінің игерілуі жөніндегі есеп

Р/с 
№

Бюджеттік 
бағдарламаның 

атауы

Əкімші Бюджеттік инве-
стициялар/кредит-
тер берілген жыл

Нысаналы 
мақсаты

Жобаны орын-
даушы

Республикалық бюджет туралы заңда 
көзделген бюджеттік инвестициялар/кре-

диттер сомасы, млн. теңге
1 2 3 4 5 6 7

Бюджеттік инвестициялар
1       
2       
3       
Бюджеттік кредиттер
1       
2       
3       

Кестенің жалғасы
Бөлінген бюджеттік инве-
стициялар/кредиттер со-

масы, млн. теңге

Жобаны орындаушы игерген 
қаражат мөлшері, млн. теңге

Игерілмеген қаражат 
қалдығы, млн.теңге

Игеру 
мерзімі

Бюджеттік инвестициялардың/
кредиттердің игерілмеу себептері

8 9 10 11 12

     
     
     

     
     
     

8-нысан

Қор тобының IT-мамандары бойынша ақпарат 
 
Р/с 
№

Қор тобындағы IT-
мамандар саны (адам)

Мамандықтар бөлінісінде біліктілік деңгейі жоғары
IT-мамандар

Жүйенің талдаушысы (адам) Бағдарламалық қамтамасыз етуді 
əзірлеуші (адам)

Өзге де IТ-мамандар (адам)

1 2 3 4 5
1     
2     
3     
 

9-нысан

Қорға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғаларды7, акцияларды (қатысу үлестері) сыныптау əдістемесіне 
сəйкес Қор тобының құрылымы8 

 
Р/с 
№

Атауы Компаниялардың түрі
(еншілес ұйым /қауымдасқан 

компания, бірлескен кəсіпорын)

Иелену 
үлесі 

Ұйымдық-
құқықтық 
нысан

Деңгей БСН9 Резиденттік Заңды 
мекен-
жай

1.
2.
…
Ұйымдардың жалпы саны, оның 
ішінде:

Акционерлік қоғам (АҚ)
Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік (ЖШС)
Бейрезиденттер

_________________________________________

7 Қор біршама ықпал ететін, Қормен үлестес болып табылатын, оның еншілес, тəуелді жəне өзге де заңды тұлғалар тізбесі  
8 Қор Басқармасы бекіткен
9Бизнес-сəйкестендіру нөмірі

10-нысан
Қордың Директорлар кеңесі бекіткен Қордың даму жоспары жəне оның орындалуы жөніндегі есеп 

№ Атауы Өлшем бірлігі

20ХХ-2 20ХХ-1 20ХХ 20ХХ+1 20ХХ+2 20ХХ+3 20ХХ+4

Факт

Ж
ос
па
р 

Ба
ға
ла
у 

Бі
р 
жы

лғ
а 
жо

сп
ар

Ба
ға
ла
уғ
а 

%
 - 
бе
н

1 
то
қ-
са
нғ
а 
жо

сп
ар

2 
то
қс
ан
ға

 ж
ос
па
р

3 
то
қс
ан
ға

 ж
ос
па
р

Бо
лж

ам
 

Бо
лж

ам
 

Бо
лж

ам
 

Бо
лж

ам
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Макроэкономикалық 

көрсеткіштер
             

(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде)  Тұтыну 
бағаларының 
индексі 

%             

 Мұнайдың əлемдік 
бағасы (Брент)

бір баррель 
үшін 
АҚШ доллары

            

 АҚШ долларына 
теңгенің айырбас 
бағамы 

бір жылға орта-
ша есеппен 1 
долларға теңге

            

 ЖІӨ нақты өсуі, 
өткен жылға %-бен

%             

02 Қор тобы бойынша 
қызметтің түйінді 
көрсеткіштері (ҚТК)

             

 01               
 02               

 03               

99

03 Шоғырландырылған 
қаржылық 
көрсеткіштер 

             

 Қаржы 
тұрақтылығының 
көрсеткіштері

             

               
               
 Жалпы кірістер млрд. теңге             
 Негізгі қызметтен 

түсетін кірістер
млрд. теңге             

 Өткізуден түсетін 
кірістер, проценттік 
кірістер жəне 
өзге де қаржылық 
кірістер (қаржылық 
сегменттің ЕҰ үшін 
олардың негізгі 
қызметі бойынша), 
өзге де кірістер

млрд. теңге             

 Мемлекеттік субси-
диялар

млрд. теңге             

 Негізгі емес 
қызметтен түсетін 
кірістер

млрд. теңге             

 Қаржылық кіріс млрд. теңге             

 Өзгелер млрд. теңге             
 Ағымдағы қызметке 

жалпы шығыстар
млрд. теңге             

 Өткізілген өнімнің/
көрсетілетін 
қызметтердің өзіндік 
құны

млрд. теңге             

 Жалпы жəне 
əкімшілік шығыстар

млрд. теңге             

 Тасымалдау жəне 
өткізу бойынша 
шығыстар

млрд. теңге             

 Қаржылық 
шығыстар

млрд. теңге             

 Өзгелер млрд. теңге             
 Жалпы кіріс млрд. теңге             

 Операциялық пайда 
«+»/ шығын «-» 

млрд. теңге             

 Үлестік қатысу əдісі 
бойынша еске-
рілетін ұйым дардың 
кіріс терін дегі/шы-
ғындарындағы үлес

млрд. теңге             

 Қызметті тоқтатудан 
түсетін кіріс/ 
(шығын) 

млрд. теңге             

 Табыс салығы бой-
ынша шығыстар

млрд. теңге             

 Азшылық үлесін ше-
гергенге дейінгі таза 
кіріс /(шығын) 

млрд. теңге             

 Азшылық үлесі млрд. теңге             
 Таза кіріс /(шығын) млрд. теңге             
 Акционерге 

(Үкіметке) диви-
дендтер

млрд. теңге             

 Дамытуға жалпы 
шығыстар 
(инвестициялар)

млрд. теңге             

 Инвестициялық 
жобалар

млрд. теңге             

 ЕҰ жарғылық капи-
талына Қордың 
инвестициялары

млрд. теңге             

 Қатысу үлестерін 
сатып алу (ЕДБ-сыз)

млрд. теңге             

 ЕҰ өндірістік қызме-
тінің процесіне 
тікелей қатысатын 
өндірістік активтер 
мен өзге де негізгі 
активтерді жұмыс 
жағдайында ұстау

млрд. теңге             

 Өзгелер млрд. теңге             
 Инвестициялық 

жобаларды қаржы-
ландыру көздері 

млрд. теңге             

 меншікті қаражат млрд. теңге             
 Жарғылық 

капиталға жарналар 
млрд. теңге             

 Қарыз қаражаты 
жəне борыштық 
міндеттемелер 

млрд. теңге             

 республикалық 
бюджеттен

млрд. теңге             

 Ұлттық қордан млрд. теңге             
 сыртқы қарыздар млрд. теңге             
 өзгелер млрд. теңге             
 Өзгелер млрд. теңге             

11-нысан
Қордың қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы 

қалдықтың себептері туралы ақпарат
мың теңге

РББƏ10 ББ11 Компания 
атауы

Қордың қолма-қол 
ақшасының бақылау 
шотындағы (бұдан əрі 

– ҚБШ) жыл басындағы 
пайдаланылмаған қалдық

Есепті қаржы жылындағы 
РБ туралы Заңда 
көзделген бюджет 

қаражатының сомасы

Қордың ҚБШ-
дағы қаражатының 
БАРЛЫҒЫ (4-баған + 

7-баған)

Есепті қаржы жылы 
ішінде Қордың ҚБШ-

на аударылды

1 2 3 4 5 6 7

Кестенің жалғасы
Есепті қаржы жылы ішінде Қордың ҚБШ-сынан шығыстар Қордың ҚБШ-дағы жыл аяғында 

пайдаланылмаған қалдығы
Есепті жылы 

қаражатты пайда-
лан-бау себептеріБарлығы оның ішінде есепті қаржы жылындағы 

түсімдер есебінен
Барлығы оның ішінде: есепті қаржы 

жылғы қаражат қалдығы
8 9 10 11 12

_____________________
10Республикалық бюджеттік бағдарлама əкімшісі
11Бюджеттік бағдарлама

(Соңы 17-бетте) 



6 ТАМЫЗ 2019 ЖЫЛ 17RESMI

12-нысан

«Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға арналған кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысында (бұдан əрі – № 1141 ҚРҮҚ )

көзделген Қор объектілерін бəсекелестік ортаға беру туралы есеп

Активтің атауы 

№
 1

14
1 
ҚР

ҮҚ
-ға

 
№

3/
№

4 
қо
сы

мш
ад
а 

бе
рі
лг
ен

 

М
ен
ш
ікт
і ү
ле
с,

 
ба
рл
ығ
ы,

 %

Са
ты

ла
ты

н 
(б
ер
іл
ет
ін

) 
үл
ес

, %

Бəсекелес ортаға беру, күні Құны12, мың теңге

Ө
зг
ел
ер

 

Са
ту

 кү
ні

 (с
ат
ып

 
ал
у-
са
ту

 ш
ар
ты

на
 

қо
л 
қо
ю

) Қордың құрамынан 
шығу нысаны (са-

тылды, 
таратылды, қайта 
ұйымдастырылды) Са

ту
 тə

сіл
і 

Ба
ла
нс
ты

қ1
3

(м
ен
ш
ікт
і к
ап
ит
ал

) 

Ба
ға
ла
у 

(б
ас
та
пқ
ы)

Са
ту

 

Айырмасы 

ба
ла
нс
ты

қ

ба
ға
ла
у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Жиыны
№ 1141 ҚРҮҚ бойынша 
барлығы  

          

№1141 ҚРҮҚ 
3-қосымшасы бойынша 

          

№1141 ҚРҮҚ 
4-қосымшасы бойынша

          

Қалдық           

____________________________________
1Таратылған жəне қайта ұйымдастырылған активтер бойынша толтыру талап етілмейді
2Активті сату жылының алдындағы есепті жылдың қаржылық көрсеткіштері көрсетіледі

13-нысан

Қордың корпоративтік орталығы бойынша Акционердің пайдасына есептелген өзге де бөлулер туралы
Қордың ақпараты 

№ Жобаның атауы Тапсырма күні, № Сомасы, теңге Ескертпе 

14-нысан

Қор акцияларының мемлекеттік пакетіне есептелген дивидендтер туралы есеп

Мемлекеттік акциялар пакетін 
(бұдан əрі – МАП) иелену жəне пай-
далану құқығын жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган 

МАП, %-бен Есепті қаржы жылының 
алдындағы жылдың 
қорытындылары бойынша 
таза кіріс (мың теңге)

Есепті қаржы жылы 
МАП-ке дивидендтер 
аударылған 
(мың теңге) 

Ескертпе

1 2 3 4 5

20 жылғы « » жағдай бойынша

(Соңы. Басы 13-16-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 26 шілде               №534
Нұр-Сұлтан,  Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің мәселелері» туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы № 1120 

қаулысына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің мəселелері» 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 
қазандағы № 1120 қаулысына (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 41, 532-құжат) мынадай өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігі туралы ережеде:

15- тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакция да жазылсын:
«3) коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды 

тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді, олардың филиалдары мен 
өкілдіктерін есептік тіркеуді, орталық мемлекеттік органдардың 
жəне ведомстволардың, жергілікті өкілді жəне атқарушы 
органдардың, сондай-ақ əкімдердің нормативтік құқықтық 
актілерін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, Қазақстан Респуб-
лика сының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік есепке 
алуды қамтамасыз ету;»;

16- тармақта:
42) тармақша алып тасталсын;
96) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«96) аумақтық əділет органдарының қызметін қамтамасыз ету 

жəне оларға коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын 
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне олардың филиалдары 
мен өкілдіктерін есептік тіркеу мəселелері бойынша əдістемелік 
басшылық ету;»;

101) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«101) коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды 

тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне олардың филиалдары мен 
өкілдіктерін есептік тіркеу;»;

мынадай мазмұндағы 101-1), 101-2) жəне 101-3) тармақ-
шалармен толықтырылсын:

«101-1) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
сəйкес «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация-
сының коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды 
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне олардың филиалдары мен 

өкілдіктерін есептік тіркеу саласындағы қызметін мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

101-2) Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылғаны 
анықталған жағдайда «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясына бұзушылықтарды жою туралы ұсыныс жіберу;

101-3) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпора-
циясы іске асыратын коммерциялық ұйымдар болып табылатын 
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне олардың филиалдары 
мен өкілдіктерін есептік тіркеу бойынша көрсетілетін қызметтердің 
бағаларын келісу;»;

103) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«103) бизнес-сəйкестендіру нөмірлерін қалыптастыруды 

орталықтан жүзеге асыру жəне тіркеуші органдар мен өзге де 
мемлекеттік мекемелер өтініш жасаған кезден бастап екі жұмыс 
күнінен кешіктірмей, оларға ақпарат беру;»;

мынадай мазмұндағы 140-10) тармақшамен толықтырылсын:
«140-10) пайдалы қатты қазбаларды қайта өңдеу туралы 

келісімдер жобаларының Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сəйкестігі тұрғысынан құқықтық сараптама жүргізу;».

2. Осы қаулы 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 
енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 29 шілде            №545        
Нұр-Сұлтан , Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасы нормативтiк 
құқықтық актілерінің мемлекеттiк 
тізілімін, Қазақстан Республикасы 

нормативтiк құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкін жүргізу 

қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2016 жылғы 25 шілдедегі № 439 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерінің 

мемлекеттiк тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтiк 

құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2016 жылғы 25 шілдедегі № 439 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 40, 253-құжат) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
нормативтiк құқықтық актілерінің мемлекеттiк тізілімін, Қазақстан 
Республикасы нормативтiк құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкін жүргізу қағидалары осы қаулыға қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 29 шілдедегі №545 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2016 жылғы 25 шілдедегі № 439 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерiнiң эталондық бақылау банкiн жүргiзу 

қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық акті-
лерінің мемлекеттiк тiзiлiмiн, Қазақстан Республикасы норма-
тивтiк құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкiн жүргiзу 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Құқықтық актілер ту-
ралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңы ның 53-бабының 4-тармағына сəйкес əзірленді жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерінің 
мемле кеттiк тiзiлiмiн, Қазақстан Республикасы нормативтiк 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкiн жүргiзу тəртібін 
айқындайды.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар:
1) Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 

мемлекеттік тізілімі (бұдан əрі – Мемлекеттік тізілім) – нормативтік 
құқықтық актілердің деректемелерін жəне осы актілер тура-
лы басқа да ақпараттық-анықтамалық сипаттағы мəліметтерді 
қамтитын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін мемлекеттік есепке алудың бірыңғай жүйесі;

2) Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң 
эталондық бақылау банкi (бұдан əрі – Эталондық бақылау 
банкі) – олар туралы мəлiметтер Қазақстан Республикасы 
нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген 
қағаз жеткізгіштегі нормативтік құқықтық актілер жиынтығы жəне 
электрондық құжат нысанындағы нормативтік құқықтық актілердің 
электрондық жүйесі;

3) мемлекеттік органдардың интранет-порталы (бұдан əрі 
– МОИП) – мемлекеттік органдардың ведомстволық жəне 
ведомствоаралық бизнес-процестерін автоматтандыруға 
арналған ақпараттық жүйе;

4) эталондық бақыланатын нормативтік құқықтық акт – қағаз 
жеткізгіштегі жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін жүргізу 
үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын уəкілетті 
ұйымның (бұдан əрі – уəкілетті ұйым) лауазымды адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық 
құжат нысанындағы (өзгерістермен жəне толықтырулармен) 
нормативтік құқықтық акт;

5) электрондық құжат айналымы жүйесі – қатысушылары 
арасындағы қатынастар «Электрондық құжат жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңымен жəне Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттелетін электрондық 
құжаттар алмасу жүйесі;

6) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық 
қолтаңба құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың 
дəйектілігін, оның тиесілігін жəне мазмұнының өзгермейтіндігін 
растайтын электрондық цифрлық нышандар терімі.

3. Мемлекеттік тізілім жəне Эталондық бақылау банкі Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бірыңғай 
мемлекеттік есепке алуды қамтамасыз ету мақсатында құрылады.

4. Мемлекеттік тізілімді жəне Эталондық бақылау банкін 
жүргізуді уəкілетті ұйым жүзеге асырады.

5. Эталондық бақылау банкіне енгізілген нормативтік құқықтық 
актілер хронологиялық тəртіппен есепке алуға жатады.

6. Эталондық бақыланатын нормативтік құқықтық актілер үшін 
сақтау мерзімі – «тұрақты».

7. Заңның 22-бабының 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларына 
сəйкес «Қызмет бабында пайдалану үшін», «Баспасөзде жа-
рияланбайды», «Баспасөзге арналмаған» деген белгілері бар 
нормативтік құқықтық актілер электрондық түрде Эталондық 
бақылау банкіне деректемелер түрінде орналасады.

«Ерекше маңызды», «өте құпия», «құпия» деген белгілері 
бар нормативтік құқықтық актілер Мемлекеттік тізілімге жəне 
Эталондық бақылау банкіне енгізілуге жатпайды.

2-тарау. Мемлекеттік тізілімді жəне Эталондық бақылау 
банкін жүргізу тəртібі

8. Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы Прези-
ден тінің, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Төр-
ағасының, Қазақстан Республикасының Парламенті мен оның 
палаталарының, Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің жəне Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік органның мөрімен 
расталған жəне Заңның 35-бабында көрсетілген нормативтік 
құқықтық актілерге қол қоюға уəкілетті адамның электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған көшірмелерін қол 
қойылған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде қазақ жəне орыс 
тілдерінде бір данада қағаз жəне электрондық түрде уəкілетті 
ұйымға жібереді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық 
актілері уəкілетті ұйымға Заңның 35-бабында көрсетілген 

нормативтік құқықтық актілерге қол қоюға уəкілетті адамның 
электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландырылған электрондық 
құжаттар нысанында ғана жіберіледі.

9. Əділет органдары Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде жəне (немесе) оның аумақтық органдарын-
да мемлекеттік тіркеуден өткен Қазақстан Республикасы 
министрлерінің жəне орталық мемлекеттік органдардың өзге де 
басшыларының, орталық мемлекеттік органдардың ведомствола-
ры басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтарын, Қазақстан 
Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жəне өзге де орталық 
мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық қаулыларын, 
мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерін, əкімдіктердің 
нормативтік құқықтық қаулыларын, тексеру комиссияларының 
нормативтік құқықтық қаулыларын жəне əкімдердің нормативтік 
құқықтық шешімдерін олар Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізіліміне енгізілген сəттен бастап автоматты 
түрде бір күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде электрондық 
түрде МОИП арқылы уəкілетті ұйымға жібереді.

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық 
округтер əкімдерінің аппараттары МОИП-қа толық қосылғанға 
дейін Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінің 
аумақтық органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен, мемлекеттік 
органның мөрімен расталған жəне Заңның 35-бабында 
көрсетілген нормативтік құқықтық актілерге қол қоюға уəкілетті 
адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған 
аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округ-
тер əкімдерінің нормативтік құқықтық шешімдерінің көшірмелерін 
аталған əкімдердің аппараттары мемлекеттік тіркеу күнінен ба-
стап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде бір 
данада қағаз жəне электрондық түрде уəкілетті ұйымға жібереді.

Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде жəне (немесе) оның аумақтық органдарында 
мемлекеттік тіркеуден өткен «Қызмет бабында пайдалану үшін», 
«Баспасөзде жарияланбайды», «Баспасөзге арналмаған» деген 
белгілері бар нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде Заңның 35-бабында 
көрсетілген нормативтік құқықтық актілерге қол қоюға уəкілетті 
адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылып, 
электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде уəкілетті ұйымға 
деректемелер түрінде жібереді.

10. Қағидалардың 9-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде жəне (неме-
се) оның аумақтық органдарында мемлекеттік тіркеуге жатпайтын 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік органдар Заңның 
35-бабында көрсетілген нормативтік құқықтық актілерге қол 
қоюға уəкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
куəландырылған күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде 
қазақ жəне орыс тілдерінде электрондық түрде уəкілетті ұйымға 
жібереді.

11. Осы Қағидалардың 8-тармағында, 9-тармақтың екінші 
жəне үшінші бөліктерінде, сондай-ақ 10-тармағында көзделген 
электрондық түрдегі нормативтік құқықтық актілерді уəкілетті 
ұйымға жіберу электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы 
жүргізіледі.

Бірлескен нормативтік құқықтық актілерге электрондық 
цифрлық қолтаңбаның қойылуын нормативтік құқықтық актіні 
əзірлеуге жауапты болып белгіленген уəкілетті орган қамтамасыз 
етеді. 

12. Эталондық бақылау банкіне келіп түскен нормативтік 
құқықтық актіні тіркеу ол қағаз жəне электрондық түрде болған 
кезде жүзеге асырылады.

Осы Қағидалардың 9-тармағының бірінші жəне үшінші 
бөліктерінде, 10-тармағында көрсетілген, келіп түскен нормативтік 
құқықтық актіні тіркеу ол қағаз түрінде болмай-ақ жүзеге 
асырылады.

13. Электрондық түрде келіп түскен нормативтік құқықтық 
актілер ақпараттандыру саласындағы уəкілетті орган белгілеген 
тəртіппен расталған электрондық цифрлық қолтаңбаның 
төлнұсқалылығын тексеру рəсімінен өтеді. Нормативтік құқықтық 
актілердің деректемелері мен мəтіні бір нормативтік құқықтық 
актіге тиесілігі тұрғысынан тексеріледі.

Тексерудің нəтижесі теріс болған жағдайда, нормативтік 
құқықтық актілер электрондық түрде алынбаған деп есептеледі, 
бұл туралы жөнелтушіге құжаттың алынбау себептері көрсетіле 
отырып, Эталондық бақылау банкі ақпараттық жүйесінен 
электрондық құжат айналымы жүйесіне хабарлама жіберіледі.

Мемлекеттік органдар құжаттың алынбауы туралы хабарлама 
алынған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уəкілетті ұйымға 
нормативтік құқықтық актілерді электрондық түрде қайта жібереді.

14. Мемлекеттік тізілімге енгізілуге тиіс нормативтік құқықтық 
актілер уəкілетті ұйымға келіп түскен кезден бастап бес жұмыс 
күні ішінде енгізіледі жəне оларға тіркеу нөмірі беріледі.

15. Келіп түскен нормативтік құқықтық актілерді Эталондық 
бақылау банкіне енгізу олар уəкілетті ұйымға келіп түскен күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

16. Эталондық бақылау банкіне енгізілген нормативтік құқықтық 
актілер оларға ағымдағы өзгерістер мен толықтыруларды енгізу, 
нормативтiк құқықтық актілердің жекелеген бөлiктерiнiң күшi жой-
ылды деп тану не олардың қолданылуын тоқтата тұру арқылы 
бақыланатын жағдайда ұсталады.

Нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілген, нормативтік құқықтық актілердің жекелеген бөліктерінің 
күші жойылды деп танылған не олардың қолданылуы тоқтатыла 
тұрған кезде олардың мəтініне енгізілетін нормалардың 
тұжырымын, сондай-ақ актінің нысаны, қабылданған күні мен 
нөмірі туралы ақпарат нақты көрсетілетін белгілер енгізіледі.

17. Нормативтiк құқықтық актінің күшi жойылды деп танылған 
не оның қолданылуы белгiлі бiр мерзiмге тоқтатыла тұрған 
кезде Мемлекеттiк тiзiлiмге тиiстi жазбалар жəне Эталондық 
бақылау банкіне енгiзiлген нормативтiк құқықтық актінің қағаз 
жəне (немесе) электрондық мəтініне тиiстi нормативтiк құқықтық 
актіге сiлтеме жасай отырып, оның күшi жойылды деп тану не 
қолданылуын тоқтата тұру туралы белгi жасалады.

18. Эталондық бақылау банк iн қалыптастыру кез iнде 
нормативтiк құқықтық актілердің қазақ жəне орыс тiлдеріндегi 
мəтiндерi салыстырылып тексерілмейді.

19. Эталондық бақылау банкiн қалыптастыру жөніндегі 
нұсқаулықты, сондай-ақ оған мəліметтер енгізуді Қазақстан 
Республикасының Əділет министрі айқындайды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2019 жылғы 29 шілде        №280           Нұр-Сұлтан 

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына б ағаларды тұрақтандыру

тетіктерін іске асырудың үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы

«Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылдық аумақтарды 
дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 39) 
тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асырудың 
үлгілік қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Инвестициялық саясат департаменті Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен :

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
10 (он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жа-
риялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан 
Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 10 
(он) күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына 
ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (он) жұмыс 
күні ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын;

6) осы бұйрықтың облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы органдарының 
назарына жеткізілуін қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-
министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

 
Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2019 жылғы 29 шілдедегі №280 бұйрығымен бекітілген

Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына 
бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асырудың үлгілік 

қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына 
бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асырудың үлгілік 
қағидалары (бұдан əрі – Үлгілік қағидалар) «Агроөнеркəсіптік 
кешенді жəне ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік 
реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі – Заң) 6-бабы 1-тармағы 39) тармақшасына 
сəйкес əзірленген жəне əлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асырудың 
тəртiбiн айқындайды.

2. Үлгілік қағидалардың негізінде жəне Заңның 7-бабының 
2-тармағы 17-10) тармақшасына сəйкес облыстардың, респуб-
лика лық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органдары Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына 
бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру қағидаларын 
(бұдан əрі - Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына 
бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру қағидалары) 
əзірлейді жəне бекітеді.

3. Осы Үлгілік қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 
1) азық-түлiк тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры 

– облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың аумағында аграрлық азық-түлік нарығына реттеушілік 
əсер ету жəне азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн 
құрылған азық-түлiк тауарларының жедел қоры;

2) азық-түлiк тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын 
жаңарту –азық-түлік тауарларының сақталу мерзімі аяқталғанға 
дейін оларды өткізу немесе жаңа сақталу мерзімімен немесе 
келесі жылдың жаңа егінінен дəл сондай көлемдегі азық-түлік 
тауарларын кейін жеткізе отырып, азық-түлік тауарларының 
сақталу мерзімі аяқталғанға дейін оларды қайтару;

3) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын 
пайдалану – тауар интервенцияларын жүргізу жəне азық-түлiк 
тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын жаңарту мақсатында 
азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорынан азық-
түлік тауарларын өткізу; 

4) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын 
қалыптастыру – сатып алу интервенциялары, азық-түлік тауар-
ларының өңірлік тұрақтандыру қорына азық-түлік тауарларын 
орналастыру жəне сақтау;

5) əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары – тізбесі 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін, 
олардың есебінен адамның физиологиялық қажеттіліктері 
қанағат тандырылатын азық-түлік тауарлары;

6) мамандандырылған ұйымдар - тізбесі Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін əлеуметтік маңызы 
бар азық-түлік тауарларына шекті бағаларды белгілеу жөніндегі 

шараларды қоспағанда, əлеуметтік маңызы бар азық-түлік та-
уарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыратын 
ұйымдар;

7) сатып алу интервенциялары – облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың аумағында бағалар 
төмендеген кезде мамандырылған ұйымдардың азық-түлік 
тауарларын сатып алуы жөніндегі іс-шаралар;

8) тауар интервенциялары – бағалар өскен кезде ішкі нарықты 
тұрақтандыру мақсатында жүзеге асырылатын, азық-түлiк 
тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларынан ішкі нарықта 
азық-түлік тауарларын өткізу жөніндегі іс-шаралар.

4. Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды 
тұрақтандыру тетіктері əлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру 
қағидаларына сəйкес іске асырылады.

5. Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды 
тұрақтандыру тетіктерінің тиімді жəне уақтылы қолданылуын 
қамтамасыз ету мақсатында облыстың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың əкімі Əлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске 
асыруды қамтамасыз ету жөніндегі комиссияны (бұдан əрі – 
Комиссия) құрады жəне оның құрамын бекітеді.

6. Облыс, республикалық маңызы бар қалалар, астана 
əкімінің орынбасары Комиссияның төрағасы болып табылады, 
кəсіпкерлік, сауда жəне ауыл шаруашылығы басқармаларының 
(бөлімдерінің) қызметкерлері, сондай-ақ жеке кəсіпкерлік 
субъектілері бірлестіктерінің жəне қоғамдық ұйымдардың өкілдері 
Комиссия мүшелері болып табылады. Комиссия өз қызметін 
тұрақты негізде жүзеге асырады.

7. Комиссияның сандық құрамы тақ болуы жəне кемінде тоғыз 
адамнан тұруы тиіс. Бұл ретте комиссия мүшелерінің үштен екісі 
жеке кəсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің жəне қоғамдық 
ұйымдардың өкілдері болуы тиіс. Комиссия хатшысы оның мүшесі 
болып табылмайды.

8. Комиссияның құзыретіне мыналар жатады:
1) тиісті əкімшілік-аумақтық бірлікте əлеуметтік маңызы бар 

азық-түлік тауарларына тұрақтандыру тетіктерін іске асыру 
туралы шешім қабылдау;

2) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 
құру жəне пайдалану тетігін іске асыру мақсатында азық-түлік 
тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорына сатып алынатын 
азық-түлік тауарларының тізбесін жəне олар бойынша шекті 
сауда үстемесін анықтау; 

3) əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды 
тұрақтандыру тетіктерін іске асыру қағидаларына сəйкес қарыз 
беруге кəсіпкерлік субъектісін анықтау; 

4) əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті сауда 
үстемесін анықтау бойынша мамандандырылған ұйымдардың 
ұсыныстарын қарау.

9. Комиссияның жұмысын құруды жəне ұйымдастыруды 
тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктегі облыстың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органы 
қамтамасыз етеді. 

10. Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды 
тұрақтандыру тетіктерін іске асыру үшін облыстардың, рес-
публикалық маңызы бар қалалардың, астананың жер гілікті атқарушы 

органдары əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті 
бағаларды белгілеу жөніндегі шара ларды қоспағанда, əлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауар ларына бағаларды тұрақтандыру 
тетіктерін іске асыратын маман дандырылған ұйымдардан қыз-
меттерді сатып алуды жүзеге асырады.

11. Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті 
бағаларды белгілеу жөніндегі шараларды қоспағанда, əлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру 
тетіктерін іске асыратын мамандандырылған ұйымдардың (бұдан 
əрі – мамандандырылған ұйым) тізбесін Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі бекітеді.

12. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары ай сайын айдың 20-
на дейін Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы жəне 
ұлттық экономика министрліктеріне əлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру 
барысы туралы ақпарат ұсынады.

2-тарау. Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына 
бағаларды тұрақтандыру бойынша тетіктерді іске асыру 

тəртібі

13. Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының нарығын 
тұрақтандыру мақсатында облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары 
əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды 
тұрақтандырудың: 

1) тұрақтандыру қорларының қызметі; 
2) кəсіпкерлік субъектілеріне қарыз беру тетіктерін іске 

асырады. 
14. Осы Үлгілік қағидаларда регламенттелмеген əлеуметтік 

маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру 
тетіктерін іске асырудың ерекшеліктері (егжей-тегжейі) Əлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру 
тетіктерін іске асыру қағиадаларымен айқындалады. 

1-параграф. Азық-түлік тауарларының тұрақтандыру 
қорлары қызметінің тəртібі

15. Азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қорларының 
қызметі өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру жəне пай-
далану жолымен жүзеге асырылады. 

 16. Азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қорын қалыптастыру 
мен пайдалану жөніндегі тетікті іске асыру мақсатында Комиссия 
сұраныс пен ұсыныстың өңірлік балансының (өндіріс көлемі, азық-
түлік тауарларымен қамтамасыз етілуі, олардың тауарларының 
жылжытылуы, запастардың болуы), егіс алаңдары (жоспар-
лы), егіннің болжамды шығымы, өткен күнтізбелік жыл ішінде 
қалыптасқан бағалар туралы мəліметтердің, сондай-ақ өзге 
де мəліметтер негізінде азық-түлік тауарларының өңірлік 
тұрақтандыру қорына сатып алынатын азық-түлік тауарларының 
тізбесін, сондай-ақ шекті сауда үстемесін айқындайды.

17. Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорына 
сатып алуға қажетті əлеуметтік маңызы бар азық-түлік 

(Соңы 18-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 16 шілде     №261      Нұр-Сұлтан қаласы

Оларды өткізу бойынша айналымдары және 
импорты қосылған құн салығынан 

босатылатын ветеринария, оның ішінде 
фармацевтикалық субстанциялар 

(активті фармацевтикалық субстанциялар) 
саласында пайдаланылатын (қолданылатын) 

кез келген нысандағы дәрілік заттардың; 
протездiк-ортопедиялық бұйымдар мен 

ветеринариялық техниканы қоса алғанда, 
ветеринариялық мақсаттағы бұйымдардың; 

ветеринария, оның ішінде фармацевтикалық 
субстанциялар (активті фармацевтикалық 

субстанциялар) саласында пайдаланылатын 
(қолданылатын) кез келген нысандағы 

дәрілік заттарды және протездiк-
ортопедиялық бұйымдар мен 

ветеринариялық техниканы қоса алғанда, 
ветеринариялық мақсаттағы бұйымдарды 

өндіруге арналған материалдар мен 
жиынтықтаушылар тізбелерін  бекіту туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 394-бабының 34) тармақшасына жəне 399-бабының 
11) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар: 
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес өткізу бойынша ай-

налымдары қосылған құн салығынан босатылатын ветерина-
рия, оның ішінде фармацевтикалық субстанциялар (активті 
фармацевтикалық субстанциялар) саласында пайдаланыла-
тын (қолданылатын) кез келген нысандағы дəрілік заттардың; 
протездiк-ортопедиялық бұйымдар мен ветеринариялық техника-
ны қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдардың; ве-
теринария, оның ішінде фармацевтикалық субстанциялар (активті 
фармацевтикалық субстанциялар) саласында пайдаланылатын 
(қолданылатын) кез келген нысандағы дəрілік заттарды жəне 
протездiк-ортопедиялық бұйымдар мен ветеринариялық техни-
каны қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдарды 
өндіруге арналған материалдар мен жиынтықтауыштардың 
тізбесі;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес импорты қосылған құн 
салығынан босатылатын ветеринария саласында пайдаланы-
латын (қолданылатын) кез келген нысандағы дəрілік заттардың; 
протездiк-ортопедиялық бұйымдарды, ветеринариялық техни-
каны қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдардың; 
ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) кез 
келген нысандағы дəрілік заттарды жəне протездiк-ортопедиялық 
бұйымдарды, ветеринариялық техниканы қоса алғанда, 
ветеринариялық мақсаттағы бұйымдарды өндіруге арналған 
материалдардың, жабдықтың жəне жиынтықтауыштардың тізбесі 
бекітілсін.

3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне тамақ қауіпсіздігі 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Қазақстан Республикасы Заңнама жəне құқықтық ақпарат ин-
ституты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына 
ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні 
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-
лігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы тура-
лы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

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

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап 
қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 16 шілдедегі № 261 бұйрығына 1-қосымша

Өткізу бойынша айналымдары қосылған құн салығынан 
босатылатын ветеринария, оның ішінде фармацевтикалық 
субстанциялар (активті фармацевтикалық субстанциялар) 
саласында пайдаланылатын (қолданылатын) кез келген 
нысандағы дəрілік заттардың; протездiк-ортопедиялық 
бұйымдар мен ветеринариялық техниканы қоса алғанда, 
ветеринариялық мақсаттағы бұйымдардың; ветеринария, 

оның ішінде фармацевтикалық субстанциялар 
(активті фармацевтикалық субстанциялар) саласында 
пайдаланылатын (қолданылатын) кез келген нысандағы 

дəрілік заттарды жəне протездiк-ортопедиялық 
бұйымдар мен ветеринариялық техниканы қоса алғанда, 

ветеринариялық мақсаттағы бұйымдарды өндіруге 
арналған материалдар мен жиынтықтауыштардың тізбесі

Ре
тт
ік 
нө
мі
рі

Еуразиялық 
экономикалық 
одақтың сыртқы 
экономикалық 
қызметінің 
тауар 

номенклатура-
сының коды

Тауардың атауы

02-топ. Ет жəне тағамдық қосалқы ет өнімдері

1. 0206 10 100 0,
0206 22 000 1,
0206 29 100 0,
0206 30 000 1,
0206 30 000 3,

ірі қара малдың, шошқаның, 
қойдың, ешкінің, жылқының, есектің, 
қашырдың немесе лошактың фарма-
цевтика өнімдерін өндіру кезінде пай-
даланылатын жаңадан сойылған, 

0206 41 000 1,
0206 49 000 1,
0206 80 100 0,
0206 90 100 0

салқындатылған
немесе тоңазытылған тағамдық 

қосалқы өнімдері

05-топ. Басқа жерде аталмаған немесе енгiзiлмеген жануар-
лардан алынған тағамдық өнiмдер

2. 0507 90 000 0 фармацевтикалық өнімді өндіру 
кезінде пайдаланылатын маралдың 

мүйізі
11-топ. Ұн тарту-жарма өнеркəсібінің өнімдері; мия; крахмал-

дар; инулин; бидай дəн маңызы
3. 1108 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын бидай, жүгері, кар-
топ крахмалы, инулин

12-топ. Майлы дақылдар мен тұқымдар; өзге тұқымдар, 
жемістер жəне дəн; дəрілік өсімдіктер жəне техникалық 

мақсаттағы өсімдіктер; сабан жəне жемшөп
4. 1211 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын балғын немесе 
кептірілген, бүтін немесе ұсақталған, 
жармаланған немесе ұнтақталған 
өсімдіктер, олардың жекелеген 

бөліктері (тұқымы мен жемісін қоса 
алғанда)

13-топ. Табиғи тазаланбаған шайырлар, камедтер, 
қарамайлар жəне өзге де өсiмдiк шырындары мен 

сығындылары
5. 1302 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын өсімдік шырындары 
мен сығындылары, агар-агар, пек-

тиндер
15-топ. Жануарлардан немесе өсiмдiктерден алынған 

тоңмайлар мен майлар жəне олардан ажыратылып алынған 
өнiмдер; дайын тағамдық тоңмайлар; жануарлардан немесе 

өсiмдiктерден алынған балауыздар
6. 1504 20 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын балық бауырынан 
алынатын тоңмайдан басқа балық 
тоң майы, май жəне олардың фрак-

циясы
7. 1505 00 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын шайыр
8. 1515 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын өсімдік майлары 
жəне олардың фракциялары

9. 1520 00 000 0 фармацевтикалық өнімді өндіру 
кезінде пайдаланылатын глицерин

17-топ. Қант жəне қанттан жасалған кондитерлік өнімдер
10. 1702 фармацевтикалық өнімді өндіру 

кезінде пайдаланылатын қатты 
күйіндегі химиялық таза лактозаны, 
мальтозаны, глюкозаны жəне фрукто-
заны қоса алғанда, өзге де қанттар

18-топ. Какао жəне одан жасалған өнімдер
11. 1804 00 000 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын какао-майы, какао-
тоңмайы

21-топ. Əр түрлі тағамдық өнімдер
12. 2106 90 980 3 аурулардың алдын алу жəне ем-

деу үшін пайдаланатын тағамға 
теңгеріммен қосуға арналған вита-
миндер мен минералдық заттардың 

қоспалары
22-топ. Алкогольды жəне алкогольсіз сусындар жəне сірке

13. 2207 10 000 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын, спирт концентра-
циясы көлемі бойынша құрамының 80 
пайызы немесе одан да көп болатын 

денатуратталған этил спирті 
25-топ. Тұз; күкірт; топырақ пен тас; сылақ материалдары, əк 

жəне цемент
14. 2501 00 фармацевтикалық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын таза натрий 
хлориді

15. 2526 20 000 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын ұсақталған немесе 

ұнтақталған тальк
27-топ. Минералдық отын, мұнай жəне оларды айдау 

өнімдері; битуминоздық заттар; минералдық балауыздар
16. 2712 10 900 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын өзге мұнай вазелині
17. 2712 20 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын, массасы бойын-
ша құрамының 0,75 пайызы майдан 

тұратын парафин
28-топ. Бейорганикалық химия өнімдері; бағалы металдар, 
жерде сирек кездесетін металдар, радиоактивті элементтер 
немесе изотоптардың бейорганикалық жəне органикалық 

қосылыстары
18. 28 бейорганикалық химия өнімдері; 

фармацевтикалық жəне ветери на-
риялық өнімді шығару кезінде пайда-
ланылатын қымбат бағалы металдар-

дың, жерде сирек кездесетін 
металдардың, радиоактивті 

элементтердің немесе изотоптардың 
бейорганикалық немесе органикалық 
қосылыстары жəне тазартылған, 

кондуктометрлік су, ветеринариялық 
мақсатта пайдаланылатын осыған 

ұқсас таза су
29-топ. Органикалық химиялық қосылыстар

19. 29 Фармацевтикалық жəне 
ветеринариялық өнімдерді өндіру 

кезінде пайдаланылатын, стерилиза-
торларда қолдануға арналған табиғи 
немесе синтезделген органикалық 

химиялық қосылыстар
30-топ. Фармацевтикалық өнім

20. 30 фармацевтикалық өнім

31-топ. Тыңайтқыштар
21. 3102 10 100 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын сусыз құрғақ өнімге 
есептегенде массасы бойынша 

құрамының 45 пайызынан астамы 
азоттан тұратын зəрлік

32-топ. Иілік немесе бояғыш сығындылар; танниндер жəне 
олардың туындылары; бояғыш заттар, пигменттер жəне өзге 
де бояғыш заттар; бояулар жəне лактар; шпатлевкалар жəне 

өзге де мастиктер; полиграфиялық бояу, сия, тушь
22. 3203 00 айқындалған немесе айқындалмаған 

химиялық құрамдағы өсімдік не-
месе жануар тектес бояғыш зат-
тар (жануар көмірінен басқа 
бояғыш сығындыларды қоса 

алғанда); фармацевтикалық жəне 
ветеринариялық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын өсімдік немесе жа-
нуар тектес бояғыш заттар негізінде 

дайындалған препараттар
23. 3204 синтетикалық органикалық бояғыш 

заттар негізінде дайындалған пре-
параттар; фармацевтикалық жəне 
ветеринариялық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын айқындалған не-
месе айқындалмаған химиялық 
құрамдағы оптикалық ақтағыштар 
немесе люминофорлар ретінде 
пайдаланылатын синтетикалық 

органикалық өнімдер
24. 3208 синтетикалық полимерлер немесе 

химиялық түрлендірілген табиғи по-
лимерлер негізінде жасалған, дис-
пергирленген немесе сусыз ортада 
ерітілген (эмальдар жəне политур-
ларды қоса алғандағы) бояулар 
жəне лактар; фармацевтикалық, 
ветеринариялық өнімдер өндіру 

кезінде пайдаланылатын ерітінділер
33-топ. Эфир майлары жəне резиноидтер; парфюмериялық, 

косметикалық немесе туалеттік заттар
25. 3301 фармацевтикалық, ветеринариялық 

өнімдер өндіру кезінде пайдаланыла-
тын эфир майлары

26. 3307 құрамында теңіз сулары жəне тұщы 
сулар қоспасы бар дəрілік препарат-
тар мен ветеринариялық мақсаттағы 

бұйымдар
35-топ. Ақуызды заттар; түрлендірілген крахмалдар; 

желімдер; ферменттер
27. 3502 альбуминдер (оның ішінде құрғақ 

затқа есептегенде іркіт ақуызының 
мас сасы бойынша құрамының 80 
пайызынан артық екі немесе одан 
да көп іркіт ақуызының тұнбасын 

қоса алғанда), альбуминаттар жəне 
фарма цев тикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланатын басқа да альбумин 

туындылары
28. 3503 00 ветеринариялық мақсатта жəне 

фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын желатин жəне оның 
туындылары, желатиннен жасалған 

қатты капсулалар
29. 3505 10 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланатын декстриндер, өзге 
түрлендірілген крахмалдар

30. 3507 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын басқа жерде 
аталмаған ферменттер, ферменттік 

препараттар
37-топ. Фото- жəне кинотауарлар

31. 3701 ветеринариялық мақсаттарда пай-
даланылатын қағаздан, қатырма 

қағаздан немесе тоқыма материалда-
рынан басқа, кез келген материалдан 

жасалған жайпақ рентгендік 
фотопластинкалар мен фото 

үлдірлер
32. 3702 10 000 0 ветеринариялық мақсаттарда пай-

даланылатын қағаздан, қатырма 
қағаздан немесе тоқыма материал-
дарынан басқа, кез келген матери-
алдан жасалған орамдағы рентгендік 

фотоүлдірлер
38-топ. Басқа да химиялық өнімдер

33. 3802 10 000 0 ветеринариялық мақсатта пайдала-
нылатын белсенді етілген көмір

34. 3807 00 100 0 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланатын 

ағаш қарамайы
35. 3821 00 000 0 ветеринариялық мақсаттарда пай-

даланылатын микроорганизмдердің 
(вирустар жəне соған ұқсастарды 
қоса) немесе өсімдік, жануарлар 

жасушаларының өмір сүру қызметін 
өсіруге немесе қолдауға арналған 

дайын дақылды орталар
36. 3822 00 000 0 төсемдегі диагностикалық не-

месе зертханалық реагенттер, 
төсемдегі немесе төсемсіз дайын 

диагностикалық немесе зертханалық 
реагенттер; медициналық жəне 

ветеринариялық мақсаттарда пайда-
ланылатын серти фикатталған эталон 

материалдары
37. 3824 99 610 0,

3824 99 620 0,
3824 99 640 0

фармакологияда немесе хирурги-
яда қолданылатын өнімдер жəне 

құрамдар
39-топ. Пластмассалар жəне олардың өнімдері

38. 39 ветеринариялық мақсаттарда, 
сондай-ақ дəрілік заттарды, 
ветеринариялық мақсаттағы 

бұйымдарды ветеринариялық тех-
никаны өндіру үшін пайдаланыла-
тын пластмассалар жəне олардан 

жасалған бұйымдар
40-топ. Каучук, резеңке жəне олардың өнімдері

39. 4001 10 000 0 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнімдер өндіру кезінде пайдаланыла-

тын табиғи, вулканизацияланған 
немесе вулканизацияланбаған кау-

чук латексі
40. 4001 22 000 0 фармацевтикалық, ветеринариялық 

өнімдер өндіру кезінде пайдаланы-
латын табиғи, техникалық арнайы 

каучук

41. 4005 10 000 0 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнімдер өндіру кезінде пайдаланыла-
тын техникалық көміртегімен немесе 
кремний диоксидімен толтырылған 

резеңке қоспасы, эластометр
42. 4006 90 000 0 фармацевтикалық, ветеринариялық 

өнімдер өндіру кезінде пайдала-
нылатын өзге де нысандар (мы-
салы, шыбықшалар, құбырлар 

жəне фасонды профильдер) жəне 
вулканизацияланбаған резеңкеден 

жасалған бұйымдар (мысалы, 
дискілер мен сақиналар)

43. 4010 фармацевтикалық, медициналық 
жəне ветеринариялық 

өнеркəсіпте пайдаланылатын 
вулканизацияланған резеңкеден 

жасалған конвейерлі таспалар неме-
се жетекті ремендер 
немесе бельтинг

44. 4014 қатты резеңкеден басқа 
вулканизацияланған резеңкеден не-
месе оларсыз жасалған гигиеналық 
немесе фармацевтикалық бұйымдар; 
фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын қатты резеңкеден 

басқа, вулканизацияланған 
резеңкеден жасалған тығындар; 
ветеринариялық мақсатта пайда-
ланылатын резеңке жылытқыштар, 

бүріккіштер, көз пипеткалары, 
мұрынға арналған аспираторлар, 
сүтсорғыштар, Эсмарх ыдысы, қан 
тоқтатқыш жгут, Мартенс бинті, 
емізіктердің əртүрлі типтері

45. 4015 11 000 0,
4015 19 000 0
4015 90 000 0

ветеринариялық мақсаттарға 
арналған киімдер жəне оның ке-

рек- жарақтары, вулканизациялған 
резеңкеден жасалған хирургиялық 
жəне қарауға арналған, стерильді 
жəне стерильді емес медициналық 
қолғаптар, неопреннен жасалған 

белдіктер мен таңғыштар
46. 4016 фармацевтикалық өнімдерді шығару 

кезінде пайдаланатын вулкандалған 
резеңкеден жасалған бұйымдар

48-топ. Қағаз жəне картон; қағаз массасынан, қағаз немесе 
картоннан жасалған бұйымдар

47. 4803 00 ветеринариялық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын орамдағы целлюло-

за талшығынан жасалған кенеп
48. 4804 фармацевтикалық жəне ветери на-

риялық мақсаттарда қолданылатын 
ағартылмаған орамада немесе парақ-

талған крафт-қағаз жəне крафт-
картон

49. 4811 фармацевтикалық жəне ветерина-
риялық өнім өндіруге арналған, 

сондай-ақ фармацевтикалық жəне 
ветеринариялық мақсатта пайда-
ланылатын беті боялған немесе 

əшекейленген немесе орамада не кез 
келген тікбұрышты (оның ішінде ква-
дратты) парақтарда басылған қағаз, 
қатырма қағаз, целлюлозды мақта 

жəне қапталған, сіңдірілген, ламинир-
ленген целлюлозды талшықтан жаса-

латын кенеп
50. 4818 90 100 0 бөлшек саудада сату үшін оралмаған 

хирургиялық жəне ветеринариялық 
мақсатта қолданылатын бұйымдар

51. 4819 10 000 0 фармацевтикалық жəне 
ветеринариялық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын 
гофраланған қағаздан немесе 

қатырма қағаздан жасалған жəшіктер 
мен қораптар

52. 4821 фармацевтикалық жəне 
ветеринариялық өнімдер өндіру 

кезінде пайдаланылатын 
заттаңбалар мен затбелгілер

53. 4823 90 фармацевтикалық жəне 
ветеринариялық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын орамдағы қағаз

52-топ. Мақта
54. 5208 11 100 0

5208 21 100 0
бинттер, таңу материалдары мен 

медициналық жəне ветеринариялық 
дəке дайындауға арналған бетінің 
тығыздығы кемінде шаршы метрге 
200 граммнан аспайтын, массасы 

бойынша құрамының 85 немесе одан 
да көп пайызы мақта талшықтарынан 
тұратын мақта-мата кездемелері

56-топ. Мақта, киіз немесе фетр жəне беймата материалдар, 
арнайы иірілген жіп; жіңішке арқандар, жіптер, арқандар жəне 

арқансымдар жəне олардың өнімдері
55. 5603 фармацевтикалық, ветеринариялық 

өнімді өндіру кезінде пайдаланыла-
тын химиялық жіптерден жасалған 

тоқылмаған материал
56. 5604 фармацевтикалық жəне 

ветеринариялық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын, матамен қапталған 
резеңке жіп жəне бау; сіңдірілген, 
қапталған немесе резеңке немесе 
пластмасса қабы бар жалпақ мата 
жіптер, тегіс жəне соған ұқсас жіптер

62-топ. Машинамен немесе қолдан тоқылған трикотаждан 
басқа киім бұйымдары жəне киім керек-жарақтары

57. 6204 фармацевтикалық мақсатта пайдала-
нылатын киімдер

69-топ. Керамикалық бұйымдар
58. 6909 ветеринарияда пайдаланылатын 

зертханалық, химиялық мақсаттарға 
арналған қыш бұйымдар

70-топ. Шыны жəне оның бұйымдары
59. 7001 00 910 0 фармацевтикалық жəне медициналық 

өнім жасау жəне өндіру кезінде 
қолданылатын оптикалық шыны

(Соңы. Басы 17-бетте) 

тауар ларының тізбесі «Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауар-
ларының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіме-
тінің 2010 жылғы 1 наурыздағы № 145 қаулысымен бекітілген 
тізімнен қалыптастырылады.

18. Мамандандырылған ұйым жүзеге асыратын əлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті сауда үстемесі 
«Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бөлшек са-
уда бағаларының шекті мəндерін жəне оларға бөлшек са-
уда бағаларының шекті рұқсат етілген мөлшерін белгілеу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 
30 наурыздағы № 282 бұйрығына (Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11245 болып тіркелген) сəйкес жергілікті атқарушы органдар 
бекіткен əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бөлшек 
сауда бағаларының шекті мəндерінен 10% немесе одан төмен 
бағаларды ұстауды есепке ала отырып қалыптастырылады.

19. Комиссия облыстың (республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың) əкіміне сатып алынатын азық-түлік 
тауарларының тізбесін жəне олар бойынша шекті сауда үстемесін 
бекіту туралы ұсынымдар енгізеді.

20. Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары Комиссияның 
ұсынымдары негізінде сатып алынатын азық-түлік тауарларының 
тізбесін жəне шекті сауда үстемесін бекітеді.

21. Өңірлік тұрақтандыру қорын қалыптастыру кезінде азық-
түлік тауарларын тікелей тауар өндірушілерден жəне (немесе) 
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерден сатып алу жүзеге 
асырылады. 

22. Өңірлік тұрақтандыру қорларына сатып алынатын азық-
түлiк тауарлары «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 2007 
жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау жəне өткізу кезінде оның 
қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға сəйкес болуы тиіс.

23. Мамандандырылған ұйым статистикалық деректер жəне 
басқа да көздер негізінде өңірдің азық-түлік тауарларының ішкі 
нарығына жəне агроөнеркəсіптік кешен өнімдерінің нарықтарына 
тұрақты негізде талдау (өндіріс көлемі жəне азық-түлік тау-
арларымен қамтамасыз етілуі, олардың тауарларының жыл-
жытылуы, запастардың, бағалардың болуы) жүргізеді, өңірлік 
тұрақтандыру қорына сатып алынатын азық-түлік тауарларының 
көлемін айқындайды жəне сатып алу интернвенциялары туралы 
шешімді қабылдайды.

24. Өңірлік тұрақтандыру қорын пайдалануды тауар интервен-
цияларын жүргізу жəне азық-түлік тауарларын жаңарту жолымен 
мамандандырылған ұйым жүзеге асырады. 

25. Мамандандырылған ұйым əлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті мəндері 
ұлғайған жағдайда 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей тауар ин-
тервенцияларын жүргізу туралы шешім қабылдайды.

26. Мамандандырылған  ұйым  өңірлік  тұрақтандыру 
қорын уақтылы жаңарту мақсатында тұрақты негізде өңірлік 
тұрақтандыру қорының азық-түлік тауарларының сақталу 
мерзімдерін қамтамасыз етеді. 

27. Өңірлік тұрақтандыру қорын жаңарту азық-түлік 
тауарларының сақталу мерзімі аяқталғанға дейін өңірлік 
тұрақтандыру қорынан азық-түлік тауарларын өткізу немесе кейін 
дəл сондай көлемдегі жаңа сақталу мерзімімен немесе келесі 
жылғы жаңа шығымнан азық-түлік тауарларын жеткізе отырып, 

азық-түлік тауарларының сақталу мерзімі аяқталғанға дейін азық 
түлік тауарларын қайтару жолымен жүзеге асырылады.

28. Өңірлік тұрақтандыру қорының азық-түлік тауарларын 
тауар интервенциялары, азық-түлік тауарларын жаңарту үшін 
мамандандырылған ұйымдар өздердерінің өткізу нүктелері 
жəне (немесе) азық-түлік тауарларын өткізетін сауда объектілері 
арқылы, сондай-ақ өңдеу кəсіпорындары шекті сауда үстемесі 
шегінде əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өндіру 
үшін өткізуді жүзеге асырады.

29. Бұл ретте өңдеу кəсіпорны өндірген дайын азық-түлік 
тауарының бағасы облыстың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың əкімі бекіткен шекті рұқсат етілген бөлшек 
сауда бағасынан аспайды жəне мамандандырылған ұйымның 
өңдеу кəсіпорнымен жасасқан өткізу туралы шартында айтылады.

30. Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органы мамандандырылған 
ұйыммен бірлесіп тауар интервенцияларын жүзеге асыратын 
сауда объектілерінің орналасқан жері туралы ақпаратты 
бұқаралық ақпарат құралдары, жергілікті атқарушы органның 
жəне мамандандырылған ұйымның ресми сайттары арқылы 
халыққа жеткізу бойынша ақпараттық жұмыс жүргізеді.

2-параграф. Кəсіпкерлік субъектілеріне қарыз беру тəртібі

31. Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды 
тұрақтандыру мақсатында облыстың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органы 
мамандандырылған ұйымға кейін кəсіпкерлік субъектілеріне беру 
үшін қарыз береді. Қарыз беру қарыз шартын жасау жолымен 
қайтарымдылық, қамтамасыз етілу жəне ақылылық шарттарымен 
жүзеге асырылады.

32. Бағаларды тұрақтандыру мамандандырылған ұйымның 
əлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бекітілген 
төмендетілген бөлшек сауда бағаларын белгілеу жолымен 
қамтамасыз етіледі.

33. Қарыз беру үшін кəсіпкерлік субъектілерін Комиссия 
əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды 
тұрақтандыру тетіктерін іске асыру қағидаларында белгілен-
ген кəсіпкерлік субъектілеріне қойылатын талаптарға (өлшем-
шарттарға) сəйкес айқындайды.

34. Комиссия кəсіпкерлік субъектісін айқындағаннан кейін 
мамандандырылған ұйым кəсіпкерлік субъектісіне қарыз береді.

35. Кəсіпкерлік субъектісі міндетті түрде мамандандырылған 
ұйымның қарызды қайтару бойынша міндеттемелерінің орын-
далуын қамтамасыз етеді. Міндеттемелерінің орындалуын 
қамтамасыз ету мынадай түрде беріледі: кепіл жəне/немесе 
банктік кепілдендіру жəне/немесе сақтандыру шарты жəне/немесе 
үшінші тұлғалардың кепілдік/кепілгерлігі. Міндеттемелерінің 
орындалуын қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жазбаша нысанда рəсімделеді.

36. Қарыз беру шарттары мамандандырылған ұйым мен кəсіп-
керлік субъектісі арасында жасалған қарыз шартында белгіленеді. 

37. Қаржыландыру көзі жергілікті атқарушы органдар бөлетін 
ақшалай қаражат болып табылады. 

38. Қарыз мерзімі өткен берешекті қайта қаржыландыруға 
берілмейді.

39. Қарыз тек ұлттық валютада беріледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2019 жылғы 30 шілдеде Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19123 болып 
енгізілді.
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60. 7005 10 800 0 рентген сəулелерінен қорғауға 
арналған рентген əйнегі

61. 7010 10 000 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын шыны ампулалар

62. 7010 20 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдалынатын тығындар, 

қақпақтар жəне басқа да осыған ұқсас 
шыны бұйымдар

63. 7010 90 710 0,
 7010 90 790 0

фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланатын бөтелкелер, сауыт-

тар, банкалар, ампулалар жəне басқа 
шыны сыйымдылықтар

64. 7017 зертханалық немесе 
фармацевтикалық мақсаттарға 

арналған шыны ыдыс
73-топ. Қара металдардан жасалған бұйымдар

65. 7311 00 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіруде пайдаланылатын қара 
металдан жасалған сығылған не-
месе сұйылтылған газға арналған 

сыйымдылықтар
66. 7319 90 900 0 фармацевтикалық ветеринариялық 

өнім өндіруде пайдаланатын басқа 
да инелер

67. 7326 90 980 7 ветеринариялық мақсатта пай-
даланылатын зарарсыздандыру 
қораптары жəне ұқсас бұйымдар

74-топ. Мыс жəне одан жасалған бұйымдар
68. 74 фармацевтикалық, ветеринариялық 

өнім өндіру кезінде пайдаланыла-
тын тазартылған мыстан жасалған 
құбырлар, түтіктер жəне құбырларға 

арналған фитингтер
76-топ. Алюминий жəне одан жасалған бұйымдар

69. 7604 ветеринариялық техниканы өндіру 
кезінде пайдаланылатын шыбықтар 

мен алюминий профильдері
70. 7607 дəрілік заттарды шығару өндіру бли-

стер қаптама үшін қолданылатын 
қалыңдығы (негізін қоспағанда) 0,2 

миллиметрден артық емес алюминий 
жұқалтыр (негізсіз немесе қағаз, кар-
тон, пластмасса немесе өзге де ұқсас 

материал негізінде)
71. 7612, 

7612 10 000 0
фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланы-
латын алюминийден жасалған 

деформацияға ұшырайтын түтікті 
сыйымдылықтар (тубалар)

72. 7612,
7612 90 200 0

фармацевтикалық өнім өндіруде 
пайдаланылатын аэрозольді 

орамдардағы алюминийден жасалған 
басқа да сыйымдылықтар

73. 7613 00 000 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын, сығылған газдарға 

арналған алюминий ыдыстар
82-топ. Бағалы емес металдардан жасалған аспаптар, құрал-
саймандар, пышақ бұйымдары, қасықтар жəне шанышқылар; 
олардың бағалы емес металдардан жасалған бөлшектері

74. 8207 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланыла-
тын металды сым тартуға немесе 
бөлуге арналған фильерлерді қоса 
алғанда, қол құралдарына арналған 
механикалық жетегімен немесе он-
сыз немесе станоктарға арналған 
(мысалы нығыздауға, қалыптауға, 
кесуге, шабуға, бұранданы кесу-
ге, бұрғылауға, қайрауға, тартуға, 
жоңғылауға, токарлық өңдеуге не-
месе бұрауға) ауысымдық жұмыс 

құралдары
83-топ. Асыл емес металдардан жасалған басқа да бұйымдар
75. 8309 90 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын алюминийден 
жасалған тығындағыш қақпақтар;

84-топ. Ядролық реакторлар, қазандар, жабдықтар жəне 
механикалық құрылғылар; олардың бөліктері

76. 8413 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын шығыстарды 

өлшеуіштері бар немесе шығыстарды 
өлшеуіштері жоқ сұйықтық сорғылары

77. 8414 ветеринариялық мақсатта жəне 
(немесе) фармацевтикалық, 

ветеринариялық өнеркəсіпте пайда-
ланылатын ауа немесе вакуумдық 
сорғыштар, ауа немесе газ ком-
прессорлары мен желдеткіштері; 
желдеткіші, сүзгіштері бар неме-
се сүзгішсіз желдеткіші немесе 

рецикуляциялық сору қалпақтары не-
месе желдеткіші бар шкафтар

78. 8415 81 001 0,
 8415 90 000 9

фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнімдер өндіру кезінде арнайы өндіріс 

үй-жайларында микроклиматты 
сақтауға арналған температураның 
жəне ылғалдың автоматтық реттегіші 

бар өндірістік кондиционерлер; 
олардың бөліктері

79. 8418 тұрмыстық жабдықты қоспағанда, 
фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
медициналық жəне ветеринариялық 

мақсатта пайдаланылатын 
тоңазытқыш жəне мұздатқыш 
жабдықтары; оның бөліктері

80. 8419 тұрмыстық мақсаттарда пайдаланы-
латын машиналар мен жабдықтарды 

қоспағанда, жылыту, қайнату, 
қыздыру, дистилдеу, ректификаци-
ялау, зарарсыздандыру, пастерлеу, 
буландыру, кептіру, булау, жел-
дету немесе салқындату сияқты 
температураны өзгерте отырып 

жүргізілетін процестерде материал-
дарды өңдеуге арналған электрмен 
немесе электрсіз қыздырылатын 

(пешті, камераны жəне 8514 тауар 
позициясының басқа да жабдықтарын 

қоспағанда) өнеркəсіптік немесе 
зертханалық машиналар, жабдықтар; 
фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіруде пайдаланылатын инер-
циясысыз су жылытқыштар немесе 
электрсіз жылытылатын су аккумуля-
торлары; жабдықтардың бөлшектері

81. 8421 ветеринариялық мақсаттарға 
арналған, сондай-ақ 

фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланылатын 
орталықтандырылған кептіргіштерді 

қоса алғанда, цетрифугалар; 
сұйықтықтар мен газдарды сүзуге не-
месе тазартуға арналған жабдықтар 
мен құрылғылар, олардың бөлшектері

82. 8422 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланылатын 
шөлмектерді немесе басқа ыдыстар-
ды жууға жəне кептіруге арналған 
қондырғылар; шөлмектерді, бан-
каларды тығындауға, толтыруға, 
қораптарды, қаптарды жəне өзге 
де ыдыстарды жабуға, бекітуге не-
месе оларды белгілеуге арналған 
құралдар; шөлмектер, банкалар, 
тубалар жəне ұқсас ыдыстарды 
қақпақтар немесе тығындармен 

герметикалық тығындауға арналған 
құралдар; қаптамалауға неме-
се орауға (оның ішінде қаптама 

материалының термоорнығуы бар 
тауарды қаптаушы құрал) арналған 

құралдар жəне басқалары;
83. 8423 конвейерлердегі бұйымдарды үздіксіз 

өлшеуге арналған таразылар (конвей-
ерде, чеквейерде қаптама салмағын 
бақылауға арналған машиналар); 
фармацевтикалық өнімін шығару 

кезінде пайдаланылатын ең жоғары 
өлшеу массасы 30 килограмнан 
аспайтын алдын ала оралған тау-
арларды өлшеуге жəне таңбалауға 

арналған жабдықтар

84. 8428 20 800 9 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланылатын 
пневматикалық көтергіштер жəне кон-

вейерлер
85. 8438 фармацевтикалық өнім өндіруде 

құюға жəне таблетка жасауға 
арналған машиналар, қабықшалар 

жасауға арналған машиналар
86. 8442 пластиналарды, цилиндрлерді не-

месе басқа да баспа түрлерін 
дайындауға немесе əзірлеуге 

арналған машиналар, аппаратуралар, 
жабдықтар; пластиналар, цилиндрлер 
немесе басқа да баспа түрлері; үй-

жайларда пайдаланылатын пластина-
лар, цилиндрлер жəне баспа мақсаты 
үшін дайындалған литографиялық 

тастар (мысалы үшкірленген, 
тегістелген немесе жылтыратылған); 

олардың бөліктері
87. 8443 пластиналар, цилиндрлер жəне 8442 

тауар позициясының басқа да баспа 
түрлері арқылы баспа үшін пайдала-
натын баспа машиналары; олардың 

бөлігі жəне фармацевтикалық, 
медициналық жəне ветеринариялық 
өнімдерді шығару кезінде денсаулық 

сақтау ұйымдарында, таза үй-
жайларда пайдаланылатын олардың 
бөліктері жəне құралдары; олардың 

бөліктері
88. 8444 00 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын химиялық тоқыма 
маталарын тартуға, созуға, тоқуға не-
месе кесуге арналған машиналар; 

олардың бөлшектері
89. 8471,

8471 49 000 0
фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын жүйе түрінде 
əкелінетін өзге есептеуіш машиналар

90. 8474,
8474 20 000

8474 39 000 1,
8474 80 101 0,
8474 80 901 0,

8474 90

ұнтақ тəрізді күйдегі минерал-
ды өнімдерді ұсатуға, ұнтақтауға, 
араластыруға немесе илеуге 

арналған жабдық (грануляторлар); 
фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын агломерациялауға, 
пішіндеуге немесе құюға арналған 

жабдықтар жəне олардың бөлшектері
91. 8477 резеңкені немесе пластмасса-

ны өңдеуге арналған немесе 
фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнімдерді өндіру кезінде пайда-
ланатын аталған топтың басқа 

жерінде атауы аталмаған осы мате-
риалдардан өнім өндіруге арналған 

жабдықтар
92. 8479 89 970 8 ветеринариялық мақсаттағы 

бұйымдарды өндіру кезінде осы 
топтың басқа жерінде атауы 

аталмаған немесе енгізілмеген өзге 
де машиналар жəне механикалық 

құрылғылар 
93. 8480 71 000 0 ветеринариялық мақсаттағы 

бұйымдарды өндіру кезінде пайдала-
нылатын резеңкені немесе пластмас-
саны үрлеу арқылы немесе қысыммен 

құюға арналған қалыптар
85-топ. Электрлік машиналар жəне жабдық, олардың 

бөліктері; дыбыс жазуға жəне дыбысты жаңғыртуға арналған 
аппаратура, теледидарлық бейне мен дыбысты жазатын 
жəне жаңғырту үшін аппаратура, олардың бөліктері жəне 

жабдықтары
94. 8509 кіріктірмелі электр қозғалтқышы бар 

портативті тұрмыстық электр сүт 
сорғыштары

95. 8514 ветеринариялық мақсатта пайдалана-
тын зертханалық электр пештері мен 

камералары
96. 8516 ветеринарияда пайдалануға арналған 

электрлі инерциясы жоқ неме-
се аккумуляциялайтын электр су 

жылытқыштары, батырылатын электр 
жылытқыштары

97. 8517 62 000 9 медициналық жəне ветеринариялық 
мақсатта пайдаланатын сымды бай-
ланыс жүйесіне арналған немесе 

сымды цифрлық жүйеге арналған ап-
паратура

98. 8525 80 300 0 ветеринариялық мақсатта пайдала-
натын жарықтығы төмен бейнелерді 

цифрлық тіркеуге арналған 
құрылғылар

99. 8528 59 900 9 медициналық жəне ветеринариялық 
мақсатта пайдаланылатын монитор-

лар
100. 8537 ветеринариялық мақсаттарда пайда-

ланылатын электр тогын басқаруға 
немесе таратуға арналған, оның 
ішінде 90-топтың аспаптары мен 

құрылғылары жəне цифрлық басқару 
аппараттарынан тұратын, екі не-
месе одан да көп құрылғылармен 
жабдықталған, 8517 тауарлық 
позицияның коммутациялық 

құрылғыларынан басқа өзге де 
пульттер, панельдер, консольдар, 
үстелдер, тарату қалқандары жəне 
электрлік аппаратураларға арналған 

тұғырлар; олардың бөлшектері
101. 8538 ветеринариялық мақсаттарда пайда-

ланылатын, негізінен немесе тек қана 
8537 тауарлық позицияның аппара-
тураларына арналған бөлшектер; 

олардың бөліктері
102. 8539 49 000 0 ветеринарияда қолданылатын 

ультракүлгін жəне инфрақызыл сəуле 
шығаратын шамдар

87-топ. Теміржол немесе трамвай жылжымалы құрамынан 
басқа, жерүсті көлік құралдары жəне олардың бөлшектері мен 

құрал-саймандары
103. 8705 90 800 5 ветеринариялық мақсаттар үшін 

пайдаланылатын жаңа моторлық 
көлік құралдары (жылжымалы 
ветеринариялық кешендер)

104. 8707 90 900 9 жылжымалы ветеринариялық кешен-
дерге арналған шанақ-фургондар

90-топ. Оптикалық, фотографиялық, кинематографиялық, 
өлшегіш, бақылаушы, прецизиялық, медициналық немесе 

хирургиялық аспаптар мен аппараттар; олардың бөлшектері 
мен құрал-саймандары

105. 9006 30 000 0 ішкі органдарды ветеринариялық не-
месе хирургиялық зерттеп-қарауға 
арналған арнайы фотокамералар

106. 9006 91000 0 ветеринариялық мақсаттарда 
қолданылатын бейнелерді, олардың 
бөліктері мен керек-жарақтарын 

тіркеу құрылғылары
107. 9011 ветеринариялық мақсаттарда пайда-

ланылатын оптикалық күрделі микро-
скоптар;

108. 9016 00 ветеринариялық мақсаттарда пай-
даланылатын əртүрлі салмақтағы 

гірлері бар немесе жоқ, сезімталдығы 
0,05 грамм немесе одан жоғары та-
разылар, олардың бөлшектері мен 

керек-жарақтары
109. 9018 сцинтиграфиялық аппарату-

раны қоса алғанда, ветерина-
рияда қолданылатын аспап-
тар мен құрылғылар, басқа да 

электромедициналық аппаратура 
жəне көздің көруін зерттеуге арналған 
аспаптар (солярийден басқа), оның 
ішінде ветеринариялық мақсаттағы 
бұйымдар құрамына кіретін қосалқы 
бөлшектер мен құрамдас бөлшектер

110. 9019 механотерапияға арналған 
құрылғылар немесе басқа да 

терапиялық тыныс алу аппаратурасы
111. 9022 ветеринариялық пайдалануға 

арналған рентгендік, альфа-, бета не-
месе гамма-сəулеленуге пайдалануға 

негізделген аппаратура, 

оған қоса рентгенографиялық немесе 
радиотерапиялық, рентгендік түтіктер 
жəне басқа да рентгендік сəулелену 
генераторлары, жоғары кернеудегі ге-
нераторлар, басқару қалқандары мен 
пульттері, экрандар, үстелдер, крес-

лолар жəне зерттеп-қарауға
немесе емдеуге арналған соған ұқсас 
бұйымдар, оның ішінде көрсетілген 
аппаратура мен бұйымдардың 

құрамына кіретін қосалқы бөлшектер 
мен құрамдас бөлшектер

112. 9024 80 190 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын материалдардың 

қаттылығын, мықтылығын жəне басқа 
да механикалық қасиеттерін сынауға 
арналған машиналар мен құрылғылар 

(таблеткалардың қаттылығы мен 
мықтылығын өлшеуге арналған 

аспаптар)
113. 9025 ветеринариялық мақсаттар үшін жəне 

фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
қолданылатын ареометрлер, термо-
мерлер, барометрлер, гигрометрлер, 
жазатын құрылғылары бар немесе 
жазатын құралдары жоқ психромет-

рлер
114. 9026 фармацевтикалық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын 
сұйықтықтардың немесе газдардың 
шығынын, деңгейін қысымын немесе 
басқа да ауыспалы сипаттамаларын 
өлшеуге немесе бақылауға арналған 
аспаптар мен аппаратура жəне емдік 
газбен қамтамасыз ету жүйесінің 

жабдықтары
115. 9027 химиялық талдауға арналған 

аспаптар мен аппаратура (мыса-
лы, поляриметрлер, рефрактомет-
рлер, спектрометрлер, газ-немесе 
түтін талдағыштар); тұтқырлығын, 

кеуектігін, кеңеюін, үстірт керілуін не-
месе соған ұқсастарды өлшеуге не-
месе бақылауға арналған аспаптар 

мен аппаратура; жылудың, дыбыстың 
немесе жарықтың мөлшерін өлшеуге 
немесе бақылауға арналған аспаптар 
мен аппараттар (экспонометрлерді 
қоса алғанда); ветеринариялық 

мақсаттар үшін қолданылатын микро-
томдар, олардың бөлшектері мен 

құрал-саймандары
116. 9030 10 000 0 ветеринарияда қолданылатын ион-

ды сəулені табу немесе өлшеуге 
арналған аспаптар мен аппаратура-

лар
117. 9031 ветеринарияда немесе 

фармацевтикалық өнім өндіру 
кезінде қолданылатын өлшеу немесе 

бақылау құралдары
118. 9032 10 ветеринарияда қолданылатын термо-

статтар
119. 9033 000 00 0 фармацевтика, ветеринария 

өнеркəсібінде пайдаланыла-
тын 90-топтың машиналарының, 

аспаптарының, құралдарының неме-
се аппаратураның (осы топтың басқа 
жерінде атауы аталмаған немесе 

енгізілмеген) бөлшектері жəне керек-
жарақтары

91-топ. Сағаттың барлық түрі жəне оның бөлшектері
120. 9106 90 000 0 ветеринарияда қолданылатын 

технологиялық үдеріс таймерлері, 
өзіне тағуға немесе өзімен бірге 
алып жүруге арналмаған секунд 
өлшегіштер, соған ұқсас құралдар

94-топ. Жиһаз; төсек-орын жабдықтары, матрацтар, 
матрацтың негіздері, диван жастықтары жəне жиһаздардың 
осыған ұқсас іші толтырылған керек-жарақтары; басқа жер-
де атауы аталмаған немесе қосылмаған шамдар жəне 

жарықтандырғыш жабдықтар; жарық көрсеткіштер; аты не-
месе атауы немесе мекенжайы бар жарық тақтайшалар жəне 
осыған ұқсас бұйымдар; жинақталатын құрылыс конструкци-

ялары
121. 9402 ветеринариялық жиhаз (мысалы, 

операциялық үстелдер, қарауға 
арналған үстелдер), жоғарыда 

айтылған бұйымдардың бөлшектері
122. 9403 ветеринарияда қолданылатын өзге де 

жиhаз жəне оның бөлшектері
123. 9405 10 210 1,

9405 10 400 1,
9405 10 500 1,
9405 10 910 1,
9405 10 980 1,
9405 20 110 1,
9405 20 400 1,
9405 20 500 1,
9405 20 910 1,
9405 20 990 1,
9405 40 100 1,
9405 40 310 1,
9405 40 350 1,
9405 40 390 1,
9405 40 910 1,
9405 40 950 1,
9405 40 990 1,
9405 91 900 1,
9405 92 000 1,
9405 99 000 1,

ветеринарияда қолданылатын шам-
дар мен жарық беретін жабдықтар, 

жарығы белгілі бір жерге бағытталған 
шамдар жəне олардың бөлшектері

124. 9406 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіруге арналған арнайы 

өндірістік үй-жайларда пайдаланыла-
тын құрастырмалы құрылыс конструк-

циялары (таза үй-жайлар)
96-топ. Əртүрлі дайын бұйымдар

125. 9608 20 000 0 йод пен бриллиант көгінің ерітінділері 
бар биомаркерлерді өндіруге 

арналған фетрден жəне басқа кеуекті 
материалдардан жасалған ұштары 

бар пластикті маркерлер

Қазақстан РеспубликасыАуыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 16 шілдедегі №261 бұйрығына 2-қосымша

Импорты қосылған құн салығынан босатылатын вете-
ринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) 
кез келген нысандағы дəрілік заттардың; протездiк-

ортопедиялық бұйымдарды, ветеринариялық техниканы 
қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдардың; 
ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) 
кез келген нысандағы дəрілік заттарды жəне протездiк-
ортопедиялық бұйымдарды, ветеринариялық техниканы 
қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдарды 
өндіруге арналған материалдардың, жабдықтың жəне 

жиынтықтауыштардың тізбесі

Ре
тт
ік 
нө
мі
рі

Еуразиялық 
экономикалық 

одақтың 
сыртқы 

экономикалық 
қызметінің 
тауар 

номенклатура-
сының коды

Тауардың атауы

02-топ. Ет жəне тағамдық қосалқы ет өнімдері
1. 0206 10 100 0,

0206 22 000 1,
0206 29 100 0,
0206 30 000 1,
0206 30 000 3,
0206 41 000 1,
0206 49 000 1,
0206 80 100 0,
0206 90 100 0

ірі қара малдың, шошқаның, 
қойдың, ешкінің, жылқының, есектің, 

қашырдың немесе лошактың 
фармацевтика өнімдерін өндіру 
кезінде пайдаланылатын жаңадан 
сойылған, салқындатылған неме-
се тоңазытылған тағамдық қосалқы 

өнімдері

05-топ. Басқа жерде аталмаған немесе енгiзiлмеген жануар-
лардан алынған тағамдық өнiмдер

2. 0507 90 000 0 фармацевтикалық өнімді өндіру 
кезінде пайдаланылатын маралдың 

мүйізі

11-топ. Ұн тарту-жарма өнеркəсібінің өнімдері; мия; крахмал-
дар; инулин; бидай дəн маңызы

3. 1108 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын бидай, жүгері, кар-

топ крахмалы, инулин
12-топ. Майлы дақылдар мен тұқымдар; өзге тұқымдар, 
жемістер жəне дəн; дəрілік өсімдіктер жəне техникалық 

мақсаттағы өсімдіктер; сабан жəне жемшөп
4. 1211 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын балғын немесе 
кептірілген, бүтін немесе ұсақталған, 
жармаланған немесе ұнтақталған 
өсім діктер, олардың жекелеген 

бөлік тері (тұқымы мен жемісін қоса 
алғанда)

13-топ. Табиғи тазаланбаған шайырлар, камедтер, 
қарамайлар жəне өзге де өсiмдiк шырындары мен 

сығындылары
5. 1302 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын өсімдік шырындары 
мен сығындылары, агар-агар, пек-

тиндер
15-топ. Жануарлардан немесе өсiмдiктерден алынған 

тоңмайлар мен майлар жəне олардан ажыратылып алынған 
өнiмдер; дайын тағамдық тоңмайлар; жануарлардан немесе 

өсiмдiктерден алынған балауыздар
6. 1504 20 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын балық бауырынан 
алынатын тоңмайдан басқа балық 
тоң майы, май жəне олардың фрак-

циясы
7. 1505 00 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын шайыр
8. 1515 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын өсімдік майлары 
жəне олардың фракциялары

9. 1520 00 000 0 фармацевтикалық өнімді өндіру 
кезінде пайдаланылатын глицерин

17-топ. Қант жəне қанттан жасалған кондитерлік өнімдер
10. 1702 фармацевтикалық өнімді өндіру 

кезінде пайдаланылатын қатты 
күйіндегі химиялық таза лактозаны, 
мальтозаны, глюкозаны жəне фрукто-
заны қоса алғанда, өзге де қанттар

18-топ. Какао жəне одан жасалған өнімдер
11. 1804 00 000 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын какао-майы, какао-
тоңмайы

21-топ. Əр түрлі тағамдық өнімдер
12. 2106 90 980 3 аурулардың алдын алу жəне ем-

деу үшін пайдаланатын тағамға 
теңгеріммен қосуға арналған вита-
миндер мен минералдық заттардың 

қоспалары
22-топ. Алкогольды жəне алкогольсіз сусындар жəне сірке

13. 2207 10 000 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын, спирт концентраци-

ясы көлемі бойынша құрамының 
80 пайызы немесе одан да көп бола-
тын денатуратталған этил спирті

25-топ. Тұз; күкірт; топырақ пен тас; сылақ материалдары, əк 
жəне цемент

14. 2501 00 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын таза натрий 

хлориді
15. 2526 20 000 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын ұсақталған немесе 
ұнтақталған тальк

27-топ. Минералдық отын, мұнай жəне оларды айдау 
өнімдері; битуминоздық заттар; минералдық балауыздар

16. 2712 10 900 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын өзге мұнай вазелині

17. 2712 20 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын, массасы бойынша 
құрамының 0,75 пайызынан аз май-

дан тұратын парафин
28-топ. Бейорганикалық химия өнімдері; бағалы металдар, 
жерде сирек кездесетін металдар, радиоактивті элементтер 
немесе изотоптардың бейорганикалық жəне органикалық 

қосылыстары
18. 28 бейорганикалық химия өнімдері; 

фармацевтикалық жəне ветеринария-
лық өнімді шығару кезінде пай-
даланылатын қымбат бағалы 

металдардың, жерде сирек кездесетін 
металдардың, радиоактивті 

элементтердің немесе изотоптардың 
бейорганикалық немесе органикалық 
қосылыстары жəне тазартылған, 

кондуктометрлік су, ветеринариялық 
мақсатта пайдаланылатын осыған 

ұқсас таза су
29-топ. Органикалық химиялық қосылыстар

19. 29 Фармацевтикалық жəне ветеринария-
лық өнімдерді өндіру кезінде пай-
даланылатын, стерилизаторларда 
қолдануға арналған табиғи немесе 
синтезделген органикалық химиялық 

қосылыстар
30-топ. Фармацевтикалық өнім

20. 30 фармацевтикалық өнім
31-топ. Тыңайтқыштар

21. 3102 10 100 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын сусыз құрғақ өнімге 

есептегенде массасы бойынша 
құрамының 45 пайызынан астамы 

азоттан тұратын зəрлік
32-топ. Иілік немесе бояғыш сығындылар; танниндер жəне 
олардың туындылары; бояғыш заттар, пигменттер жəне өзге 
де бояғыш заттар; бояулар жəне лактар; шпатлевкалар жəне 

өзге де мастиктер; полиграфиялық бояу, сия, тушь
22. 3203 00 айқындалған немесе айқындалмаған 

химиялық құрамдағы өсімдік не-
месе жануар тектес бояғыш заттар 

(жануар көмірінен басқа бояғыш 
сығын ды ларды қоса алғанда); 

фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланылатын 
өсімдік немесе жануар тектес бояғыш 

заттар негізінде дайындалған 
препараттар

23. 3204 синтетикалық органикалық бояғыш 
заттар негізінде дайындалған пре-
параттар; фармацевтикалық жəне 
ветеринариялық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын айқындалған не-
месе айқындалмаған химиялық 
құрамдағы оптикалық ақтағыштар 
немесе люминофорлар ретінде 
пайдаланылатын синтетикалық 

органикалық өнімдер
24. 3208 синтетикалық полимерлер немесе 

химиялық түрлендірілген табиғи по-
лимерлер негізінде жасалған, дис-
пергирленген немесе сусыз ортада 
ерітілген (эмальдар жəне политур-
ларды қоса алғандағы) бояулар 
жəне лактар; фармацевтикалық, 
ветеринариялық өнімдер өндіру 

кезінде пайдаланылатын ерітінділер
33-топ. Эфир майлары жəне резиноидтер; парфюмериялық, 

косметикалық немесе туалеттік заттар
25. 3301 фармацевтикалық, ветеринариялық 

өнімдер өндіру кезінде пайдаланыла-
тын эфир майлары

26. 3307 құрамында теңіз сулары жəне тұщы 
сулар қоспасы бар дəрілік препарат-
тар мен ветеринариялық мақсаттағы 

бұйымдар

(Жалғасы. Басы 18-бетте) 
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35-топ. Ақуызды заттар; түрлендірілген крахмалдар; 
желімдер; ферменттер

27. 3502 альбуминдер (құрғақ затқа есептеген-
де массасы бойынша құрамының 80 
пайызынан астамы іркіт ақуызынан 
тұратын екі немесе одан да көп 
іркіт ақуызының концентраттарын 
қоса алғанда), альбуминаттар жəне 
фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын басқа да альбумин 

туындылары
28. 3503 00 ветеринариялық мақсатта жəне 

фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын желатин жəне оның 
туындылары, желатиннен жасалған 

қатты капсулалар
29. 3505 10 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланатын декстриндер, өзге 
түрлендірілген крахмалдар

30. 3507 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын басқа жерде 
аталмаған ферменттер, ферменттік 

препараттар
37-топ. Фото- жəне кинотауарлар

31. 3701 ветеринариялық мақсаттарда пай-
даланылатын қағаздан, қатырма 

қағаздан немесе тоқыма материалда-
рынан басқа, кез келген материалдан 
жасалған жайпақ рентгендік фотопла-

стинкалар мен фото үлдірлер
32. 3702 10 000 0 ветеринариялық мақсаттарда пай-

даланылатын қағаздан, қатырма 
қағаздан немесе тоқыма материал-
дарынан басқа, кез келген матери-
алдан жасалған орамдағы рентгендік 

фотоүлдірлер
38-топ. Басқа да химиялық өнімдер

33. 3802 10 000 0 ветеринариялық мақсатта пайдаланы-
латын белсенді етілген көмір

34. 3807 00 100 0 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланатын 

ағаш қарамайы
35. 3821 00 000 0 ветеринариялық мақсаттарда пай-

даланылатын микроорганизмдердің 
(вирустар жəне соған ұқсастарды 
қоса) немесе өсімдік, жануарлар 

жасушаларының өмір сүру қызметін 
өсіруге немесе қолдауға арналған 

дайын дақылды орталар
36. 3822 00 000 0 төсемдегі диагностикалық немесе 

зертханалық реагенттер, төсем дегі 
немесе төсемсіз дайын диагнос тика-
лық немесе зертханалық реагенттер; 
медициналық жəне ветеринариялық 
мақсаттарда пайдаланылатын серти-
фикатталған эталон материалдары

37. 3824 99 610 0,
3824 99 620 0,
3824 99 640 0

фармакологияда немесе хирурги-
яда қолданылатын өнімдер жəне 

құрамдар
39-топ. Пластмассалар жəне олардың өнімдері

38. 39 ветеринариялық мақсаттарда, 
сондай-ақ дəрілік заттарды, 
ветеринариялық мақсаттағы 

бұйымдарды ветеринариялық тех-
никаны өндіру үшін пайдаланыла-
тын пластмассалар жəне олардан 

жасалған бұйымдар
40-топ. Каучук, резеңке жəне олардың өнімдері

39. 4001 10 000 0 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнімдер өндіру кезінде пайдаланыла-

тын табиғи, вулканизацияланған 
немесе вулканизацияланбаған каучук 

латексі
40. 4001 22 000 0 фармацевтикалық, ветеринариялық 

өнімдер өндіру кезінде пайдаланыла-
тын табиғи, техникалық арнайы каучук

41. 4005 10 000 0 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнімдер өндіру кезінде пайдаланыла-
тын техникалық көміртегімен немесе 
кремний диоксидімен толтырылған 

резеңке қоспасы, эластометр
42. 4006 90 000 0 фармацевтикалық, ветеринариялық 

өнімдер өндіру кезінде пайдаланыла-
тын өзге де нысандар 

(мысалы, шыбықшалар, құбырлар 
жəне фасонды профильдер) жəне 
вулканизацияланбаған резеңкеден 

жасалған бұйымдар (мысалы, 
дискілер мен сақиналар)

43. 4010 фармацевтикалық, медициналық 
жəне ветеринариялық өнеркəсіпте 

пайдаланылатын вулканизацияланған 
резеңкеден жасалған конвейерлі 
таспалар немесе жетекті ремендер 

немесе бельтинг
44. 4014 қатты резеңкеден басқа вулкани-

зация ланған резеңкеден немесе 
оларсыз жасалған гигиеналық не-
месе фарма цевтикалық бұйымдар; 

фармацев тикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын қатты резеңкеден 

басқа, вулканизацияланған 
резеңкеден жасалған тығындар; 
ветеринариялық мақсатта пайда-
ланылатын резеңке жылытқыштар, 

бүріккіштер, көз пипеткалары, 
мұрынға арналған аспираторлар, 
сүтсорғыштар, Эсмарх ыдысы, қан 
тоқтатқыш жгут, Мартенс бинті, 
емізіктердің əртүрлі типтері

45. 4015 11 000 0,
4015 19 000 0
4015 90 000 0

ветеринариялық мақсаттарға 
арналған киімдер жəне оның ке-

рек- жарақтары, вулканизациялған 
резеңкеден жасалған хирургиялық 
жəне қарауға арналған, стерильді 
жəне стерильді емес медициналық 
қолғаптар, неопреннен жасалған 

белдіктер мен таңғыштар
46. 4016 фармацевтикалық өнімдерді шығару 

кезінде пайдаланатын вулкандалған 
резеңкеден жасалған бұйымдар

48-топ. Қағаз жəне картон; қағаз массасынан, қағаз немесе 
картоннан жасалған бұйымдар

47. 4803 00 ветеринариялық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын орамдағы целлюло-

за талшығынан жасалған кенеп
48. 4804 4803 тауар позициясында көрсетіл-

геннен басқа, фармацевтикалық 
жəне ветеринариялық мақсаттарда 
қолданылатын орамада немесе 
парақталған ағартылмаған крафт-

қағаз жəне крафт-картон 
49. 4811 4803 тауар позициясының тауар-

ларынан басқа, фармацевтикалық 
жəне ветеринариялық мақсаттарда, 
сондай-ақ фармацевтикалық жəне 

ветеринариялық өнім өндіру үшін пай-
даланылатын орамада не кез келген 
тікбұрышты (шаршыны қоса алғанда) 
парақтарда басылған қағаз, қатырма 

қағаз, целлюлозды мақта жəне 
қапталған, сіңдірілген, ламинирленген 

целлюлозды талшықтан 
жасалатын кенеп

50. 4818 90 100 0 бөлшек саудада сату үшін оралмаған 
хирургиялық жəне ветеринариялық 
мақсатта қолданылатын бұйымдар

51. 4819 10 000 0 фармацевтикалық жəне 
ветеринариялық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын гофраланған 
қағаздан немесе қатырма қағаздан 
жасалған жəшіктер мен қораптар

52. 4821 фармацевтикалық жəне ветеринария-
лық өнімдер өндіру кезінде пай-
даланылатын заттаңбалар мен 

затбелгілер
53. 4823 90 фармацевтикалық жəне 

ветеринариялық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын орамдағы қағаз

52-топ. Мақта
54. 5208 11 100 0

5208 21 100 0
бинттер, таңу материалдары мен 

медициналық жəне ветеринариялық 
дəке дайындауға арналған бетінің 
тығыздығы кемінде шаршы метрге 

200 грамнан аспайтын, массасы бой-
ынша құрамының 85 немесе одан да 
көп пайызы мақта талшықтарынан 
тұратын мақта-мата кездемелері

56-топ. Мақта, киіз немесе фетр жəне беймата материалдар, 
арнайы иірілген жіп; жіңішке арқандар, жіптер, арқандар жəне 

арқансымдар жəне олардың өнімдері
55. 5603 фармацевтикалық, ветеринариялық 

өнімді өндіру кезінде пайдаланыла-
тын химиялық жіптерден жасалған 

тоқылмаған материал
56. 5604 фармацевтикалық жəне 

ветеринариялық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын, матамен қапталған 
резеңке жіп жəне бау; сіңдірілген, 
қапталған немесе резеңке немесе 
пластмасса қабы бар жалпақ мата 
жіптер, тегіс жəне соған ұқсас жіптер

69-топ. Керамикалық бұйымдар
57. 6909 ветеринарияда пайдаланылатын 

зертханалық, химиялық мақсаттарға 
арналған қыш бұйымдар

70-топ. Шыны жəне оның бұйымдары
58. 7001 00 910 0 фармацевтикалық жəне медициналық 

өнім жасау жəне өндіру кезінде 
қолданылатын оптикалық шыны

59. 7005 10 800 0 рентген сəулелерінен қорғауға 
арналған рентген əйнегі

60. 7010 10 000 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын шыны ампулалар

61. 7010 20 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдалынатын тығындар, 

қақпақтар жəне басқа да осыған ұқсас 
шыны бұйымдар

62. 7010 90 710 0,
7010 90 790 0

фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланатын бөтелкелер, сауыт-

тар, банкалар, ампулалар жəне басқа 
шыны сыйымдылықтар

63. 7017 зертханалық немесе 
фармацевтикалық мақсаттарға 

арналған шыны ыдыс
73-топ. Қара металдардан жасалған бұйымдар

64. 7311 00 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіруде пайдаланылатын қара 
металдан жасалған сығылған не-
месе сұйылтылған газға арналған 

сыйымдылықтар
65. 7319 90 900 0 фармацевтикалық ветеринариялық 

өнім өндіруде пайдаланатын басқа да 
инелер

66. 7326 90 980 7 ветеринариялық мақсатта пайдаланы-
латын зарарсыздандыру қораптары 

жəне ұқсас бұйымдар
74-топ. Мыс жəне одан жасалған бұйымдар

67. 74 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланыла-
тын тазартылған мыстан жасалған 
құбырлар, түтіктер жəне құбырларға 

арналған фитингтер
76-топ. Алюминий жəне одан жасалған бұйымдар

68. 7604 ветеринариялық техниканы өндіру 
кезінде пайдаланылатын шыбықтар 

мен алюминий профильдері
69. 7607 дəрілік заттарды шығару өндіру бли-

стер қаптама үшін қолданылатын 
қалыңдығы (негізін қоспағанда) 0,2 

миллиметрден артық емес алюминий 
жұқалтыр (негізсіз немесе қағаз, кар-
тон, пластмасса немесе өзге де ұқсас 

материал негізінде)
70. 7612, 

7612 10 000 0
фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланы-
латын алюминийден жасалған 

деформацияға ұшырайтын түтікті 
сыйымдылықтар (тубалар)

71. 7612,
7612 90 200 0

фармацевтикалық өнім өндіруде 
пайдаланылатын аэрозольді 

орамдардағы алюминийден жасалған 
басқа да сыйымдылықтар

72. 7613 00 000 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын, сығылған газдарға 

арналған алюминий ыдыстар
82-топ. Бағалы емес металдардан жасалған аспаптар, құрал-
саймандар, пышақ бұйымдары, қасықтар жəне шанышқылар; 
олардың бағалы емес металдардан жасалған бөлшектері

73. 8207 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланыла-
тын металды сым тартуға немесе 
бөлуге арналған фильерлерді қоса 
алғанда, қол құралдарына арналған 
механикалық жетегімен немесе он-
сыз немесе станоктарға арналған 
(мысалы нығыздауға, қалыптауға, 
кесуге, шабуға, бұранданы кесу-
ге, бұрғылауға, қайрауға, тартуға, 
жоңғылауға, токарлық өңдеуге не-
месе бұрауға) ауысымдық жұмыс 

құралдары
83-топ. Асыл емес металдардан жасалған басқа да бұйымдар
74. 8309 90 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын алюминийден 
жасалған тығындағыш қақпақтар;

84-топ. Ядролық реакторлар, қазандар, жабдықтар жəне 
механикалық құрылғылар; олардың бөліктері

75. 8413 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын шығыстарды 

өлшеуіштері бар немесе шығыстарды 
өлшеуіштері жоқ сұйықтық сорғылары

76. 8414 ветеринариялық мақсатта жəне 
(немесе) фармацевтикалық, 

ветеринариялық өнеркəсіпте пайда-
ланылатын ауа немесе вакуумдық 
сорғыштар, ауа немесе газ ком-
прессорлары мен желдеткіштері; 
желдеткіші, сүзгіштері бар неме-
се сүзгішсіз желдеткіші немесе 

рецикуляциялық сору қалпақтары не-
месе желдеткіші бар шкафтар

77. 8415 81 001 0,
8415 90 000 9

фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнімдер өндіру кезінде арнайы өндіріс 

үй-жайларында микроклиматты 
сақтауға арналған температураның 
жəне ылғалдың автоматтық реттегіші 

бар өндірістік кондиционерлер; 
олардың бөліктері

78. 8418 тұрмыстық жабдықты қоспағанда, 
фармацевтикалық өнім өндіру 
кезінде медициналық жəне 

ветеринариялық мақсатта пайдаланы-
латын тоңазытқыш жəне мұздатқыш 

жабдықтары; оның бөліктері
79. 8419 тұрмыстық мақсаттарда пайдаланы-

латын машиналар мен жабдықтарды 
қоспағанда, жылыту, қайнату, 

қыздыру, дистилдеу, ректификаци-
ялау, зарарсыздандыру, пастерлеу, 
буландыру, кептіру, булау, желдету 
немесе салқындату сияқты темпера-
тураны өзгерте отырып жүргізілетін 
процестерде материалдарды өңдеуге 
арналған электрмен немесе электрсіз 
қыздырылатын (пешті, камераны жəне 

8514 тауар позициясының басқа да 
жабдықтарын қоспағанда) өнеркəсіптік 

немесе зертханалық машиналар, 
жабдықтар; фармацевтикалық, 

ветеринариялық өнім өндіруде пай-
даланылатын инерциясысыз су 

жылытқыштар немесе электрсіз жы-
лытылатын су аккумуляторлары; 

жабдықтардың бөлшектері

80. 8421 медициналық мақсаттарға арналған, 
сондай-ақ фармацевтикалық 
жəне ветеринариялық өнім 

өндіру кезінде пайдаланылатын 
орталықтандырылған кептіргіштерді 

қоса алғанда, цетрифугалар; 
сұйықтықтар мен газдарды сүзуге не-
месе тазартуға арналған жабдықтар 
мен құрылғылар, олардың бөлшектері

81. 8422 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіру кезінде пайдаланылатын 
шөлмектерді немесе басқа ыдыстар-
ды жууға жəне кептіруге арналған 
қондырғылар; шөлмектерді, бан-
каларды тығындауға, толтыруға, 
қораптарды, қаптарды жəне өзге 
де ыдыстарды жабуға, бекітуге не-
месе оларды белгілеуге арналған 

құралдар; шөлмектер, банкалар, туба-
лар жəне ұқсас ыдыстарды қақпақтар 
немесе тығындармен герметикалық 
тығындауға арналған құралдар; 

қаптамалауға немесе орауға (оның 
ішінде қаптама материалының термо-

орны ғуы бар тауарды қаптаушы 
құрал) арналған құралдар жəне 

басқалары;
82. 8423 конвейерлердегі бұйымдарды үздіксіз 

өлшеуге арналған таразылар (конвей-
ерде, чеквейерде қаптама салмағын 
бақылауға арналған машиналар); 
фармацевтикалық өнімін шығару 

кезінде пайдаланылатын ең жоғарғы 
өлшеу массасы 30 килограмнан 
аспайтын алдын ала оралған тау-
арларды өлшеуге жəне таңбалауға 

арналған жабдықтар
83. 8428 20 800 9 фармацевтикалық, ветеринариялық 

өнім өндіру кезінде пайдаланылатын 
пневматикалық көтергіштер жəне кон-

вейерлер
84. 8438 фармацевтикалық өнім өндіруде 

құюға жəне таблетка жасауға 
арналған машиналар, қабықшалар 

жасауға арналған машиналар
85. 8442 пластиналарды, цилиндрлерді немесе 

басқа да баспа түрлерін дайындауға 
немесе əзірлеуге арналған маши-
налар, аппаратуралар, жабдықтар; 
пластиналар, цилиндрлер немесе 

басқа да баспа түрлері; үй-жайларда 
пайдаланылатын пластиналар, ци-
линдрлер жəне баспа мақсаты үшін 
дайындалған литографиялық тастар 

(мысалы үшкірленген, тегістелген 
немесе жылтыратылған); олардың 

бөліктері
86. 8443 пластиналар, цилиндрлер жəне 8442 

тауар позициясының басқа да баспа 
түрлері арқылы баспа үшін пайдала-
натын баспа машиналары; олардың 

бөлігі жəне фармацевтикалық, 
медициналық жəне ветеринариялық 
өнімдерді шығару кезінде денсаулық 

сақтау ұйымдарында, таза үй-
жайларда пайдаланылатын олардың 
бөліктері жəне құралдары; олардың 

бөліктері
87. 8444 00 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 

пайдаланылатын химиялық тоқыма 
маталарын тартуға, созуға, тоқуға не-
месе кесуге арналған машиналар; 

олардың бөлшектері
88. 8474,

8474 20 000
8474 39 000 1,
8474 80 101 0,
8474 80 901 0,

8474 90

ұнтақ тəрізді күйдегі минерал-
ды өнімдерді ұсатуға, ұнтақтауға, 
араластыруға немесе илеуге 

арналған жабдық (грануляторлар); 
фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын агломерациялауға, 
пішіндеуге немесе құюға арналған 

жабдықтар жəне олардың бөлшектері
89. 8477 резеңкені немесе пластмасса-

ны өңдеуге арналған немесе 
фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнімдерді өндіру кезінде пайда-
ланатын аталған топтың басқа 

жерінде атауы аталмаған осы мате-
риалдардан өнім өндіруге арналған 

жабдықтар
90. 8479 89 970 8 ветеринариялық мақсаттағы 

бұйымдарды өндіру кезінде осы 
топтың басқа жерінде атауы 

аталмаған немесе енгізілмеген өзге 
де машиналар жəне механикалық 

құрылғылар 
91. 8480 71 000 0 ветеринариялық мақсаттағы 

бұйымдарды өндіру кезінде пайдала-
нылатын резеңкені немесе пластмас-
саны үрлеу арқылы немесе қысыммен 

құюға арналған қалыптар
85-топ. Электрлік машиналар жəне жабдық, олардың 

бөліктері; дыбыс жазуға жəне дыбысты жаңғыртуға арналған 
аппаратура, теледидарлық бейне мен дыбысты жазатын 
жəне жаңғырту үшін аппаратура, олардың бөліктері жəне 

жабдықтары
92. 8509 кіріктірмелі электр қозғалтқышы бар 

портативті тұрмыстық электр сүт 
сорғыштары

93. 8514 ветеринариялық мақсатта пайдалана-
тын зертханалық электр пештері мен 

камералары
94. 8516 ветеринарияда пайдалануға арналған 

электрлі инерциясы жоқ неме-
се аккумуляциялайтын электр су 

жылытқыштары, батырылатын электр 
жылытқыштары

95. 8517 62 000 9 медициналық жəне ветеринариялық 
мақсатта пайдаланатын сымды бай-
ланыс жүйесіне арналған немесе 

сымды цифрлық жүйеге арналған ап-
паратура

96. 8525 80 300 0 ветеринариялық мақсатта пайдала-
натын жарықтығы төмен бейнелерді 

цифр лық тіркеуге арналған 
құрылғылар

97. 8528 59 900 9 медициналық жəне ветеринариялық 
мақсатта пайдаланылатын 

мониторлар
98. 8537 ветеринариялық мақсаттарда пайда-

ланылатын электр тогын басқаруға 
немесе таратуға арналған, оның 
ішінде 90-топтың аспаптары мен 

құрылғылары жəне цифрлық басқару 
аппараттарынан тұратын, 
екі немесе одан да көп 

құрылғылармен жабдықталған, 8517 
тауарлық позицияның коммутациялық 

құрылғыларынан басқа өзге де 
пульттер, панельдер, консольдар, 
үстелдер, тарату қалқандары жəне 
электрлік аппаратураларға арналған 

тұғырлар; олардың бөлшектері
99. 8538 ветеринариялық мақсаттарда пайда-

ланылатын, негізінен немесе тек қана 
8537 тауарлық позицияның 
аппаратураларына арналған 
бөлшектер; олардың бөліктері

100. 8539 49 000 0 ветеринарияда қолданылатын 
ультракүлгін жəне инфрақызыл сəуле 

шығаратын шамдар
87-топ. Теміржол немесе трамвай жылжымалы құрамынан 
басқа, жерүсті көлік құралдары жəне олардың бөлшектері 

мен құрал-саймандары

101. 8705 90 800 5 ветеринариялық мақсаттар үшін 
пайдаланылатын жаңа моторлық 
көлік құралдары (жылжымалы 
ветеринариялық кешендер)

102. 8707 90 900 9 жылжымалы ветеринариялық кешен-
дерге арналған шанақ-фургондар

90-топ. Оптикалық, фотографиялық, кинематографиялық, 
өлшегіш, бақылаушы, прецизиялық, медициналық немесе 

хирургиялық аспаптар мен аппараттар; олардың бөлшектері 
мен құрал-саймандары

103. 9006 30 000 0 ішкі органдарды ветеринариялық не-
месе хирургиялық зерттеп-қарауға 
арналған арнайы фотокамералар

104. 9006 91000 0 ветеринариялық мақсаттарда 
қолданылатын бейнелерді, олардың 
бөліктері мен керек-жарақтарын тіркеу 

құрылғылары
105. 9011 ветеринариялық мақсаттарда 

пайдаланылатын оптикалық күрделі 
микроскоптар;

106. 9016 00 ветеринариялық мақсаттарда пайда-
ланылатын əртүрлі салмақтағы гірлері 

бар немесе жоқ, сезімталдығы 
0,05 грамм немесе одан жоғары та-
разылар, олардың бөлшектері мен 

керек-жарақтары
107. 9018 сцинтиграфиялық аппарату-

раны қоса алғанда, ветерина-
рияда қолданылатын аспап-
тар мен құрылғылар, басқа да 

электромедициналық аппаратура 
жəне көздің көруін зерттеуге арналған 
аспаптар (солярийден басқа), оның 
ішінде ветеринариялық мақсаттағы 
бұйымдар құрамына кіретін қосалқы 
бөлшектер мен құрамдас бөлшектер

108. 9019 механотерапияға арналған 
құрылғылар немесе басқа да 

терапиялық тыныс алу аппаратурасы
109. 9022 ветеринариялық пайдалануға 

арналған рентгендік, альфа-, бета не-
месе гамма-сəулеленуге пайдалануға 

негізделген аппаратура, оған 
қоса рентгенографиялық немесе 

радиотерапиялық, рентгендік түтіктер 
жəне басқа да рентгендік сəулелену 
генераторлары, жоғары кернеудегі 
генераторлар, басқару қалқандары 
мен пульттері, экрандар, үстелдер, 
креслолар жəне зерттеп-қарауға не-
месе емдеуге арналған соған ұқсас 
бұйымдар, оның ішінде көрсетілген 
аппаратура мен бұйымдардың 

құрамына кіретін қосалқы бөлшектер 
мен құрамдас бөлшектер

110. 9024 80 190 0 фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
пайдаланылатын материалдардың 

қаттылығын, мықтылығын жəне басқа 
да механикалық қасиеттерін сынауға 
арналған машиналар мен құрылғылар 

(таблеткалардың қаттылығы мен 
мықтылығын өлшеуге арналған 

аспаптар)
111. 9025 ветеринариялық мақсаттар үшін жəне 

фармацевтикалық өнім өндіру кезінде 
қолданылатын ареометрлер, термо-
мерлер, барометрлер, гигрометрлер, 
жазатын құрылғылары бар немесе жа-
затын құралдары жоқ психрометрлер

112. 9026 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын 

сұйықтықтардың немесе газдардың 
шығынын, деңгейін қысымын немесе 
басқа да ауыспалы сипаттамаларын 
өлшеуге немесе бақылауға арналған 
аспаптар мен аппаратура жəне емдік 
газбен қамтамасыз ету жүйесінің 

жабдықтары
113. 9027 химиялық талдауға арналған 

аспаптар мен аппаратура (мыса-
лы, поляриметрлер, рефрактомет-
рлер, спектрометрлер, газ-немесе 
түтін талдағыштар); тұтқырлығын, 

кеуектігін, кеңеюін, үстірт керілуін не-
месе соған ұқсастарды өлшеуге не-
месе бақылауға арналған аспаптар 

мен аппаратура; жылудың, дыбыстың 
немесе жарықтың мөлшерін өлшеуге 
немесе бақылауға арналған аспаптар 
мен аппараттар (экспонометрлерді 
қоса алғанда); ветеринариялық 

мақсаттар үшін қолданылатын микро-
томдар, олардың бөлшектері мен 

құрал-саймандары
114. 9030 10 000 0 ветеринарияда қолданылатын ионды 

сəулені табу немесе өлшеуге арнал-
ған аспаптар мен аппаратуралар

115. 9031 ветеринарияда немесе фармацев ти-
калық өнім өндіру кезінде қолданы-

ла тын өлшеу немесе бақылау 
құралдары

116. 9032 10 ветеринарияда қолданылатын термо-
статтар

117. 9033 000 00 0 фармацевтика, ветеринария өнер-
кəсібінде пайдаланылатын 90-топтың 
машиналарының, аспаптарының, 

құралдарының немесе аппаратураның 
(осы топтың басқа жерінде ата-

уы аталмаған немесе енгізілмеген) 
бөлшектері жəне керек-жарақтары

91-топ. Сағаттың барлық түрі жəне оның бөлшектері
118. 9106 90 000 0 ветеринарияда қолданылатын 

технологиялық үдеріс таймерлері, 
өзіне тағуға немесе өзімен бірге 
алып жүруге арналмаған секунд 
өлшегіштер, соған ұқсас құралдар

94-топ. Жиһаз; төсек-орын жабдықтары, матрацтар, 
матрацтың негіздері, диван жастықтары жəне жиһаздардың 

осыған ұқсас іші толтырылған керек-жарақтары; 
басқа жерде атауы аталмаған немесе қосылмаған шамдар 
жəне жарықтандырғыш жабдықтар; жарық көрсеткіштер; 

аты немесе атауы немесе мекенжайы бар жарық 
тақтайшалар жəне осыған ұқсас бұйымдар; 
жинақталатын құрылыс конструкциялары

119. 9402 ветеринариялық жиhаз (мысалы, 
операциялық үстелдер, қарауға 
арналған үстелдер), жоғарыда 

айтылған бұйымдардың бөлшектері
120. 9403 ветеринарияда қолданылатын өзге де 

жиhаз жəне оның бөлшектері
121. 9405 10 210 1,

9405 10 400 1,
9405 10 500 1,
9405 10 910 1,
9405 10 980 1,
9405 20 110 1,
9405 20 400 1,
9405 20 500 1,
9405 20 910 1,
9405 20 990 1,
9405 40 100 1,
9405 40 310 1,
9405 40 350 1,
9405 40 390 1,
9405 40 910 1,
9405 40 950 1,
9405 40 990 1,
9405 91 900 1,
9405 92 000 1,
9405 99 000 1,

ветеринарияда қолданылатын шам-
дар мен жарық беретін жабдықтар, 

жарығы белгілі бір жерге бағытталған 
шамдар жəне олардың бөлшектері

122. 9406 фармацевтикалық, ветеринариялық 
өнім өндіруге арналған арнайы 

өндірістік үй-жайларда пайдаланыла-
тын құрастырмалы құрылыс 

конструкциялары 
(таза үй-жайлар)

96-топ. Əртүрлі дайын бұйымдар
123. 9608 20 000 0 йод пен бриллиант көгінің ерітінділері 

бар биомаркерлерді өндіруге 
арналған фетрден жəне басқа кеуекті 
материалдардан жасалған ұштары 

бар пластикті маркерлер

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2019 жылғы 29 шілдедегі Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19065 бо-
лып енгізілді.

(Соңы. Басы 18-19-беттерде) 


