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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 30 мамыр     №292     Нұр-Сұлтан қаласы

«Психологиялық және әлеуметтік жұмыс» кәсіптік стандартын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 217-нөмірде)

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникация дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс істеу 
қабілеттілігі, жауапкершіліқ, нəтижеге бағдарлық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптерімен 
байланысы

7-деңгей Білім беру ұйымы директорының тəрбие ісі жөніндегі орынбасары 
(бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім)

БА-мен байланыс Білім беру ұйымы 
директорының 
тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасары 
(бастауыш, негізгі 
орта жəне жалпы 
орта білім)

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

«Білімнің бастауыш деңгейіндегі педагог-психолог» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2634-1-007
Кəсіптің атауы Білімнің бастауыш деңгейіндегі педагог-психологы
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі

5 (5.1., 5.2., 5.3.)

Ұйымдардың 
басшылары, 
мамандары 
жəне басқа да 
қызметшілері 
лауазымдарының, 
педагог 
қызметкерлер мен 
оларға теңестірілген 
тұлғалардың 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

Біліктілікке қойылатын талаптар: біліктілігі жоғары деңгейлі санаты жоқ маман: еңбек өтіліне 
қойылатын талаптарсыз тиісті бейіні бойынша жоғары кəсіптік білім. Тиісті санатты алу үшін 
міндеттерді анықтау арқылы біліктілікке қойылатын талаптар: біліктілігі жоғарғы деңгейдегі 
екінші санатты маман: біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ педагог-психологке 
қойылатын барлық талаптарға жауап беруі, сонымен қатар: қазіргі заманғы психологиялық 
əдістерді меңгеруі, мектепке дейінгі жастағы балалармен нақты психологиялық жұмыс 
жасаудағы басымдықтарды айқындай алуы, мектеп жасына дейінгі балалармен 
психологиялық-педагогикалық жұмыстың жаңа технологияларын дайындауға қатысуы, білім 
беру мекемелеріндегі жетекші психологиялық-педагогикалық тəжірибені игеру бойынша 
əдістемелік семинар жұмысына қатысуы тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: тиісті бейіні 
бойынша жоғары кəсіптік білім жəне педагог-психолог қызметіндегі еңбек өтілі кемінде 
2 жыл. Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санаттағы маман: біліктілігі екінші санаттағы 
жоғары деңгейлі педагог-психологқа қойылатын талаптарға сай болуы тиіс, сонымен қатар: 
мектеп жасына дейінгі балалармен əртүрлі психологиялық жұмыстарды атқаруы тиіс, 
үнемі өзінің біліктілігін арттыруы керек, жетекші тəжірибені игеру бойынша семинарларға 
жетекшілік етуі тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоғары кəсіптік 
білім жəне педагог-психолог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 3 жыл. Біліктілігі жоғары 
деңгейдегі жоғары санаттағы маман: біліктілігі бірінші санаттағы жоғары деңгейлі педагог-
психологқа қойылатын талаптарға сай болуы тиіс, сонымен қатар: мектеп жасына дейінгі 
балалармен жұмыс жасау бойынша жаңа психологиялық-педагогикалық бағдарламаларды 
дербес дайындауы тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоғары 
кəсіптік білім жəне педагог-психолог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 5 жыл.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғарғы педагогикалық білім
1-еңбек функци-
ясы Негізгі жəне 
қосымша білім 
бағдарламаларын 
іске асыруда 
психологиялық-
педагогикалық 
жəне əдістемелік 
сүйемелдеу

1-міндет: 
Оқушылармен 
олардың жеке-
психологиялық 
ерекшеліетерін 
ескере отырып, 
дамыту жұмыс 
жоспарларын 
қалыптастыру жəне 
іске асыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Психологиялық зерттеулердің са-
палы жəне сандық əдістерін қолдану. 2. Оқушылардың жас 
жəне психофизикалық дамуын ескере отырып, педагогикалық 
технологиялардың мүмкіндіктері мен шектеулерін, оқыту əдістері мен 
құралдарын талдау. 3. Оқыту, пікірталастар ұйымдастыру əдістерін 
меңгеру, сабақтардың интерактивтік нысандарын қолдану.
Білуге тиіс: 1. Психологиялық-педагогикалық ғылым əдістемесі, 
жас жəне педагогика психологиясы негіздері, педагогика мен 
психологияда пайдаланылатын əдістер. 2. Жас физиологиясы, жас 
жəне жалпы психологияның теориялық негіздері. 3. Оқу ортасын жо-
балау əдістемелік негіздері, психодидактика негіздері. 4. Білімнің ба-
стауыш деңгейдегі балаларды оқыту теориясы мен технологиялары.

2-міндет: 
Оқушылардың 
психологиялық 
сипаттамаларын 
ескере отырып, жеке 
оқу жоспарларын 
əзірлеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Психологиялық зерттеулердің сапалы 
жəне сандық əдістерін қолдану 2. Оқыту, пікірталастар ұйымдастыру 
əдістерін меңгеру, сабақтардың интерактивтік нысандарын қолдану. 
3. Жеке оқу жоспарларын əзірлеу. 4. Оқушылардың жас жəне 
психофизикалық ерекшеліктеріне сəйкес оқыту жəне тəрбиелеудің 
оңтайлы педагогикалық технологияларын талдау жəне таңдау.
Білуге тиіс: 1. Балаларды оқыту мен дамытуда тəрбиелеудің басым 
рөлін түсіну. 2. Ересектердің балаларды тəрбиелеудегі жеке үлгісінің 
жетекші рөлін түсіну. 3. Негізгі жалпы білім беру бағдарламаларын 
ұйымдастыру-əдістемелік сүйемелдеу əдістері.

2-еңбек функциясы 
Білімнің бастауыш 
деңгейіндегі білім 
беру ортасының 
жайлылығы 
мен қауіпсіздігін 
психологиялық 
бағалау

Міндет: Оқу процесін 
əдістемелік қамту

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Оқушылар мен оқытушылардың 
тиімді өзара əрекеттесулерін ұйымдастыру жөнінде педагогтармен 
жəне оқытушылармен жұмыс жасау амалдарын меңгеруі. 2. Нақты 
оқушының ерекшелектері мен білім алу қажеттілігін ескере отырып 
педагогтармен жəне оқытушылармен бірігіп жеке білім беру бағытын 
əзірлеу. 3. Оқу ортасы параметрлерін, оның ішінде қауіпсіздігі мен 
жайлылығын психологиялық бағалау əдістерін жəне білім беру техно-
логияларын меңгеру.
Білуге тиіс: 1. Педагогикалық психологияның теориясы мен 
əдістемесі, білім берупроцесінің тарихы мен ұйымдастыру теориясы. 
2. Оқу процесінің нəтижелері мен мазмұнының сапасын бағалау 
мониторингінде қолданылатын психологиялық-педагогикалық 
диагностика əдістері. 3. Кəсіптік қызметті ұйымдастыру жəнеіске 
асыруға қатысты нормативтік-құқықтық актілер. 4. Бала құқықтары 
мен балаларға білім беру саласындағы халықаралық нормалары мен 
ережелері.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, командада жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижеге бағдарлық.

СБШ шеңберінде 
басқа мамандық-
тармен байланысы

6 деңгей Білімнің бастауыш деңгейіндегі педагог-психолог

БА-мен байланысы Білімнің бастауыш 
деңгейіндегі педагог-
психолог

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Білімнің бастауыш деңгейіндегі педагог-психолог» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2634-1-007
Кəсіптің атауы Білімнің бастауыш деңгейіндегі педагог-психологы
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі

6 (6.1., 6.2., 6.3)

Педагог 
қызметкерлер мен 
оларға теңестірілген 
тұлғалардың 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

Біліктілікке қойылатын талаптар: біліктілігі жоғары деңгейлі санаты жоқ маман: еңбек өтіліне 
қойылатын талаптарсыз тиісті бейіні бойынша жоғары кəсіптік білім. Тиісті санатты алу үшін 
міндеттерді анықтау арқылы біліктілікке қойылатын талаптар: біліктілігі жоғарғы деңгейдегі 
екінші санатты маман: біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ педагог-психологке 
қойылатын барлық талаптарға жауап беруі, сонымен қатар: қазіргі заманғы психологиялық 
əдістерді меңгеруі, мектепке дейінгі жастағы балалармен нақты психологиялық жұмыс 
жасаудағы басымдықтарды айқындай алуы, мектеп жасына дейінгі балалармен 
психологиялық-педагогикалық жұмыстың жаңа технологияларын дайындауға қатысуы, білім 
беру мекемелеріндегі жетекші психологиялық-педагогикалық тəжірибені игеру бойынша 
əдістемелік семинар жұмысына қатысуы тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: тиісті бейіні 
бойынша жоғары кəсіптік білім жəне педагог-психолог қызметіндегі еңбек өтілі кемінде 
2 жыл. Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санаттағы маман: біліктілігі екінші санаттағы 
жоғары деңгейлі педагог-психологқа қойылатын талаптарға сай болуы тиіс, сонымен қатар: 
мектеп жасына дейінгі балалармен əртүрлі психологиялық жұмыстарды атқаруы тиіс, 
үнемі өзінің біліктілігін арттыруы керек, жетекші тəжірибені игеру бойынша семинарларға 
жетекшілік етуі тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоғары кəсіптік 
білім жəне педагог-психолог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 3 жыл. біліктілігі жоғары 
деңгейдегі жоғары санаттағы маман: біліктілігі бірінші санаттағы жоғары деңгейлі педагог-
психологқа қойылатын талаптарға сай болуы тиіс, сонымен қатар: мектеп жасына дейінгі 
балалармен жұмыс жасау бойынша жаңа психологиялық-педагогикалық бағдарламаларды 
дербес дайындауы тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоғары 
кəсіптік білім жəне педагог-психолог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 5 жыл.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білім

1-еңбек функциясы: 
Психопрофилактика 
жəне кеңес беру 
қызметі

1-міндет: Нақты 
оқу шының ерекше-
лектері мен білім 
алу қажеттілігін 
ескере отырып жеке 
білім алу бағытын 
құру үшін жеке 
бағдарламаларды 
əзірлеу жəне іске 
асыру мəселелері 
бойынша кеңес беру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Оқушылардың оқу жетістіктеріне 
бағалау рəсімдерін жүргізу. 2. Оқушылардың психологиялық жəне 
əлеуметтік мəртебесін бағалау рəсімдерін жүргізу.
Білуге тиіс: Педагогикалық мониторингтің негіздері (əдістер, 
технологиялық рəсімдері).

2-міндет: 
Оқушыларға өзін-өзі 
тану, кəсіптік өзін-
өзі анықтау, жеке 
басты мəселелер, 
ұжымдағы қарым-
қатынас мəселелері 
жəне басқа да 
мəселелер бойынша 
консультация жасау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Қарым-қатынастар тақырыбы бой-
ынша психологиялық-əлеуметтік тренингтерді жүргізу. 2. Оқушының 
рефлексия, қиындықтарды анықтау, қызметін оңтайландыру əдістері 
мен амалдарын қолдану. 3. Оқушылардың білім ұйымдары мен отба-
сыларда тиімді өзара əрекеттесуді ұйымдастыру мақсатында жұмыс 
əдістерін меңгеру.
Білуге тиіс: 1. Кері байланысты алу əдістері мен құралдары. 
2. Оқушылардың дамуының жас нормаларына сəйкес біріккен жəне 
жеке қызметтерді ұйымдастыру əдістері.

3-міндет: Жұмысты 
ұйымдастыру, 
коммуникациялар 
дағдылары, 
стреске төзімділік, 
командада жұмыс 
істеу, жауаптылық, 
нəтижеге бағдарлық

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Əртүрлі нысандағы білім ұйымдарының 
əр түрлі білім деңгейлерінде оқушылардың психикалық даму ба-
рысын қадағалау. 2. Білімнің бастауыш деңгейдегі оқушылары мен 
тəрбиеленушілерімен түзету-даму сабақтарын өткізу.
Білуге тиіс: 1. Түзету-дамыту жұмысы мен психологиялық көмек 
көрсетудің заманауи техникалары мен əдістері. 2. Түзету-дамыту 
жұмысының тиімділігі мен жетілдіруін бағалау əдістері мен амалдары. 
3. Кəсіптік қызметті ұйымдастыруға жəне жүзеге асыруға қатысты 
нормативтікқұқықтық актілері. 4. Басшылықтың сұрау салуына 
байланысты ұйымдастырушылық диагностика құрылымын құру 
қағидаттары. 5. Біріккен қызметтің психологиялық ерекшеліктері.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, командада жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижеге бағдарлық.

СБШ шеңберінде 
басқа мамандық-
тармен байланысы

7-деңгей Білім беру ұйымы директорының тəрбие ісі жөніндегі орынбасары 
(бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім).

БА-мен байланысы Білім беру ұйымы 
директорының тəр-
бие ісі жөніндегі 
орынбасары (бас-
та уыш, негізгі орта 
жəне жалпы орта 
білім)

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Мектеп психологы» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2634-1-008
Кəсіптің атауы Мектеп психологы
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі

6 (6.1., 6.2., 6.3.)

Педагог қызметкер-
лер мен оларға те-
ңестірілген тұлға-
лардың лауа зым да-
рының үлгі лік білік-
тілік сипаттама ла-
рына сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

«Психология» мамандығы бойынша жоғары білім немесе бейіні бойынша жоғары 
медициналық білім

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары педагогикалық, психологиялық, медициналық білім.
1-еңбек функци-
ясы: Мектептегі 
оқыту жəне 
тəрбиелеу процесін 
психологиялық-
педагогикалық 
сүйемелдеу

1-міндет: Мектептегі 
оқыту жəне 
тəрбиелеу процесін 
психологиялық-
педагогикалық 
сүйемелдеуді жүзеге 
асыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Оқыту жəне тəрбиелеу процесінде 
оқушылардың (тəрбиеленушілердің) психикалық, соматикалық жəне 
əлеуметтік амандығын сақтауға бағытталған кəсіби қызметті іске асыру. 
2. Оқушылардың (тəрбиеленушілердің) құқықтарын Бала құқықтары 
туралы конвенцияға жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қорғауға жəрдемдесу. 3. Əртүрлі бағдарларда жəне 
тағайындауда психологиялық диагностика жүргізу. 4. Оқушы лардың 
жеке психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, дамыту жұмыс 
жоспарларын қалыптастыру жəне іске асыру. 5. Білім беру ұйымында 
инновациялық үрдістерді психологиялық сүйемелдеу бағ дарламаларын 
əзірлеу жəне іске асыру. 6. Белгіленген нысанда құ жат таманы жүргізу 
жəне оны тек кəсіби қызмет мақсатында пайдалану.
Білуге тиіс: 1. Психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласындағы 
жаңа жетістіктер. 2. Жас психологиясы. 3. Педагогика психологиясы. 
4. Психологиялық кеңес берудің əдістері. 5. Психологиялық диагно-
стика мен психологиялық түзету.

2-міндет: 
Оқушыларды 
əлеуметтік 
құндылықтар 
жүйесіне бейімдеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Оқушылардыңжеке тұлғаларына 
құрмет таныту; 2. Жалпыға бірдей жалпы адами жəне ұлттық 
құндылықтар жұйесіне бейімдеу.
Білуге тиіс: 1. Балаларды тəрбиелеу, оқыту мен дамыту психология-
сының басым рөлін түсіну. 2. Балаларды тəрбиелеудегі ересектердің 
жеке үлгісінің жетекші рөлін түсіну. 3. Жас жəне əлеуметтік психоло-
гия, педагогика негіздері.

2-еңбек функция-
сы: Оқушыларға 
(тəрбиеленушілерге) 
жəне білім беру 
процесінің басқа да 
қатысушыларына 
психологиялық 
көмек көрсету

1-міндет: Білім беру 
процесінің басқа да 
қатысушыларына 
психологиялық 
көмек көрсетуді 
қамтамасыз ету

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Оқушылардың (тəрбиеленушілердің) 
жеке тұлғалық дамуына кедергі келтіретін факторларды анықтау 
жəне оларға əртүрлі психологиялық көмек көрсету бойынша ша-
раларды қолдану (психологиялық түзету, оңалту жəне кеңес 
беру) . 2. Нақты психологиялық - педагогикалық мəселелерді ше-
шуде оқушыларға (тəрбиеленушілерге), ата-аналарға (заңды 
өкілдеріне) жəне педагогикалық ұжымға көмек көрсету. 3. Мұғалімдер 
ұжымын жəнеата-аналарды (заңды өкілдерін) оқушылардың 
(тəрбиеленушілердің) тұлғалық жəне əлеуметтік даму мəселелеріне 
бағдарлау мақсатында зерттеу жұмыстардың материалдары бойын-
ша психологиялық-педагогикалық қорынтындыларды шығару. 4. Оқу-
шы лардың (тəрбиеленушілердің), мұғалімдер мен ата-аналардың 
(заңды өкілдердің) психологиялық мəдениетін,оның ішінде жыныстық 
тəрбие мəдениетін қалыптастыру. 5. Мектеп қызметкерлерін осы 
білім беру мекеменің дамуы, əлеуметтік-психологиялық құзыретін 
арттыруға бағытталған психологияны практикалық пайдалану 
мəселелері бойынша мектеп қызметкерлеріне кеңес беру
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекс, «Кемтар балаларды 
əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы» Заңы, «Білім туралы» Заңы. 2. Отандық жəне шетелдік 
білім беру жүйелерінің заманауи даму процестері. 3. Білім беру ор-
тасы оның ішінде білім ортасының жайлылығы мен психологиялық 
қауіпсіздігі өлшемдерін бағалаудың психологиялық əдістері. 4. Психо-
ло гиялық кеңес беру əдістері.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, командада жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижеге бағдарлық

СБШ шеңберінде 
басқа мамандық-
тармен байланысы

7 деңгей Мекеменің (ұйымның) құрылымдық бөлімінің басшысы. Білім беру 
ұйымы директорының тəрбие ісі жөніндегі орынбасары (бастауыш, 
негізгі орта жəне жалпы орта білім).

БА-мен байланысы Мекеменің (ұйым-
ның) құрылымдық 
бөлімінің басшысы. 
Білім беру ұйымы 
ди ректорының тəр-
бие ісі жөніндегі 
орынбасары (бас-
тауыш, негізгі орта 
жəне жалпы орта 
білім).

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Мектеп психологы» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2634-1-008
Кəсіптің атауы Мектеп психологы

(Соңы 14-бетте) 
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СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі

7

Педагог қызмет-
керлер мен оларға 
теңестірілген 
тұлғалардың 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

«Психология» мамандығы бойынша жоғары білім немесе бейіні бойынша жоғары 
медициналық білім

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық, психологиялық, медициналық 
білім

1-еңбек функци-
ясы: Əлеуметтік 
бейімсіздену 
туындауының алдын 
алу

1-міндет: Əлеуметтік 
бейімсізденудің 
туындау 
себептерінің алдын 
алу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Мектептің əлеуметтік саласын үйлес-
тіруге жағдай жасау, əлеуметтік бейімсізденудің туындауына жол 
бермейтін алдын алу іс-шараларын жүзеге асыру. 2. Оқушылардың 
психологиялық жəне əлеуметтік жағдайын бағалау рəсімдерін жүзеге 
асыру. 3. Оқушыларға бейімделу, дағдарысқа дейінгі жəне дағдарыс 
кезеңдерінде көмек көрсету бойынша мұғалімдерге, ата-аналарға 
(заңды өкілдеріне), тəрбиелеушілер мен білім беру ұйымдардың 
басқа қызметкерлеріне ұсыныстарды əзірлеу. 4. Оқушылардың 
(тəрбиеленушілердің) дамуындағы ауытқулар деңгейін, сондай-ақ 
əлеуметтік дамуындағы əртүрлі бұзылыстар деңгейін анықтау жəне 
оларға психикалық-педагогикалық түзетуді жасау.
Білуге тиіс: 1. Ұжымдағы қолайлы əлеуметтік-психологиялық климат-
ты қалыптастыру мен қамтудың заманауи теориялары, қауіпсіз жəне 
ыңғайлы білім ортасын жобалау технологиялары мен тəсілдері. 
2. Жас психологиясы. 3. Педагогика психологиясы. 4. Психологиялық 
кеңес беру əдістері. 5. Психологиялық диагностика мен психо логия-
лық түзету. 6. Балармен, ата-аналармен, мұғалімдермен топтық 
жұмыс нысандары. 7. Кəсіптік қызметті ұйымдастыру мен іске асыруға 
қатысты нормативтік-құқықтық актілер.

2-міндет: Əлеуметтік 
бейімсіздену, 
аддикциялар мен 
мінез-құлықтың 
девиациялары 
туындауының алдын 
алу іс-шараларын 
жоспарлау жəне 
жүзеге асыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Əлеуметтік жəне психологиялық 
қарым-қатынас тренингтерін өткізу. 2. Рефлексия, оқушылардың 
қиындықтарын анықтау жəне қызметін түзету əдістері мен амалда-
рын қолдану. 3. Оқушылардың психикалық жəне тұлғалық дамудағы, 
оның ішінде əлеуметтік тұрғыдан осал жəне киын өмірлік жағдайға 
тап болуы ықтимал сəтсіздіктің алдын алу жұмысты жоспарлау жəне 
ұйымдастыру.
Білуге тиіс: 1. Кері байланысты алу əдістері мен құралдары. 2. Əртүр-
лі жас кезеңдеріндегі психикалық, тұлғалық жəне жеке дамудың жас-
тық нормалары мен заңдылықтары, балалардың, жасөспірімдер мен 
жастардың білім беру ұйымдарының жағдайларына бейімделу жəне 
мінез-құлқының бейімсіздену белгілерінің пайда болу тəсілдері.

2-еңбек функциясы: 
Ағарту қызметі

1-міндет: Негізгі 
жалпы білім 
бағдар ламаларын 
игеруде, əлеуметтік 
бейімдеуде 
жəне дамуда 
қиындықтарға тап 
болған адамдарды 
психологиялық 
ағарту жəне қолдау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Қойылған мақсаттарға жəне / неме-
се нұсқаулар мен талаптарға сəйкес психологиялық материалдар ды 
əзірлеу. 2. Оқушыларды оқыту үшін қолайлы ортаны құру. 3. Психо-
логиялық ағартуды жүзеге асыру.
Білуге тиіс: 1. Қосымша білім алу қабілеттігін өзіндік анықтау əдістері. 
2. Психологиялық ағарту нысандары мен бағыттары, амалдары 
мен əдістері. 3. Жағдайяттық, педагогикалық міндеттерді құрастыру 
қағидаттары жəне əдістері.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, командада жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижеге бағдарлық.

СБШ шеңберінде 
басқа мамандық-
тармен байланысы

8 деңгей Мекеменің (ұйымның) басшысы.

БА-мен байланысы Мекеменің 
(ұйымның) 
басшысы.

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 31 мамырда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18764 болып енгізілді.  Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сай-
тынан алынған

(Соңы. Басы 13-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ 

МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 12 маусым     №389     Нұр-Сұлтан қаласы

«Субсидияланатын маршруттарда ұшуды 
орындаған кезде ұшу сағатының өзiндiк құны 

есебiнiң нұсқаулығын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Көлік және коммуникация 
министрінің 2011 жылғы 18 наурыздағы

№159 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
  1. «Субсидияланатын маршруттарда ұшуды орындаған кезде ұшу 

сағатының өзiндiк құны есебiнiң нұсқаулығын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2011 жылғы 18 нау-
рыздағы № 159 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6856 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2011 жылғы 
19 сəуірдегі № 154-155 (26557) санында жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Субсидияланатын маршруттарда ұшуды 
орындаған кезінде ұшу сағатының өзіндік құны есебінің нұсқаулығында:

  3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
  «1) лизингтік төлемдер – есептік кезеңдегі қаржылық жəне операциялық 

лизинг шарты бойынша жалдау ақысының сомасы.
  Операциялық лизинг басым халықаралық авиамаршруттарды субсидиялау 

кезінде қолданылады»;
  7-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
  «2) тұрақты шығыстар – осы шығыстарға өндірістік процеске байланы-

сты барлық шығындар, əуе кемелері жəне əуе кемелері мен қозғалтқыштар 
үшін қосалқы бөлшектер қаржылық жəне операциялық лизинг шарты бойын-
ша жалдау төлемдері, кредит бойынша сыйақы төлемдері, əуе кемесі бой-
ынша барлық тəуекелдерден əуе кемелерін, қозғалтқыштар мен қосалқы 
бөлшектерді сақтандыру шығыстары, əуе кемелері үшін қосалқы бөлшектер 
мен компоненттердің жалпы қорын қамтамасыз ету жəне əуе кемелерін моди-
фикациялау шығыстары, əуе кемесі бойынша техникалық инспекциялау, авиа-
ция персоналын оқыту шығыстары, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген қызметтер 
бойынша кедендік баждар мен кедендік тазалау жəне сақтау қызметтерінің 
шығыстары кіреді;»;

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «8. Ұшу сағатының өзіндік құнын есептеу кезінде төмендегі келесі шығыстар 

есептелмейді:
  нормативтен тыс техникалық жəне коммерциялық ысыраптарға, тауарлық-

материалдық құндылықтардың жəне қоймалардағы қорлардың бүлінуі мен 
жетіспеушілігіне басқа өндірістік емес шығыстар мен ысыраптар;

  өндірістік қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылмайтын негізгі 
құралдардың амортизациялық аударымдары;

  сот шығындары;
  сенімсіз қарыздар;
  шаруашылық шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсім-

ақылар, тұрақсыз төлемдер мен санкциялардың басқа түрлері;
  табысты жасырғаны (төмендеткені) үшін айыппұлдар мен өсімпұлдар;
  ұрлықтан келген залалдар;
  қызмет көрсетуші өндірістер мен шаруашылықтарды (үй-жайларды тегін 

беру, қоғамдық тамақтандыру ұйымдарына коммуналдық қызметтер құнын 
төлеу) ұстау жөніндегі шығыстар;

  құзыретті органмен келісілген технологиялық қажеттіліктен басқа ден-
саулық сақтау, мектепке дейінгі балалар мекемелері, оқу орындарына, кəсіптік-
техникалық училищелер объектілерін ұстауға шығыстар;

  сауықтыру лагерлерін, мəдени жəне спорт объектілерін, тұрғын-үй қорын 
ұстауға шығыстар;

  мəдени-ағарту, сауықтыру жəне спорт іс-шараларын (демалыс кештерін, 
спектакльдер мен концерттер өткізу) өткізуге шығыстар;

  кəсіпорындардың қызметкерлеріне тұрғын-үй жағдайларын жақсартуға, 
бақша үйлерін сатып алуға жəне үй шаруашылығын жүргізуге берілген несие-
лерді (пайызсыздарын қоса алғанда) өтеуге шығыстар;

  бақшалық серіктестіктерді абаттандыру (оның ішінде жол салу, энергиямен 
жəне сумен жабдықтау, жалпы сипаттағы басқа шығыстарды жүзеге асыру) 
жөніндегі шығыстар;

  дəрістер, көрмелер, пікірсайыстар, ғылым жəне өнер қайраткерлерімен 
кездесулер, ғылыми-техникалық конференциялар өткізуге жəне ұйымдастыруға 
шығыстар;

  өндірістік мақсаттарға пайдаланылатын өнімдерді қоспағанда, бұқаралық 
ақпарат құралдарындағы жарнамалар бойынша, жарнамалық, плакаттық жəне 
баспаханалық өнімдер шығару бойынша шығыстар;

  өндірістік мақсатта пайдаланатындарды қоспағанда, персонал үшін 
пəтерлерді, тұрғын ғимараттарды жəне құрылыстарды, жатақханалар мен 
қонақ үйлердегі орындарды сатып алуға, жалдауға жəне ұстауға арналған;

 қаланы абаттандыру, ауыл шаруашылығына көмек көрсету жөніндегі 
жұмыстарды жəне осы тəріздес басқа да жұмыстарды орындауға шығыстар;

  білім беру ұйымдарында оқитын қызметкерлердің еңбек демалыстарына 
ақы төлеуге шығыстар;

  жұмыс корытындылары бойынша сыйлықақы беруге жəне сыйақының 
басқа да нысандарына шығыстар;

  кəсіби ауруларды оңалту еміне байланысты шығындардан басқа, 
авиакомпания қаражаттарының есебінен қызметкерлерге жəне олардың 
балаларына емделуге, демалуға, саяхатқа шығуға жолдамаларға ақы төлеу 
жөніндегі шығыстар;

  міндетті төлемдерді қоспағанда, сақтандыру төлемдері (кəсіпорындармен 
өз қызметкерлерінің пайдасына жасалған жеке жəне мүліктік сақтандыру 
шарттары бойынша кəсіпорындар төленетін жарналар);

  қызметкерлерге, оның ішінде балалар тəрбиелейтін əйелдерге қосымша 
берілетін демалыстарға (еңбек заңнамасында көзделгеннен тыс) ақы төлеуге, 
қызметкердің отбасы мүшелеріне демалысты өткізетін жеріне жəне қайтар 
жолына жалақы төлеуге, сондай-ақ пайдаланылмаған демалысы үшін өтемақы 
төлеуге шығыстар;

 демеушілік көмектің барлық түрлерін көрсетуге шығыстар;
 еңбек заңнамасында көзделгеннен басқа қызметкерлерге (қызметкерлерге 

тамақты тегін немесе төмендетілген бағамен беру, сауықтыру топтарына, 
секцияларда, клубтарда шұғылдануға арналған абонементтерге, протез салуға 
ақы төлеу) жеңілдіктер;

 мерейтойлық күндерге немесе қызметкерлерге ынталандыру түрінде 
берілетін (автокөлік, пəтерлер, ұзақ уақыт пайдаланылатын заттар мен басқа 
тауарлар, сондай-ақ қызметкерлердің жеке есептерінің пайыздық мөлшер-
лемелерін арттыру) сыйлықтарды сатып алуға шығыстар;

 мектепке дейінгі балалар мекемелеріндегі, шипажайлардағы жəне 
сауықтыру лагерлеріндегі балалар тамақтарының құнын өтеуге шығыстар;

  ұжымдық шартта айқындалған мақсаттар үшін кəсіподақтарға аударым 
жасау шығыстары;

 тəжірибелік-эксперименттік жұмыстарды жүргізуге, өнертапқыштық пен 
рационализаторлық ұсыныстар бойынша модельдер мен үлгілерді жасауға 
жəне сынауға (реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) 
ұсынған кезде қолданылатын жұмыстарды қоспағанда), көрмелер, байқаулар, 
конкурстар мен басқа да іс-шаралар ұйымдастыруға, авторлық сыйақылар 
төлеуге жəне т.б. байланысты шығыстар;

  өндірістік қызметті жүзеге асыруға қатысты шығыстарды қоспағанда, 
консультациялық шығыстар;

  өндірістік қызметті жүзеге асыруға тікелей қатысы жоқ шығыстардың 
басқа да түрлері».

  2. Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Азаматтық авиация комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркеуді;

  2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне 
енгізу үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат 
институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

  3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұры-
лымдық даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз 
етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Рес-
пуб ликасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму вице-министріне 
жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрі  Р.СКЛЯР

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы      
14 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізі-
ліміне №18844 болып енгізілді.  Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 7 маусым     №92     Нұр-Сұлтан қаласы

Сату жөніндегі айналымдары және импорты 
қосылған құн салығынан босатылатын протездік-

ортопедиялық бұйымдар мен 
сурдотифлотехниканы қоса алғанда, кез келген 

нысандағы дәрілік заттарды, оның ішінде 
фармацевтикалық субстанцияларды (активті 

фармацевтикалық субстанцияларды), 
медициналық бұйымдарды, сондай-ақ оларды 

өндіруге арналған материалдар мен 
жинақтаушылардың, кез келген нысандағы 
дәрілік заттарды, протездiк-ортопедиялық 

бұйымдарды, сурдотифлотехниканы, мүгедектерге 
берілетін арнайы қозғалыс құралдарын қоса 
алғанда, медициналық бұйымдарды өндіруге 

арналған материалдардың, жабдықтар мен 
жинақтаушы заттардың ті збесін бекіту туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 
жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 394-бабының 33) 
тармақшаға, 399-бабының 10), 10-1) тармақшаларына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Сату жөніндегі айналымдары құн 

салығынан босатылатын протездік-ортопедиялық бұйымдар мен сурдотифло-
техниканы қоса алғанда, кез келген нысандағы дəрілік заттарды, оның ішінде 
фармацевтикалық субстанцияларды (активті фармацевтикалық субстанци-
яларды), медициналық бұйымдарды, сондай-ақ оларды өндіруге арналған 
материалдар мен жинақтауыш заттардың тізбесі бекітілсін;

 2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Импорты қосылған құн салығынан 

босатылған дəрілік заттардың, медициналық бұйымдардың мемлекеттік 
тізілімінде тіркелген, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган берген 
қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде, дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелмеген кез келген нысандағы 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың, кез келген нысандағы 
дəрілік заттарды, протездiк-ортопедиялық бұйымдарды,  сурдотифлотехни-
кан ы, мүгедектерге берілетін арнайы қозғалыс құралдарын қоса алғанда, 
медициналық бұйымдарды өндіруге арналған материалдардың, жабдықтар 
мен жинақтаушы заттардың тізбесі бекітілсін.

 2. «Өткізу бойынша айналымдары жəне импорты қосылған құн салығынан 
босатылатын кез келген нысандағы дəрілік заттардың, оның ішінде ве-
теринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын), медициналық 
(ветеринарлық) мақсаттағы бұйымдардың, медициналық (ветеринарлық) 
техниканың, сурдотифлотехниканың, дəрілік субстанциялардың, кез келген 
нысандағы дəрілік заттарды өндіруге арналған материалдардың, жабдықтар 
мен жинақтаушы заттардың оның ішінде ветеринария саласында пайда-
ланылатын (қолданылатын), медициналық (ветеринарлық) мақсаттағы 
бұйымдар мен медициналық (ветеринарлық) техниканың тізбесін бекіту ту ра-
лы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 20 
наурыздағы № 124 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 16840 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілердің Эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 4 маусымда 
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

 3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

 1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркеуді;

 2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он 
күннің ішінде қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде оның 
көшірмеcін ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

 3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде 
оның көшірмесін мерзімдік баспасөз басылымдарында ресми жариялауға 
жіберуді;

 4) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

 5) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметті ұсынуды қамтамасыз етсін.

 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 11 маусымдағы № 18829 бұйрығына

1-қосымша

Сату жөніндегі айналымдары құн салығынан босатылатын
протездік-ортопедиялық бұйымдар мен сурдотифлотехниканы 

қоса алғанда, кез келген нысандағы дəрілік заттарды, оның ішінде 
фармацевтикалық субстанцияларды (активті фармацевтикалық 

субстанцияларды), медициналық бұйымдарды,
сондай-ақ оларды өндіруге арналған материалдар мен жинақтауыш 

заттардың тізбесі
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Тауардың атауы

02-топ. Ет жəне ет тамақ 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 шығару кезінде пайдала-
нылатын жаңадан сойылған, салқындатылған не-
месе тоңазытылған тағамдық қосымша өнімдер

05-топ. Басқа жерде аталмаған немесе енгiзiлмеген жануарлардан 
алынған тамақ өнiмдері

2. 0507 90 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде
пайдаланылатын маралдың мүйізі ғана

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

3. 1108 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-
нылатын бидай, жүгері, картоп крахмалы, инулин

(Жалғасы 15-бетте) 



11 ҚАРАША 2019 ЖЫЛ 15RESMI

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

жəне жемшөп
4. 1211 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пай-

даланылатын жас күйіндегі немесе кептірілген, 
бүтін немесе ұсақталған, жармаланған немесе 
ұнтақталған өсімдіктер ғана, олардың жекелеген 
бөліктері (тұқымы мен жемісін қоса алғанда)

13-топ. Табиғи тазаланбаған малшайыр; шайырлар, камедтер жəне өзге 
де өсiмдiк шырындары мен сығындылары

5. 1302 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-
нылатын өсімдік шырындары мен сығындылары, 
агар-агар, пектиндер ғана

15-топ. Жануарлардан немесе өсiмдiктерден алынған майлар жəне олар-
дан ажыратылып алынған өнiмдер; дайын тағам майлары; жануарлардан 

немесе өсiмдiктерден алынған балауыздар
6. 1504 20 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-

нылатын балық майы, май жəне олардың фракци-
ясы, балық бауырынан алынатын майдан басқа

7. 1505 00 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-
нылатын шайыр

8. 1515 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-
нылатын өсімдік майлары жəне олардың фракция-
лары ғана

9. 1520 00 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-
нылатын глицерин

17-топ. Қант жəне қанттан жасалған кондитерлік өнімдер
10. 1702 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-

нылатын қатты күйіндегі химиялық таза лактоза, 
мальтоза, глюкоза жəне фруктозаны қоса алғанда, 
өзге де қанттар

11. 1704 90 550 0 аурулардың профилактикасы жəне емдеуге 
арналған тамақ ауруларына арналған пастилкала-
ры жəне жөтелге арналған таблеткалар

18-топ. Какао жəне одан жасалған өнімдер
12. 1804 00 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-

нылатын какао-майы, какао-тоң майы
21-топ. Əр түрлі тамақ өнімдері

13. 2106 90 980 3 аурулардың профилактикасы жəне емдеуге 
арналған тағамға теңгерімделген дəрумендер мен 
минералдық заттардың қоспалары

22-топ. Алкоголь жəне алкогольсіз сусындар жəне сірке
14. 2207 10 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайда-

ланылатын, 80 айн. % немесе одан жоғары спирт 
концентрациясы бар денатуратталмаған этил 
спирті

25-топ. Тұз; күкірт; топырақ пен тас; сылақ материалдары, əк жəне цемент
15. 2501 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайда-

ланылатын таза натрий хлориді, құрамында теңіз 
суы бар дəрілік препараттар мен медициналық 
бұйымдар

16. 2520 10 000 0 стоматологияда жəне протездік-ортопедиялық 
бұйымдарды шығару кезінде пайдаланылатын 
керіш, ангидрит

17. 2526 20 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-
нылатын жармаланған немесе ұнтақталған тальк

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

18. 2712 10 900 0 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-
нылатын өзге мұнай вазелині

19. 2712 20 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-
нылатын құрамында кемінде 0,75 мас. % май бар 
парафин

28-топ. Бейорганикалық химия өнімдері; бағалы металдар, жерде сирек 
кездесетін металдар, радиоактивті элементтер немесе изотоптардың 

бейорганикалық жəне органикалық қосылыстары
20. 28 бейорганикалық химия өнімдері; 

фармацевтикалық, медициналық өнімді 
шығару кезінде пайдаланылатын қымбат 
бағалы металдардың, жерде сирек кездесетін 
металдардың, радиоактивті элементтердің не-
месе изотоптардың бейорганикалық немесе 
органикалық қосылыстары жəне тазартылған, 
кондуктометрлік су, медициналық мақсатта пайда-
ланылатын осыған ұқсас таза су

29-топ. Органикалық химиялық қосылыстар
21. 29 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 

шығару кезінде пайдаланылатын табиғи немесе 
синтезделген органикалық химиялық қосылыстар; 
стерилизаторларда қолдануға арналған

30-топ. Фармацевтикалық өнім
22. 30-топ фармацевтикалық өнім

31-топ. Тыңайтқыштар
23. 3102 10 100 0 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-

нылатын сусыз құрғақ өнімге есептегенде 45 мас. 
% астам азоттан тұратын несепнəр

32-топ. Илік немесе бояғыш сығындылар; танниндер жəне олардың туын-
дылары; бояғыш заттар, пигменттер жəне өзге де бояғыш заттар; бояулар 
жəне лактар; шпатлевкалар жəне өзге де мастиктер; полиграфиялық бояу, 

сия, тушь
24. 3203 00 айқындалған немесе айқындалмаған химиялық 

құрамдағы өсімдік немесе жануар тектес бояғыш 
заттар (жануар көмірінен басқа бояғыш сірінділерді 
қоса алғанда); фармацевтикалық, медициналық 
өнімді шығару кезінде пайдаланылатын осы топқа 
3-ескертуде көрсетілген өсімдік немесе жануар тектес 
бояғыш заттар негізінде дайындалған препараттар

25. 3204 айқындалған немесе айқындалмаған химиялық 
құрамдағы синтетикалық органикалық бояғыш зат-
тар; осы топқа 3-ескертуде көрсетілген синтетикалық 
органикалық бояғыш заттар негізінде дайындалған 
препараттар; фармацевтикалық, медициналық өнімді 
шығару кезінде пайдаланылатын айқындалған неме-
се айқындалмаған химиялық құрамдағы оптикалық 
ақтағыштар немесе люминофорлар ретінде пайдала-
нылатын синтетикалық органикалық өнімдер

26. 3208 синтетикалық полимерлер немесе химиялық 
түр лендірілген табиғи полимерлер негізінде 
жасалған, диспергирленген немесе сусыз ор-
тада ерітілген (эмальдар жəне политурларды 
қоса алғандағы) бояулар жəне лактар; фарма-
цевтикалық, медициналық өнімдерді таңбалау 
жəне шығару кезінде пайдаланылатын ерітінділер

27. 3215 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын полиграфиялық 
бояу, жазуға немесе сурет салуға арналған сия не-
месе тушь жəне өзге де қоюландырылған, неме-
се қоюландырылмаған қатты немесе қатты емес, 
өзге де бояулар

33-топ. Эфир майлары жəне резиноидтер; парфюмерлік, косметикалық не-
месе дəретханаға арналған заттар

28. 3301 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын эфир майлары

29. 3305 10 000 0 Қазақстан Республикасында дəрілік заттар ретінде 
тіркелген, медициналық мақсатта қолданылатын 
сусабындар

30. 3307 құрамында теңіз жəне еріген сулар қоспасы бар 
дəрілік препараттар мен медициналық бұйымдар 
көру линзаларын немесе көз протездерін сақтауға 
арналған ерітінділер

34-топ. Сабын, беттік белсенді органикалық заттар, жуғыш заттар, 
майлағыш заттар, жасанды жəне дайын балауыз, тазартатын жəне жыл-
тырататын құрамдар, шамдар жəне ұқсас өнімдер, жабыстыру үшін па-
сталар, пластилин, «тіс балауызы» жəне тiске арналған гипс негiзiндегi 

құрамдар
31. 3405 көзілдірік линзаларын шығару кезінде пайдала-

нылатын 3404 тауар позициясының балауыздан 
басқа тазалау пасталары жəне ұнтақтары жəне 
ұқсас құралдар (соның ішінде қағаз, мақта, киіз 
немесе биязы киіз, мата емес материалдар, сол 
құралдар сіңдірілген борпақ пластмасса немесе 
борпақ резина)

32. 3407 00 000 тек қана «тіс дəрісінің балауызы» немесе тіс 
қалыбын алуға арналған құрамдар, тіс дəрігерлік 
мақсатқа арналған керіш (кальцилеген керіш не-
месе кальций сульфаты) негізінде дайындалған 
өзге де құрамдар

35-топ. Ақуыз заттары; модификацияланған крахмалдар; желімдер; фер-
менттер

33. 3502 альбуминдер (соның ішінде құрғақ затқа есепте-
генде іркіт ақуызының салмағы 80% артық екі не-
месе одан да көп іркіт ақуызының тұнбасын қоса 
алғанда), альбуминаттар жəне фармацевтикалық 
өнімді өндіру кезінде пайдаланатын басқа да аль-
бумин туындылары

34. 3503 00 медициналық мақсатта жəне фармацевтикалық 
өнімді шығару кезінде пайдаланылатын желатин 
жəне оның туындылары; желатин қатты капсула-
лар

35. 3505 10 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайда-
ланатын декстриндер, өзге түрлендірілген крах-
малдар

36. 3506 медициналық өнімді шығару кезінде пайдалана-
тын желім каучук негізінде жасалған балқытылған 
желім жəне өзге де дайын адгезивтер

37. 3507 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайда-
ланылатын басқа жерде аталмаған ферменттер, 
ферменттік препараттар

37-топ. Фото- жəне кинотауарлар
38. 3701 медициналық, стоматологиялық мақсаттарға пай-

даланылатын қағаздан, қатырма қағаздан немесе 
тоқыма материалдарынан басқа, кез келген ма-
териалдан жасалған жайпақ рентгендік фотопла-
стинкалар мен фото үлдірлер

39. 3702 10 000 0 медициналық, стоматологиялық мақсаттарға пай-
даланылатын қағаздан, қатырма қағаздан не-
месе тоқыма материалдарынан басқа, кез кел-
ген материалдан жасалған орамдағы рентгендік 
фотоүлдірлер

40. 3707 фотохимикаттар (лактар, желімдер, адгезивтер 
жəне ұқсас құралдардан басқа); фотографиялық 
мақсаттарда пайдаланылатын араластырылмаған 
өнімдер, өлшенген дозада немесе медициналық, 
стоматологиялық мақсаттарда пайдалануға 
дайын күйдегі бөлшектік саудаға арнап қапталып 
ұсынылғандар

38-топ. Басқа да химиялық өнімдер
41. 3802 10 000 0 медициналық мақсатта пайдаланылатын 

активтендірілген көмір
42. 3807 00 100 0 фармацевтикалық, медициналық өнімді шығару 

кезінде пайдаланатын ағаштың қара майы
43. 3821 00 000 0 медициналық мақсаттарда пайдаланатын микро-

организмдер (вирустар жəне соған ұқсастарды 
қоса) немесе өсімдік, адам немесе жануарлар жа-
сушаларын өсіруге немесе қолдауға арналған 
дайын дақылды орталар

44. 3822 00 000 0 3202 немесе 3006-тауар позициясындағы тау-
арлардан басқа, ұлтанды диагностикалық не-
месе зертханалық реагенттер, ұлтанды не-
месе ұлтансыз дайын диагностикалық немесе 
зертханалық реагенттер; медициналық мақсат-
тарда пайдаланатын сертификатталған этолон 
материалдары

45. 3824 99 610 0, 
3824 99 620 0, 
3824 99 640 0

фармакологияда немесе хирургияда 
қолданылатын өнімдер жəне құрамдар

39-топ. Пластмассалар жəне олардың өнімдері
46. 39 медициналық, стоматологиялық мақсатта, сондай-

ақ дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды 
шығару үшін пайдаланатын пластмассалар жəне 
олардан жасалған бұйымдар

40-топ. Каучук, резеңке жəне олардың өнімдері
47. 4001 10 000 0 фармацевтикалық, медициналық 

өнімдерді шығару кезінде пайдаланыла-
тын табиғи, вулканизацияланған немесе 
вулканизацияланбаған каучук латексі

48. 4001 22 000 0 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын табиғи, 
техникалық мамандандырылған (ТSNR) каучук

49. 4005 10 000 0 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын техникалық 
көміртегімен немесе кремний диоксидімен, эласто-
метрмен толтырылған резеңке қоспасы

50. 4006 90 000 0 басқа нысандар (мысалы, темірлер, құбырлар 
жəне бейінді түрлер) жəне үрленбеген резина 
бұйымдар (мысалы, дискілер мен сақиналар) 
- фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын басқа да заттар

51. 4008 протездік-ортопедиялық бұйымдарды жасау 
кезінде пайдаланатын қатты резеңкеден басқа, 
пластиналар, қаңылтырлар, жолақтар неме-
се таспалар, шыбықшалар жəне вулкандалған 
резеңкеден жасалған қалыптық профильдер

52. 4010 фармацевтикалық, медициналық өнеркəсіпте пай-
даланатын вулкандалған резеңкеден жасалған 
конвейерлі таспалар немесе жетекті ремендер не-
месе бельтинг

53. 4014 қатты резеңкеден басқа вулканизацияланған 
резеңкеден немесе оларсыз жасалған 
гигиеналық немесе фармацевтикалық бұйымдар; 
фармацевтикалық жəне медициналық өнімді 
шығару кезінде пайдаланылатын қатты 
резеңкеден басқа, вулканизацияланған 
резеңкеден жасалған тығындар; медициналық 
мақсатта пайдаланылатын резеңке жылытқыштар, 
бүріккіштер, оттекті жастықтар, көз пипеткалары, 
мұрынға арналған аспираторлар, сүтсорғыштар, 
балаларға арналған тіс дөңгелектері, Эсмарх 
ыдысы, қан тоқтатқыш жгут, Мартенс бинті жəне 
т.б., емізіктердің бірнеше түрлері жəне балаларға 
арналған ұқсас бұйымдар; вулканизацияланған 
резеңкеден жасалған контрацептивтер;

54. 4015 11 000 
0, 4015 19 
000 0 4015 90 
000 0

медициналық мақсаттарға арналған киімдер 
жəне оның керек- жарақтары, вулканизациялған 
резеңкеден жасалған хирургиялық жəне 
қарауға арналған, зарарсыздандырылған жəне 
зарарсыздандырылмаған медициналық қолғаптар, 
неопреннен жасалған белдіктер мен таңғыштар

55. 4016 Фармацевтикалық жəне медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланатын вулкандалған 
резеңкеден жасалған бұйымдар

41-топ. Өңделмеген терілер (табиғи жүннен басқа) жəне иленген тері
56. 4104 протездік-ортопедиялық бұйымдарды жасау 

кезінде пайдаланылатын ірі қара малдың немесе 
жылқы тұқымдас малдың немесе оның терісінен 
жасалған тықыр былғары

48-топ. Қағаз жəне картон; қағаз массасы, қағаз немесе картон өнімдері
57. 4803 00 медициналық өнімді шығару кезінде пайдала-

натын қаптамадағы целлюлоза талшығынан 
жасалған кенеп

58. 4804 4802 немесе 4803 тауар позициясының тауарла-
рынан басқа-да, фармацевтикалық, медициналық 
мақсаттарда қолданылатын ағартылмаған крафт-
қағаз жəне крафт-картон қаптамада немесе 
парақталған

59. 4811 4803, 1809 немесе 4810 тауар позициясының тау-
арларынан басқа медициналық, фармацевтикалық 
мақсатта, сондай-ақ фармацевтикалық, 
медициналық өнімді шығару үшін пайдаланатын 
беті боялған немесе əшекейленген немесе ора-
мада не кез келген тікбұрышты (соның ішінде 
квадратты) парақтарда басылған қағаз, қатырма 
қағаз, целлюлозды мақта жəне қапталған, 
сіңдірілген, ламинирленген целлюлозды 
талшықтан жасалатын кенеп

60. 4818 90 100 0 бөлшек саудада сату үшін оралмаған хирургиялық 
жəне медициналық мақсатта қолданылатын 
бұйымдар

61. 4819 10 000 0 фармацевтикалық, медициналық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын гофр қағаздан неме-
се қатырма қағаздан жасалған жəшіктер мен 
қораптар

62. 4821 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын жазба белгілері 
мен затбелгілер

63. 4823 90 фармацевтикалық жəне медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын орамдағы қағаз

52-топ. Мақта
64. 5208 11 100 0 

5208 21 100 0
бинттер, таңу материалдары мен медициналық 
дəке дайындауға арналған бетінің тығыздығы 
кемінде 200 г/м2 аспайтын құрамында 85 % мас. 
немесе одан көп мақта талшықтарынан тұратын 
мақта маталар

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

олардың өнімдері
65. 5603 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 

шығару кезінде пайдаланылатын химиялық 
жіптерден жасалған матадан жасалмаған мате-
риал

66. 5604 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын, матамен 
қапталған резеңке жіп жəне бау; 5404 немесе 5405 
тауар позициясымен бірдей, сіңдірілген, қапталған 
немесе резеңке немесе пластмасса қабы бар 
жалпақ мата жіптер

61-топ. Трикотажды немесе қолдан тоқылған киім бұйымдары жəне киім 
керек-жарақтары

67. 6108 21 000 0 медициналық қолдануға арналған трусилер
68. 6115 10 100 

9, 6115 10 
100 1, 6115 
10 100 2

көктамырдың кеңеюінен зардап шегетіндерге 
арналған синтетикалық жіптен тоқылған шұлықтар, 
колготкалар, гольфтер

62-топ. Трикотажды немесе қолдан тоқылған киім бұйымдары жəне киім 
керек-жарақтарынан басқа

69. 6204 фармацевтикалық жəне медициналық мақсатта 
пайдаланылатын киімдер

70. 6210 медициналық жəне фармацевтикалық қызметте 
пайдаланылатын, 5602, 5603, 5903, 5906 неме-
се 5907 тауар позициясындағы материалдардан 
жасалған киімдер

71. 6211 фармацевтикалық жəне медициналық мақсатта 
пайдаланылатын өзге киімдер

72. 6212 медициналық мақсаттарға арналған 
төстартқыштар, белдіктер, корсеттер, таңғыштар 
жəне ұқсас бұйымдар, жəне олардың машинамен 
немесе қолмен тоқылған тоқыма немесе тоқыма 
емес бөліктері

73. 6217 дайын киімдерге тиістілер өзгелер; киім бөліктері 
немесе 6212 тауар позициясына кіретіндерден 
басқа фармацевтикалық жəне медициналық 
қызметке пайдаланылатын киімге керек-жарақтар;

63-топ. Басқа да дайын текстиль бұйымдары; жиынтықтар; бұрын 
қолданылған киім жəне текстиль бұйымдары; ескі маталар

74. 6302 фармацевтикалық жəне медициналық қызметте 
пайдаланылатын төсекке, асханаға, дəретханаға 
жəне ас үйге арналған жайма

75. 6307 киімнің пішілген үлгісін қоса алғанда өзге де дай-
ын бұйымдар, фармацевтикалық, медициналық 
өнім шығару кезінде, сондай-ақ медицина-
да пайдаланылатын қан тоқтататын жгут, 
медициналық маскалар, бахилалар, белдіктер, 
корсеттер, медициналық мақсаттағы арқа 
түзеткіштері, омыртқаның мойын бөлігіне арналған 
медициналық бекіткіштер, хирургияда аяқ-қолды 
бір қалыпты ұстауға арналған медициналық 
таңғыштар сияқты тоқыма материалдарынан 
жасалған бұйымдар

65-топ. Бас киімдер жəне олардың бөліктері
76. 6504 00 000 0 фармацевтикалық жəне медициналық қызметте 

пайдаланылатын шляпалар жəне тоқылған неме-
се астары бар немесе астары жоқ, бөлігі бар не-
месе бөлігі жоқ кез-келген матаның жолақтарынан 
біріктірілген басқа да бас киімдер

77. 6505 00 фармацевтикалық жəне медициналық 
қызметте пайдаланылатын шляпалар жəне маши-
намен тоқылған немесе қолдан тоқылған немесе 
шілтердің, фетрдың немесе астары бар немесе 
астары жоқ, бөлігі бар немесе бөлігі жоқ басқа да 
тоқыма материалдарының бүтін бөлігінен 
(тек жолақтан емес) əзірленген бас киім; астары 
бар немесе астары жоқ, бөлігі бар немесе бөлігі 
жоқ кез-келген матадан дайындалған шашқа 
арналған тор

66-топ. Қолшатырлар, күннен қорғайтын қолшатырлар, тіреуіштер, тіреуіш-
орындықтар, сыпталған ағаштар, қамшылар жəне олардың бөліктері

78. 6602 00 000 0 мүгедектер мен зақымданған адамдарға арналған 
арнайы таяқтар

(Жалғасы 16-бетте) 

(Жалғасы. Басы 14-бетте) 
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68-топ. Тас, гипс, цемент, асбест, слюдалар немесе ұқсас материалдар-
дан жасалатын бұйымдар

79. 6804 көзілдірік линзаларын шығару кезінде пайдала-
натын, қайрағыш тастар, тегістегіш дөңгелектер 
жəне тегістеуге, қайрауға жылтыратуға, келтіруге 
немесе кесуге арналған тірек конструкциясы 
жоқ ұқсас бұйымдар, қолмен қайрауға неме-
се жылтыратуға арналған тастар жəне олардың 
агломерацияланған табиғи немесе жасанды абра-
зивтерден жасалған немесе жиынтығында басқа 
да материалдардың бөлшектері бар немесе осы 
бөлшектер жоқ керамикадан жасалған тастар

80. 6805 көзілдірік линзаларын шығару кезінде пайдала-
натын табиғи немесе жасанды түйіршікті ұнтақ 
немесе қағаз, мата, қатырма қағаз немесе өзге 
негізінде жасалған дəн

69-топ. Керамикалық бұйымдар
81. 6909 медицинада пайдаланылатын зертханалық, 

химиялық мақсаттарға арналған қыш бұйымдар
70-топ. Шыны жəне оның бұйымдары

82. 7001 00 910 0 фармацевтикалық жəне медициналық өнімдерді 
жасау жəне шығару кезінде қолданылатын 
оптикалық шыны

83. 7005 10 800 0 рентген сəулелерінен қорғауға арналған рентген 
əйнегі

84. 7010 10 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-
нылатын шыныдан жасалған ампулалар

85. 7010 20 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайда-
лынатын тығындар, қақпақтар жəне басқа ұқсас 
бұйымдар

86. 7010 90 710 
0, 7010 90 
790 0

фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайдала-
натын бөтелкелер, сауыттар, банкалар, ампула-
лар жəне басқа шыны ыдыстар

87. 7015 көруді түзететін немесе түзетпейтін көзілдіріктерге 
арналған майысқан, тереңдетіп иілген шынылар 
немесе осыған ұқсас өңделмеген оптикалық шы-
нылар; фармацевтикалық жəне медициналық 
өнімдерді дайындау жəне шығару кезінде 
қолданылатын тұтас шынылық сфералар жəне 
олардың көрсетілген шыныларды дайындауға 
арналған сегменттері

88. 7017 зертханалық немесе фармацевтикалық 
мақсаттарға арналған шыны ыдыстар

73-топ. Қара металдардан жасалған бұйымдар
89. 7311 00 медициналық бұйымдарда, сондай-ақ фармацев-

тикалық, медициналық өнімдерді шығаруда пайда-
ланылатын қара металдан жасалған сығылған не-
месе сұйытылған газға арналған ыдыс жəне емдік 
газбен қамту жүйесінің жабдығы

90. 7319 90 900 0 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығаруда пайдаланатын басқа да инелер

91. 7326 90 980 7 медициналық мақсатта пайдаланылатын зарар-
сыздандыру қораптары жəне ұқсас бұйымдар

74-топ. Мыс жəне одан жасалған бұйымдар
92. 74 медициналық мақсатта жəне (немесе) 

фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын, медицинада 
емдік газдармен қамтамасыз ету үшін пайдаланы-
латын тазартылған мыстан жасалған құбырлар, 
түтіктер жəне құбырларға арналған фитингтер

76-топ. Алюминий жəне одан жасалған бұйымдар
93. 7604 медициналық бұйымдарды жəне емдік газбен қам-

ту жүйесі жабдықтарын шығару кезінде пайдала-
нылатын шыбықтары мен алюминий профильдер

94. 7607 дəрілік заттарды шығару кезінде блистерге 
қаптамалау үшін қалыңдығы (негізін қоспағанда) 
0,2 мм артық емес алюминий фольга (негізсіз не-
месе қағаз, қатырма қағаз, пластмасса немесе 
өзге де ұқсас материал негізінде)

95. 7612 10 000 0 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын алюминийден 
жасалған деформацияға ұшырайтын түтікті ыды-
стар (тубалар)

96. 7612 90 200 0 фармацевтикалық өнімді шығару үшін пайдала-
нылатын аэрозольді орамдардағы алюминийден 
жасалған басқа ыдыстар

97. 7613 00 000 0 фармацевтикалық өнімдерді шығару кезінде пай-
даланылатын, сығылған газдарға арналған алю-
миний ыдыстар

78-топ. Қорғасын жəне одан жасалған бұйымдар
98. 7804 ионды сəуледен қорғау үшін медицинада пайда-

ланылатын қорғасын парақтар, кесінділер немесе 
таспалар мен фольгалар

80-топ. Қалайы жəне одан жасалған бұйымдар
99. 8001 20 000 0 линзаларды оқшаулауға арналған оңай балқитын 

металл (Вуд қоспасы);
82-топ. Бағалы емес металдардан жасалған аспаптар, тетіктер, пышақ 
бұйымдары, қасықтар жəне шанышқылар; олардың бағалы емес метал-

дардан жасалған бөлшектері
100. 8207 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 

шығару кезінде пайдаланылатын металды 
сымдауға немесе бөлуге арналған фильерлерді 
қоса алғанда қол құралдарына арналған 
механикалық жетегімен немесе онсыз неме-
се станоктарға арналған (мысалы нығыздау, 
қалыптау, кесу, шабу, бұранданы кесу, бұрғылау, 
қайрау, тарту, жоңғылау, токарлық өңдеу немесе 
бұрау) ауысымдық жұмыс құралдары

83-топ. Бағалы емес металдардан жасалған басқа да бұйымдар
101. 8309 90 фармацевтикалық өнімді өндіру кезінде пайдала-

нылатын жасалған тығындағыш қақпақтар
84-топ. Ядролық реакторлар, қазандар, жабдықтар жəне механикалық 

құрылғылар; олардың бөліктері
102. 8405 10 000 9 медициналық мақсатта жəне (немесе) фармацев-

тика жəне медицина өнеркəсібінде пайдаланы-
латын тазарту құрылғыларымен немесе оларсыз 
газ генераторлары немесе сулы газ генератор-
лары; тазарту құрылғыларымен немесе оларсыз 
ацетилендік газ генераторлары жəне осыған ұқсас 
газ генераторлары (медицинаға арналған оттегі 
генераторлары)

103. 8413 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пайда-
ланылатын шығыс өлшеуіштер бар немесе жоқ 
сұйықтық сорғылары

104. 8414 медициналық мақсатта жəне (немесе) 
фармацевтикалық, медициналық өнеркəсіпте 
пайдаланылатын ауа немесе вакуумды 
сорғыштар, ауа немесе газ компрессорлары мен 
желдеткіштер; желдеткіші бар, сүзгіштері бар не-
месе сүзгішсіз желдеткіші немесе рецикуляциялық 
сору қалпақтары немесе желдеткіші бар шкафтар

105. 8415 81 001 
0, 8415 90 
000 9

фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде арнайы өндіріс үй-жайларында ми-
кроклиматты сақтауға арналған температураның 
жəне ылғалдың автоматтық реттегіші бар 
өндірістік кондиционерлер; олардың бөліктері

106. 8418 тұрмыстықты қоспағанда фармацевтикалық өнімді 
шығару кезінде медициналық мақсатта, пайдала-
натын тоңазытқыш жəне мұздатқыш жабдықтар; 
оның бөліктері

107. 8419 жылыту, қайнату, қуыру, дистилдеу, ректифи-
кациялау, зарарсыздандыру, пастерлеу, булау, 
кептіру, буын кетіру, желдету немесе салқындату 
сияқты температураны өзгерту үдерісінде матери-
алдарды өңдеу үшін электрмен немесе электрсіз 
қыздыратын (пешті, камераны жəне 8514 тауар 
позициясының басқа да жабдықтарын қоспағанда) 
өнеркəсіптік немесе зертханалық машиналар, 
жабдықтар; фармацевтикалық, медициналық 
өніміндерді шығару кезінде пайдаланатын инер-
циясы жоқ су жылытқыштар немесе жылу су ак-
кумуляторлары электрсіз, өзге де; медицина 
өнеркəсібіне арналған жабдықтардың бөлшектері

108. 8421 медициналық мақсатта жəне (немесе) фармацев-
тикалық, медициналық өнімдерді шығару кезінде 
пайдаланылатын цетрифугалар, соның ішінде ор-
та лықтандырылған кептіргіштер; сұйықтықтар мен 
газдарды сүзуге жəне тазартуға арналған құрыл-
ғылар мен қондырғылар, олардың бөлшектері

109. 8422 Фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын шөлмектер 
жəне өзге де ыдыстарды жууға жəне кептіруге 
арналған қондырғылар; шөлмектер, банкаларды 
тығындауға, толтыруға, қораптарды, қаптарды 
жəне өзге де ыдыстарды жабуға, бекітуге немесе 
оларды белгілеуге арналған құралдар; шөлмектер, 
банкалар, тубалар жəне ұқсас ыдыстарды 
қақпақтар немесе тығындармен герметикалық 
тығындауға арналған құралдар; қаптамалауға не-
месе орауға (соның ішінде қаптама материалының 
термоорнығуы бар тауарды қаптаушы құрал) 
арналған құралдар жəне басқалары; сусындарды 
газдауға арналған құралдар

110. 8423 конвейерлердегі бұйымдарды үздіксіз өлшеуге 
арналған таразылар (конвейерде, чеквейерде 
қаптама салмағын бақылауға арналған машина-
лар); фармацевтика өнімін шығару кезінде пай-
даланылатын өлшеу салмағының ең жоғары 
сал мағы 30 кг-ден аспайтын алдын ала оралған 
тауар ларды өлшеуге жəне таңбалауға арналған 
жабдықтар

111. 8428 20 800 9 фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығару кезінде пайдаланылатын пневматикалық 
көтермелер жəне конвейерлер

112. 8438 фармацевтикалық өнімді шығаруға арналған құюға 
жəне таблетка жасауға арналған машиналар, 
қабығын жасауға арналған машиналар

113. 8442 пластиналарды, цилиндрлерді немесе басқа да 
баспа түрлерін дайындауға немесе əзірлеуге 
арналған (8456-8465 тауар позициясындағы ста-
ноктардан басқа) машиналар, аппаратуралар, 
жабдықтар; пластиналар, цилиндрлер немесе 
басқа да баспа түрлері; фармацевтикалық жəне 
медициналық өнімдерді, олардың бөлігін шығару 
кезінде денсаулық сақтау ұйымдарының таза үй-
жайларында пайдаланылатын пластиналар, ци-
линдрлер жəне баспа мақсаты үшін дайындалған 
литографиялық тастар (мысалы үшкірленген, 
тегістелген немесе жылтыратылған); олардың 
бөліктері

114. 8443 пластиналар, цилиндрлер жəне 8442 тауар 
позициясының басқа да баспа түрлері арқылы ба-
спа үшін пайдаланатын баспа машиналары; басқа 
да біріктірілген немесе біріктірілмеген принтер-
лер, көшірме аппараттары жəне факсимил апа-
раттары; олардың бөлігі жəне фармацевтикалық, 
медициналық өнімдерді шығару кезінде денсаулық 
сақтау ұйымдарының таза үй-жайларында пайда-
ланылатын олардың бөліктері жəне құралдары; 
олардың бөліктері

115. 8444 фармацевтикалық жəне медициналық өнімдерді 
шығару кезінде денсаулық сақтау ұйымдарының 
таза үй-жайларында пайдаланылатын химиялық 
тоқыма маталарын тартуға, созуға, тоқуға немесе 
кесуге арналған машиналар; олардың бөлшектері

116. 8459 фармацевтикалық жəне медициналық өнімдерді, 
олардың бөліктерін шығару кезінде 8458 та-
уар позициясындағы (көп салалы токарь ста-
ногын қоса отырып) токарь станогынан басқа 
металды жою арқылы сыртқы немесе ішкі ой-
маны бұрғылауға, тегістеуге, фрезерлеуге ке-
суге арналған металл кесуші (жүйелік құрудың 
агрегаттық станоктарды қоса алғанда) станоктар

117. 8462 материалдарды көлемді мөртабандармен, 
соғу мен жəне мөрлеумен өңдеуге арналған 
(қысым дарды қоса алғанда) станоктар; иілмелі, 
(қысымдарды қоса алғанда) шеті иілмелі, 
дұрыс, кесілген, ұрылған немесе бөлінген 
метал дарды өңдеуге арналған станоктар; 
фармацевтикалық жəне медициналық өнімдерін 
шығару кезінде денсаулық сақтау ұйымдарының 
таза үй-жайларында пайдаланылатын жоғарыда 
аталмаған металдарды немесе металлдардың 
карбидтерін өңдеуге арналған қысымдар

118. 8464 медициналық бұйымдарды шығару кезінде пай-
даланылатын оптикалық əйнектерді өңдеуге 
арналған станоктар

119. 8466 ерекше немесе құралдар мен бөлшектерді 
өзі ашылатын бұранда кескіш ұштарды, ұзын 
ұштарды жəне станокқа басқа да арнайы 
құралдарға арналған құралдарды қоса алғанда 
негізінен 8459, 8462, 8464 тауар позицияларының 
жабдықтары үшін бағытталған бөліктері мен 
бөлшектері; медициналық бұйымдарды шығару 
кезінде оптикалық шыны өңдеу үшін пайдалана-
тын қол құралдарының барлық түрлеріне арналған 
жұмыс құралдарын бекітуге арналған құралдар

120. 8467 11 900 
0, 8467 21 
910 0, 8467 
29 510 0

протездік-ортопедиялық бұйымдарды шығару 
кезінде пайдаланылатын электрлі қозғалтқышы 
бар қолмен басқарылатын құрал-саймандар, 
басқалары

121. 8467 89 000 0 көзілдірік линзаларын дайындау кезінде пай-
даланылатын фрезерлеуге арналған қолмен 
басқарылатын электрлі құрал-саймандар

122. 8471 49 000 0 фармацевтикалық жəне медициналық өнімді 
шығару кезінде пайдаланатын жүйе түрінде 
əкелінетін өзге есептеуіш машиналар

123. 8474 20 000 
8474 39 000 1, 
8474 80 101 0, 
8474 80 901 
0, 8474 90

ұнтақ тəрізді күйдегі минералды өнімдерді ұсатуға, 
ұнтақтауға, араластыруға арналған жабдық (гра-
нуляторлар); фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланатын агломерациялауға, 
пішіндеуге немесе құюға арналған жабдықтар 
жəне олардың бөлшектері

124. 8477 резеңкені немесе пластмассаны шығаруға 
арналған немесе фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдаланатын аталған 
топқа аталмаған осы материалдардан өнімді 
шығаруға арналған жабдықтар

125. 8479 89 970 8 медициналық бұйымдарды шығару кезінде атау-
мен пайдаланатын машиналар жəне механикалық 
жабдықтар

126. 8480 71 000 0 медициналық бұйымдарды шығару кезінде пайда-
ланылатын резеңкені немесе пластмассаны құюға 
арналған қалып

127. 8481 крандар, клапандар, винтельдер жəне емдік 
құбыржолдарына, қазандықтарға, резервуарларға 
медициналық жабдықта, медициналық 
бұйымдарда жəне емдік газбен қамтамасыз ету 
жүйелерінде пайдаланатын редукциялық жəне 
термореттеуші клапандарды қоса алғанда ұқсас 
ыдыстарға арналған ұқсас арматура

85-топ. Электрлік машиналар жəне құрылғылар, олардың бөліктері; дыбыс 
жазатын жəне дыбысты жаңғыртатын аппаратура, теледидарлық бейне 

мен дыбысты жазатын жəне жаңғырту үшін аппаратура, олардың бөліктері 
жəне құрылғылары

128. 8509 кіріктірмелі электр қозғалтқышы бар портативті 
тұрмыстық электр сүт сорғыштар

129. 8514 медициналық мақсатта пайдаланатын 
зертханалық электр пештері жəне камералар

130. 8516 медицинада пайдалануға арналған электрлі 
инерциясы жоқ немесе аккумуляциялайтын 
электрлі су жылытқыштар, батырылатын электрлі 
жылытқыштар

131. 8517 62 000 9 медициналық мақсатта пайдаланатын өткізгіш 
байланыс жүйесіне арналған немесе цифрлық 
өткізу жүйесіне арналған аппаратура

132. 8525 80 300 0 медициналық мақсатта пайдаланатын жарықтығы 
төмен бейнелерді цифрлық тіркеуге арналған 
құралдар

133. 8528 59 900 9 медициналық мақсатта пайдаланылатын мони-
торлар

134. 8537 пульттер, панелдер, консолдар, үстелдер, бөлгіш 
қалқандар жəне электрлік аппаратураларға 
арналған негіздер, электрлік тоқты басқаруға 
немесе бөлуге арналған 8535 немесе 8536 та-
уар позицияларының екі немесе одан да көп 
құрылғыларымен жабдықталғандар, оның ішінде 
өздерін қосатын құралдар немесе 90 топтың 
құрылғылары жəне басқарудың цифрлық аппара-
тары, медициналық мақсаттар үшін пайдаланы-
латын 8517 тауарлық позицияның коммутациялық 
құралдардан басқасы; олардың бөліктері

135. 8538 ерекше немесе медициналық мақсатта пайдала-
нылатындарға бағыталғандардың бөлігінде көбіне 
8535, 8536 немесе 8537 тауар позицияларының 
аппаратуралары үшін; олардың бөліктері

136. 8539 49 000 0 медицинада қолданылатын ультракүлгін жəне 
инфрақызыл сəулелену шамдары

87-топ. Теміржол немесе трамвайлық қозғалмалы құрамнан басқа, жер 
үсті көлік құралдары, жəне олардың бөліктері жəне құрылғылары

137. 8705 90 800 5 медициналық мақсаттар үшін пайдаланыла-
тын жаңа моторлық көлікті заттар (жылжымалы 
медициналық кешендер)

138. 8707 90 900 9 жылжымалы медициналық кешендерге арналған 
кузов-фургондар

139. 8713 қозғалтқышпен немесе қозғалуға арналған басқа 
да механикалық құрылғылармен жабдықталмаған 
қозғала алмайтын адамдарға арналған арбалар

140. 8714 20 000 0 қозғала алмайтын адамдарға арналған 
арбалардың бөлшектері мен жабдықтары

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

жəне аппараттар; жəне олардың бөліктері мен құрылғылары
141. 9001 30 000 0 медициналық мақсатта қолданылатын контактілі 

линзалар
142. 9001 40 410 

0, 9001 40 
490 0

екі жағынан өңделген, бір фокальды, мультифо-
кальды (көпфокальды) трансфокальды көзді түзе-
тетін шыныдан жасалған көзілдіктерге арналған 
линзалар

143. 9001 50 410 
0, 9001 50 
490 0

екі жағынан өңделген, бір фокальды, муль-
тифокальды (көпфокальды) трансфокальды 
көзді түзететін өзге де материалдан жасалған 
көзілдіктерге арналған линзалар

144. 9002 медициналық мақсаттарда, медициналық 
бұйымдарда қолданылатын линзалар, призмалар, 
айналар жəне кез келген материалдан жасалған 
өзге де оптикалық бұйымдар

145. 9003 көзілдіріктерге, қорғаныш көзілдіріктерге (күннен 
қорғайтындарынан басқа) немесе осындай 
оптикалық аспаптарға арналған оправалар мен 
арматура жəне олардың бөліктері

146. 9004 көзілдіріктерге, қорғаныш көзілдіріктерге (күннен 
қорғайтындарынан басқа) жəне көзді түзейтін 
осындай оптикалық аспаптар

147. 9006 30 000 0 ішкі мүшелерді медициналық, немесе хирургиялық 
тексеруге арналған арнайы фотокамералар

148. 9006 91 медициналық мақсаттарда, қолданылатын 
бейнелерді, олардың бөліктері мен құралдарын 
тіркеу құрылғылары

149. 9010 фотозертханаларға арналған өзге аппаратура 
жəне жабдық, медициналық мақсаттарда пайда-
ланылатын басқа да негатоскоптар, айқындалған 
машиналар

150. 9011 медициналық мақсаттарда пайдаланылатын 
оптикалық күрделі микроскоптар

151. 9016 00 медициналық мақсаттарда пайдаланыла-
тын əртүрлі таразылары бар немесе жоқ, 
сезімталдығы 0,05 г немесе одан жоғары таразы-
лар, олардың бөлшектері мен жабдықтары

152. 9018 сцинтиграфиялық аппаратураны қоса алғанда, 
медицинада, хирургияда, стоматологияда 
қолданылатын аспаптар мен құрылғылар, басқа 
да электромедициналық аппаратура жəне көздің 
көруін зерттеуге арналған аспаптар (солярийден 
басқа), оның ішінде медициналық бұйымдардың 
құрамына кіретін қосымша бөліктер мен 
жинақтаушылар

153. 9019 механотерапияға арналған құрылғылар; уқалау ап-
параттары; қабілетін анықтау үшін психологиялық 
тестілерге арналған аппаратура; озон, оттегі жəне 
аэрозоль терапиясына қолдан тыныс алдыруға 
арналған аппараттар немесе басқа да терапиялық 
тыныс алу аппаратурасы

154. 9020 00 000 0 медициналық мақсаттар үшін басқа да тыныс алу 
жабдықтары жəне механикалық тетіктерсіз жəне 
ауыстыратын сүзгілерсіз қорғаныш маскаларынан 
басқа, газ маскалары

(Жалғасы. Басы 14-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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155. 9021 балдақтарды, хирургиялық белдіктерді жəне бан-
даждарды қоса алғанда, ортопедиялық аспаптар; 
сынықтарды емдеуге арналған, біздер мен басқа 
да аспаптар; қолдан жасалған дене бөліктері; 
органның ақауын немесе оның жұмыс істемеуін 
толықтыру үшін өзіне тағатын, алып жүретін неме-
се денеге импланттайтын есту аппараттары жəне 
басқа да аспаптар

156. 9022 медициналық, хирургиялық, стоматологиялық 
пайдалануға арналған рентгендік, альфа-, бета-
немесе гамма-сəулеленуге пайдалануға негіз-
делген аппаратура, рентгенографиялық неме-
се радиотерапиялық, рентгендік түтіктерді қоса 
алған да жəне басқа да рентгендік сəулелену 
генера торлары, жоғары кернеудегі генератор-
лар, басқару қалқандар мен пульттері, экран-
дар, үстелдер, креслолар жəне тексеруге немесе 
емдеу ге арналған соған ұқсас бұйымдар, оның 
ішінде көрсетілген аппаратура мен бұйымдардың 
құрамына кіретін қосымша бөліктері мен 
жинақтаушылар

157. 9024 80 190 0 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пай-
даланатын қаттылығын, мықтылығын сынауға 
арналған машиналар мен құрылғылар немесе 
материалдардың басқа да механикалық қасиеттері 
(таблеткалардың қаттылығы мен мықтылығын 
өлшеуге арналған аспаптар)

158. 9025 медициналық мақсаттар үшін жəне 
фармацевтикалық өнімді шығару кезінде 
қолданылатын ареометрлер, термомерлер, баро-
метрлер, гигрометрлер, жазатын құрылғылары бар 
немесе онсыз психрометрлер

159. 9026 фармацевтикалық өнімді шығару кезінде пай-
даланатын сұйықтықтардың немесе газдардың 
шығынын, деңгейін қысымын немесе басқа да ау-
ыспалы сипаттамасын өлшеуге немесе бақылауға 
арналған аспаптар мен аппаратура жəне емдік газ-
бен қамтамасыз ету жүйесінің жабдығы

160. 9027 химиялық талдауға арналған аспаптар мен аппа-
ратура (мысалы, поляриметрлер, рефрактометр-
лер, спектрометрлер, газ-немесе түтін талдағыш-
тар); тұтқырлығын, кеуектігін, кеңеюін, үстірт 
керілуін немесе соған ұқсастарды өлшеуге неме-
се бақылауға арналған аспаптар мен аппаратура; 
жылудың, дыбыстың немесе жарықтың мөлшерін 
өлшеуге немесе бақылауға арналған аспаптар 
мен аппараттар (экспонометрлерді қоса алғанда); 
медициналық мақсаттар үшін қолданылатын ми-
кротомдар, оларға бөлшектер мен аспаптар

161. 9030 10 000 0 медицинада қолданылатын ионды сəулені табу не-
месе өлшеу үшін аспаптар мен аппаратуралар

162. 9031 медицинада немесе фармацевтикалық өнімді 
шығару кезінде қолданылатын өлшеу немесе 
бақылау құралдары

163. 9032 10 медицинада қолданылатын термостаттар
164. 9033 000 00 0 медициналық мақсатта жəне (немесе) фармацев-

тика, медицина өнеркəсібінде пайдаланылатын 
90-топтағы машиналарға, аспаптарға, құралдарға 
немесе аппаратураға бөлшектер жəне керек-
жарақтар (осы топтың басқа жерінде аталмаған не-
месе енгізілмеген)

91-топ. Барлық түрдегі сағаттар жəне олардың бөліктері
165. 9106 90 000 0 медицинада қолданылатын технологиялық 

үдерістер 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 ішіне салынатын 

керек-жарақтары; басқа жерде аталмаған шамдар жəне жарықтандырғыш 
жабдықтар; жарық көрсеткіштер; таблолар жəне осыған ұқсас бұйымдар; 

жинақталатын құрылыс конструкциялары
166. 9402 медициналық, хирургиялық, стоматологиялық 

жиhаз (мысалы, операциялық үстелдер, қарауға 
арналған үстелдер, механикалық аспаптары бар 
аурухана төсектері, стоматологиялық креслолар), 
жоғарыда айтылған бұйымдардың бөлшектері

167. 9403 медицинада қолданылатын өзге де жиhаз
168. 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,

медицинада қолданылатын шамдар мен жарық 
беретін жабдықтар, жарығы белгілі бір жерге 
бағытталған шамдар жəне олардың бөлшектері

169. 9406 90 390 1, 
9406 90 900 1

фармацевтикалық, медициналық өнімдерді 
шығаруға арналған арнайы өндірістік үй-жайларда 
пайдаланылатын құрамалы құрылыс конструкция-
лары (таза үй-жай)

96-топ. Əртүрлі дайын бұйымдар
170. 9608 20 000 0 иод пен бриллиант көгінің ерітіндісі бар 

биомаркерлерді өндіруге арналған фетрден жəне 
басқа кеуекті материалдардан жасалған ұштары 
бар пластикті маркерлер

2019 жылғы 11 маусымдағы № 18829 бұйрығына 2 -қосымша

Импорты қосылған құн салығынан босатылған дəрілік заттардың, 
медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелген, 

денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган берген қорытынды 
(рұқсат беру құжаты) негізінде, дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелмеген кез келген 
нысандағы дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың, 

кез келген нысандағы дəрілік заттарды, протездiк-ортопедиялық 
бұйымдарды, сурдотифлотехниканы, мүгедектерге берілетін ар-

найы қозғалыс құралдарын қоса алғанда, медициналық бұйымдарды 
өндіруге арналған материалдардың, жабдықтар мен жинақтаушы 

заттардың тізбесі

Реттік 
нөмірі

Еуразиялық экономика-
лық одақтың сыртқы 

экономикалық қызметтің 
тауар номенклатура-

сының коды

Тауардың атауы

02-топ. Ет жəне тағамдық қосымша 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, қашыр-
дың немесе лошактың фармацев-
тика өнімдерін шығару кезінде 
пайда ла нылатын жаңадан сойыл-
ған, салқындатылған немесе тоңазы-
тылған тағамдық қосымша өнімдер

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

2. 0507 90 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын маралдың 
мүйізі ғана

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

3. 1108 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын бидай, 
жүгері, картоп крахмалы, инулин

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

жəне жемшөп
4. 1211 фармацевтикалық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын жас күйіндегі 
немесе кептірілген, бүтін немесе 
ұсақталған, жармаланған немесе 
ұнтақталған өсімдіктер ғана, олардың 
жекелеген бөліктері (тұқымы мен 
жемісін қоса алғанда)

13-топ. Табиғи тазаланбаған малшайыр; шайырлар, камедтер жəне өзге 
де өсiмдiк шырындары мен сығындылары

5. 1302 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын өсімдік шы-
рындары мен сығындылары, агар-
агар, пектиндер ғана

15-топ. Жануарлардан немесе өсiмдiктерден алынған майлар жəне олар-
дан ажыратылып алынған өнiмдер; дайын тағам майлар; жануарлардан 

немесе өсiмдiктерден алынған балауыздар
6. 1504 20 фармацевтикалық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын балық майы, 
май жəне олардың фракциясы, балық 
бауырынан алынатын майдан басқа

7. 1505 00 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын шайыр

8. 1515 фармацевтикалық өнімді шығару ке-
зінде пайдаланылатын өсімдік майла-
ры жəне олардың фракциялары ғана

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

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

кезінде пайдаланылатын қатты 
күйіндегі химиялық таза лактоза, 
мальтоза, глюкоза жəне фруктозаны 
қоса алғанда, басқа да қанттар

11. 1704 90 550 0 аурулардың профилактикасы жəне 
емдеуге пайдаланылатын тамақ ауру-
ларына арналған пастилкалар жəне 
жөтелге арналған таблеткалар

18-топ. Какао жəне одан жасалған өнімдер
12. 1804 00 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын какао-майы, 
какао-тоң майы

21-топ. Əртүрлі тамақ өнімдері
13. 2106 90 980 3 аурулардың алдын алуға жəне емде-

уге арналған тағамға теңгерімделген 
дəрумендер мен минералды 
заттардың қоспалары

22-топ. Алкогольды жəне алкогольсіз сусындар жəне сірке
14. 2207 10 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын, 80 
айн. % немесе одан жоғары 
спирт концентрация сы бар 
денатуратталмаған этил спирті

25-топ. Тұз; күкірт; топырақ пен тас; сылақ материалдары, əк жəне цемент
15. 2501 фармацевтикалық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын таза натрий 
хлориді, құрамында теңіз суы бар 
дəрілік препараттар мен медициналық 
бұйымдар

16. 2520 10 000 0 стоматологияда жəне протездік-орто-
педиялық бұйымдарды шығару кезін-
де пайдаланылатын керіш, ангидрит

17. 2526 20 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын жарма-
ланған немесе ұнтақталған тальк

27-топ. Минералдық отын, мұнай жəне олардың айдау ған өнімдер; 
битуминоздық заттар; минералдық балауыздар

18. 2712 10 900 0 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын өзге мұнай 
вазелині

19. 2712 20 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын құрамында 
кемінде 0,75 мас. % май бар парафин

28-топ. Бейорганикалық химия өнімдері; бағалы металдар, жерде сирек 
кездесетін металдар, радиоактивті элементтер немесе изотоптардың 

бейорганикалық жəне органикалық қосылыстары
20. 28 бейорганикалық химия өнімдері; 

фармацевтикалық, медициналық 
өнімді шығару кезінде пайдаланы-
латын қымбат бағалы металдардың, 
жерде сирек кездесетін металдардың, 
радиоактивті элементтердің немесе 
изотоптардың бейорганикалық неме-
се органикалық қосылыстары жəне 
тазартылған, кондуктометрлік су жəне 
медициналық мақсатта пайдаланыла-
тын осыған ұқсас таза су

29-топ. Органикалық химиялық қосылыстар
21. 29 фармацевтикалық, медициналық 

өнімдерді шығару кезінде пайдала-
нылатын табиғи немесе синтезделген 
органикалық химиялық қосылыстар; 
стерилизаторларда қолдануға 
арналған

30-топ. Фармацевтикалық өнім
22. 30-топ фармацевтикалық өнім

31-топ. Тыңайтқыштар
23. 3102 10 100 0 фармацевтикалық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын сусыз құрғақ 
өнімге есептегенде 45 мас. % астам 
азоттан тұратын несепнəр

32-топ. Илік немесе бояғыш сығындылар; танниндер жəне олардың туын-
дылары; бояғыш заттар, пигменттер жəне өзге де бояғыш заттар;
бояулар жəне лактар; шпатлевкалар жəне өзге де мастиктер; 

полиграфиялық бояу, сия, тушь
24. 3203 00 айқындалған немесе айқындалмаған 

химиялық құрамдағы өсімдік немесе 
жануар тектес бояғыш заттар (жануар 
көмірінен басқа бояғыш сірінділерді 
қоса алғанда); фармацевтикалық, 
медициналық өнімді шығару кезінде 
пайдаланылатын осы топқа 3-ескер-
туде көрсетілген өсімдік немесе жа-
нуар тектес бояғыш заттар негізінде 
дайындалған препараттар

25. 3204 айқындалған немесе айқындалмаған 
химиялық құрамдағы синтетикалық 
органикалық бояғыш заттар; 
синтетикалық органикалық бояғыш 
заттар негізінде дайындалған пре-
параттар; фармацевтикалық, 
медициналық өнімді шығару кезінде 
пайдаланылатын айқындалған немесе 
айқындалмаған химиялық құрамдағы 
оптикалық ақтағыштар немесе люми-
нофорлар ретінде пайдаланылатын 
синтетикалық органикалық өнімдер

26. 3208 синтетикалық полимерлер немесе 
химиялық түрлендірілген табиғи по-
лимерлер негізінде жасалған, дис-
пергирленген немесе сусыз ортада 
ерітілген (эмальдар жəне политурлар-
ды қоса алғандағы) бояулар жəне лак-
тар; фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді таңбалау жəне шығару 
кезінде пайдаланылатын ерітінділер

27. 3215 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пай-
даланылатын полиграфиялық 
бояу, жазуға немесе сурет салуға 
арналған сия немесе тушь жəне 
өзге де қоюландырылған, немесе 
қоюландырылмаған қатты немесе 
қатты емес, өзге де бояулар

33-топ. Эфир майлары жəне резиноидтер; парфюмерные, косметикалық 
немесе туалеттік заттар

28. 3301 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдаланы-
латын эфир майлары

29. 3305 10 000 0 Қазақстан Республикасында 
дəрілік заттар ретінде тіркелген, 
медициналық мақсатта қолданылатын 
сусабындар;

30. 3307 құрамында теңіз жəне еріген су-
лар қоспасы бар дəрілік препарат-
тар мен медициналық бұйымдар 
көзге арналған линзаларды немесе 
көз протездерін сақтауға арналған 
ерітінділер;

34-топ. Сабын бетіндегі белсенді органикалық заттар, жуғыш заттар, 
майлағыш заттар, жасанды жəне дайын балауыз, тазартатын жəне жыл-
тырататын құрамдар, шамдар жəне ұқсас өнімдер, жабыстыру үшін па-
сталар, пластилин, «тіс балауызы» жəне тiске арналған гипс негiзiндегi 

құрамдар
31. 3405 көзілдірік линзаларын шығару 

кезінде пайдаланылатын 3404 тау-
ар позициясының балауыздан басқа 
тазалау пасталары жəне ұнтақтары 
жəне ұқсас құралдар (соның ішінде 
қағаз, мақта, киіз немесе биязы 
киіз, мата емес материалдар, сол 
құралдар сіңірілген борпақ пластмас-
са немесе борпақ резина)

32. 3407 00 000 тек қанат «тіс дəрісінің балауызы» 
немесе тіс қалыбын алуға арналған 
құрамдар, тіс дəрігерлік мақсатқа 
арналған керіш (кальций керіші не-
месе кальций сульфаты) негізінде 
дайындалған өзге де құрамдар

35-топ. Ақуыз заттары; модификацияланған крахмалдар; желімдер; фер-
менттер

33. 3502 альбуминдер (соның ішінде құрғақ 
затқа есептегенде іркіт ақуызының 
салмағы 80% артық екі немесе одан 
да көп іркіт ақуызының тұнбасын 
қоса алғанда), альбуминаттар жəне 
фармацевтикалық өнімін өндіру 
кезінде пайдаланатын басқа да аль-
бумин туындылары

34. 3503 00 медициналық мақсатта жəне 
фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын желатин 
жəне оның туындылары; желатин 
қатты капсулалар

35. 3505 10 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланатын декстриндер, 
өзге түрлендірілген крахмалдар

36. 3506 медициналық өнімді шығару кезінде 
пайдаланатын желатин каучук 
негізінде жасалған балқытылған жела-
тин жəне өзге де дайын адгезивтер

37. 3507 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын басқа жерде 
аталмаған ферменттер, ферменттік 
препараттар

37-топ. Фото- жəне кинотауарлар
38. 3701 медициналық, стоматологиялық 

мақсаттарға пайдаланылатын 
қағаздан, қатырма қағаздан немесе 
тоқыма материалдарынан басқа, кез 
келген материалдан жасалған жайпақ 
рентгендік фотопластинкалар мен 
фото үлдірлер

39. 3702 10 000 0 медициналық, стоматологиялық 
мақсаттарға пайдаланылатын 
қағаздан, қатырма қағаздан неме-
се тоқыма материалдарынан басқа, 
кез келген материалдан жасалған 
орамдағы рентгендік фотоүлдірлер

40. 3707 фотохимикаттар (лактар, желімдер, 
адгезивтер жəне ұқсас құралдардан 
басқа); фотографиялық мақсаттарда 
пайдаланылатын араластырылмаған 
өнімдер, өлшенген дозада неме-
се медициналық, стоматологиялық 
мақсаттарда пайдалануға дайын 
күйдегі бөлшек саудада өткізуге 
арналған қаптамада

38-топ. Басқа да химиялық өнімдер
41. 3802 10 000 0 медициналық мақсатта пайдаланыла-

тын активтендірілген көмір
42. 3807 00 100 0 фармацевтикалық, медициналық 

өнімді шығару кезінде пайдаланатын 
ағаштың қара майы

43. 3821 00 000 0 медициналық мақсаттарда пайдала-
натын микроорганизмдер (вирустар 
жəне оған ұқсастарды қоса) немесе 
өсімдік, адам немесе жануарлар жа-
сушаларын өсіруге немесе қолдауға 
арналған дайын дақылды орталар

(Жалғасы. Басы 14-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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44. 3822 00 000 0 3002 немесе 3006-тауар позициясын-
дағы тауарлардан басқа, төсемесі бар 
диагностикалық немесе зертханалық 
реагенттер, төсемесі бар немесе 
төсемесіз дайын диагностикалық 
немесе зертханалық реагенттер; 
медициналық мақсаттарда пайдала-
натын сертификатталған эталон мате-
риалдары

45. 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
46. 39 медициналық, стоматологиялық 

мақсатта, сондай-ақ дəрілік заттарды, 
медициналық бұйымдарды шығару 
үшін пайдаланатын пластмассалар 
жəне олардан жасалған бұйымдар

40-топ. Каучук, резеңке жəне олардың өнімдері
47. 4001 10 000 0 фармацевтикалық, медициналық 

өнімдерді шығару кезінде пайдала-
нылатын табиғи, вулканизацияланған 
немесе вулканизацияланбаған каучук 
латексі

48. 4001 22 000 0 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайда-
ланылатын табиғи, техникалық 
мамандандырылған (ТSNR) каучук

49. 4005 10 000 0 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдаланы-
латын техникалық көміртегімен неме-
се кремний диоксидімен, эластомет-
рмен толтырылған резеңке қоспасы

50. 4006 90 000 0 басқа нысандар (мысалы, темірлер, 
құбырлар жəне бейінді түрлер) жəне 
үрленбеген резина бұйымдар (мы-
салы, дискілер мен сақиналар) – 
фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдаланы-
латын басқалары

51. 4008 протездік-ортопедиялық бұйымдарды 
жасау кезінде пайдаланатын қатты 
резеңкеден басқа, пластиналар, 
қаңылтырлар, жолақтар неме-
се таспалар, шыбықшалар жəне 
вулкандалған резеңкеден жасалған 
қалыптық профильдер

52. 4010 фармацевтикалық, медициналық 
өнеркəсіпте пайдаланатын 
вулкандалған резеңкеден жасалған 
конвейерлі таспалар немесе жетекті 
ремендер немесе бельтинг

53. 4014 қатты резеңкеден басқа 
вулканизацияланған резеңкеден не-
месе оларсыз жасалған гигиеналық 
немесе фармацевтикалық бұйымдар; 
фармацевтикалық жəне медициналық 
өнімді шығару кезінде пайдала-
нылатын қатты резеңкеден басқа, 
вулканизацияланған резеңкеден 
жасалған тығындар; медициналық 
мақсатта пайдаланылатын резеңке 
жылытқыштар, бүріккіштер, оттекті 
жастықтар, көз пипеткалары, 
мұрынға арналған аспираторлар, 
сүтсорғыштар, балаларға арналған 
тіс дөңгелектері, Эсмарх ыдысы, қан 
тоқтатқыш жгут, Мартенс бинті жəне 
т.б., емізіктердің бірнеше түрлері жəне 
балаларға арналған ұқсас бұйымдар; 
вулканизацияланған резеңкеден 
жасалған контрацептивтер

54. 4015 11 000 0, 4015 19 000 
0 4015 90 000 0

медициналық мақсаттарға арналған 
киімдер жəне оның керек-жарақтары, 
вулканизациялған резеңкеден 
жасалған хирургиялық жəне қарауға 
арналған, зарарсыздандырылған 
жəне зарарсыздандырылмаған 
медициналық қолғаптар, неопреннен 
жасалған белдіктер мен таңғыштар

55. 4016 фармацевтикалық жəне медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайда-
ланатын вулкандалған резеңкеден 
жасалған бұйымдар

41-топ. Өңделмеген терілер (табиғи жүннен басқа) жəне иленген тері
56. 4104 протездік-ортопедиялық бұйымдарды 

жасау кезінде пайдаланылатын ірі 
қара малдың немесе жылқы тұқымдас 
малдың немесе терісінен жасалған 
тықыр былғары

48-топ. Қағаз жəне картон; қағаз массасы, қағаз немесе картон өнімдері
57. 4803 00 медициналық өнімді шығару кезінде 

пайдаланатын орамдағы целлюлоза 
талшығынан жасалған кенеп

58. 4804 4802 немесе 4803 тауар позиция-
сында көрсетілгеннен өзге, фарма-
цевтикалық, медициналық мақсат-
тарда қолданылатын ағартылмаған 
крафт-қағаз жəне крафт-картон ора-
мада немесе парақталған

59. 4811 4803, 4809 немесе 4810 тауар 
позициясының тауарларынан басқа 
медициналық, фармацевтикалық 
мақсатта, сондай-ақ медициналық, 
фармацевтикалық өнімді шығару үшін 
пайдаланатын беті боялған немесе 
əшекейленген немесе қаптамада не 
кез келген тікбұрышты (соның ішінде 
квадратты) парақтарда басылған 
қағаз, қатырма қағаз, целлюлозды 
мақта жəне қапталған, сіңдірілген, ла-
минирленген целлюлозды талшықтан 
жасалатын кенеп

60. 4818 90 100 0 бөлшек саудада сату үшін өлшеп-
оралмаған хирургиялық, медициналық 
мақсатта қолданылатын бұйымдар

61. 4819 10 000 0 фармацевтикалық, медициналық 
өнімді шығару кезінде пайдаланыла-
тын гофр қағаздан немесе қатырма 
қағаздан жасалған жəшіктер мен 
қораптар

62. 4821 фармацевтикалық, медициналық 
өнім дерді шығару кезінде пайда-
ланылатын жазба белгілері мен 
затбелгілер

63. 4823 90 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдаланы-
латын орамдағы қағаз

52-топ. Мақта
64. 5208 11 100 0 5208 21 

100 0
бинттер, таңу материалдары мен 
медициналық дəке дайындауға 
арналған бетінің тығыздығы кемінде 
200 г/м2 аспайтын құрамында 
85% мас. немесе одан көп мақта 
талшықтарынан тұратын мақта ма-
талар

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

олардың өнімдері
65. 5603 фармацевтикалық, медициналық 

өнімдерді шығару кезінде пайдаланы-
латын химиялық жіптерден жасалған 
мата емес материал

66. 5604 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдала-
нылатын, матамен қапталған резеңке 
жіп жəне бау; 5404 немесе 5405 тау-
ар позициясымен бірдей, сіңірілген, 
қапталған немесе резеңке немесе 
пластмасса қабы бар жалпақ мата 
жіптер

61-топ. Трикотажды немесе қолдан тоқылған киім бұйымдары жəне киім 
керек-жарақтары

67. 6108 21 000 0 медициналық қолдануға арналған тру-
силер

68. 6115 10 100 9, 6115 10 100 
1, 6115 10 100 2

венаның кеңеюінен зардап 
шегетіндерге арналған синтетикалық 
жіптен тоқылған шұлықтар, колготка-
лар, гольфылер

62-топ. Трикотажды немесе қолдан тоқылған киім бұйымдары жəне киім 
керек-жарақтарынан басқа

69. 6212 медициналық мақсаттарға арналған 
бюстьгалтерлер, белдіктер, корсет-
тер, таңғыштар жəне ұқсас бұйымдар, 
жəне олардың машинамен неме-
се қолмен тоқылған тоқыма немесе 
тоқыма емес бөліктері

70 6307 киімнің пішілген үлгісін қоса 
алғанда өзге де дайын бұйымдар, 
фармацевтикалық, медициналық өнім 
шығару кезінде, сондай-ақмедицинада 
пайдаланылатын қан тоқтатқыш бау, 
медициналық маскалар, бахилалар, 
белдіктер, корсеттер, медициналық 
мақсаттағы арқа түзеткіштері, 
омыртқаның мойын бөлігіне арналған 
медициналық бекіткіштер, хирурги-
яда аяқ-қолды бір қалыпты ұстауға 
арналған медициналық таңғыштар 
сияқты тоқыма материалдарынан 
жасалған бұйымдар

71. 6602 00 000 0 мүгедектер мен зақымдары бар 
адамдарға арналған арнайы таяқтар

72. 6804 көзілдірік линзаларын шығару 
кезінде пайдаланатын, қайрағыш та-
стар, тегістегіш дөңгелектер жəне 
тегістеуге, қайрауға жылтыратуға, 
келтіруге немесе кесуге арналған 
тірек конструкциясы жоқ ұқсас 
бұйымдар, қолмен қайрауға немесе 
жылтыратуға арналған тастар жəне 
олардың агломерацияланған табиғи 
немесе жасанды абразивтерден 
жасалған немесе жиынтығында басқа 
да материалдардың бөлшектері бар 
немесе осы бөлшектер жоқ керамика-
дан жасалған тастар

73 6805 көзілдірік линзаларын шығару кезінде 
пайдаланатын табиғи немесе жа-
санды түйіршікті ұнтақ немесе қағаз, 
мата, қатырма қағаз немесе өзге 
негізінде жасалған дəн

63-топ. Басқа да дайын текстиль бұйымдары; жиынтықтар; бұрын 
қолданылған киім жəне текстиль бұйымдары; ескі маталар

74. 6909 медицина пайдаланылатын 
зертханалық, химиялық мақсаттарға 
арналған қыш бұйымдар

75. 7001 00 910 0 фармацевтикалық жəне медициналық 
өнімдерді жасау жəне шығару кезінде 
қолданылатын оптикалық шыны

65-топ. Бас киімдер жəне олардың бөліктері
76. 7005 10 800 0 рентген сəулелерінен қорғауға 

арналған рентген əйнегі
77. 7010 10 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару 

кезінде пайдаланылатын шыныдан 
жасалған ампулалар

66-топ. Қолшатырлар, күннен қорғайтын қолшатырлар, тіреуіштер, тіреуіш-
орындықтар, сыпталған ағаштар, атқа мінуге арналған қамшылар жəне 

олардың бөліктері
78. 7010 20 000 0 фармацевтикалық өнімді шығару 

кезінде пайдалынатын тығындар, 
қақпақтар жəне басқа ұқсас бұйымдар

68-топ. Тас, гипс, цемент, асбест, слюдалар немесе ұқсас материалдар-
дан жасалатын бұйымдар

79. 7010 90 710 0 7010 90 
790 0

фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланатын бөтелкелер, 
құтылар, банкалар, ампулалар жəне 
өзге де шыны ыдыстар

80. 7015 көруді түзететін немесе түзетпейтін 
көзілдіріктерге арналған майысқан, 
тереңдетіп иілген шынылар немесе 
осыған ұқсас өңделмеген оптикалық 
шынылар; фармацевтикалық жəне 
медициналық өнімдерді дайындау 
жəне шығару кезінде қолданылатын 
тұтас шынылық сфералар жəне 
олардың көрсетілген шыныларды 
дайындауға арналған сегменттері

69-топ. Керамикалық бұйымдар
81. 7017 зертханалық немесе 

фармацевтикалық мақсаттарға 
арналған шыны ыдыстар

70-топ. Шыны жəне оның бұйымдары
82. 7311 00 медициналық бұйымдарда, сондай-

ақ фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығаруда пайдаланылатын 
қара металдан жасалған сығылған не-
месе сұйытылған газға арналған ыдыс 
жəне емдік газбен қамту жүйесінің 
жабдығы

83. 7319 90 900 0 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығаруда пайдаланатын 
басқа да инелер

84. 7326 90 980 7 медициналық мақсатта пайдаланы-
латын зарарсыздандыру қораптары 
жəне ұқсас бұйымдар

85. 74 медициналық мақсатта жəне (неме-
се) фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдаланы-
латын, медицинада емдік газдармен 
қамтамасыз ету үшін пайдаланыла-
тын тазартылған мыстан жасалған 
құбырлар, түтіктер жəне құбырларға 
арналған фитингтер

86. 7604 медициналық бұйымдарды жəне емдік 
газбен қамту жүйесі жабдықтарын 
шығару кезінде пайдаланылатын 
шыбықтары мен алюминий 
профильдер

87. 7607 дəрілік заттарды шығару кезінде бли-
стерге қаптамалау үшін қалыңдығы 
(негізін қоспағанда) 0,2 мм артық 
емес алюминий фольга (негізсіз не-
месе қағаз, қатырма қағаз, пластмас-
са немесе өзге де ұқсас материал 
негізінде)

88. 7612 10 000 0 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдала-
нылатын алюминийден жасалған 
деформацияға ұшырайтын түтікті 
ыдыстар (тубалар)

73-топ. Қара металдардан жасалған бұйымдар
89. 7612 90 200 0 фармацевтикалық өнімді шығару 

үшін пайдаланылатын аэрозольді 
орамдардағы алюминийден жасалған 
басқа ыдыстар

90. 7613 00 000 0 фармацевтикалық өнімдерді шығару 
кезінде пайдаланылатын, сығылған 
газдарға арналған алюминий ыдыстар

91. 7804 ионды сəуледен қорғау үшін меди-
цинада пайдаланылатын қорғасын 
парақтар, кесінділер немесе таспалар 
мен фольгалар

74-топ. Мыс жəне одан жасалған бұйымдар
92. 8001 20 000 0 линзаларды оқшаулауға арналған 

оңай балқитын металл (Вуд қоспасы)
76-топ. Алюминий жəне одан жасалған бұйымдар

93. 8207 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдала-
нылатын металды сымдауға немесе 
бөлуге арналған фильерлерді қоса 
алғанда қол құралдарына арналған 
механикалық жетегімен немесе онсыз 
немесе станоктарға арналған (мыса-
лы нығыздау, қалыптау, кесу, шабу, 
бұранданы кесу, бұрғылау, қайрау, 
тарту, жоңғылау, токарлық өңдеу 
немесе бұрау) ауысымдық жұмыс 
құралдары

94. 8309 90 фармацевтикалық өнімді өндіру 
кезінде пайдаланылатын жасалған 
тығындағыш қақпақтар

95. 8405 10 000 9 медициналық мақсатта жəне (не-
месе) фармацевтика жəне медици-
на өнеркəсібінде пайдаланылатын 
тазарту құрылғыларымен немесе 
оларсыз газ генераторлары неме-
се сулы газ генераторлары; тазарту 
құрылғыларымен немесе оларсыз 
ацетилендік газ генераторлары жəне 
осыған ұқсас газ генераторлары, 
(медицинаға арналған оттегі генера-
торлары)

96. 8413 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланылатын шығыс 
өлшеуіштер бар немесе жоқ сұйықтық 
сорғылары

97. 8414 медициналық мақсатта жəне (неме-
се) фармацевтикалық, медициналық 
өнеркəсіпте пайдаланылатын ауа 
немесе вакуумды сорғыштар, ауа 
немесе газ компрессорлары мен 
желдеткіштер; желдеткіші бар, 
сүзгіштері бар немесе сүзгішсіз 
желдеткіші немесе рецикуляциялық 
сору қалпақтары немесе желдеткіші 
бар шкафтар

78-топ. Қорғасын жəне одан жасалған бұйымдар
98. 8415 81 001 0, 8415 90 

000 9
фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде арнайы 
өндіріс үй-жайларында микроклимат-
ты сақтауға арналған температураның 
жəне ылғалдың автоматтық реттегіші 
бар өндірістік кондиционерлер; 
олардың бөліктері

80-топ. Қалайы жəне оның бұйымдары
99. 8418 тұрмыстықты қоспағанда 

фармацевтикалық шығару кезінде 
медициналық мақсатта пайдалана-
тын тоңазытқыш жəне мұздатқыш 
жабдықтар; оның бөліктері

82-топ. Бағалы емес металдардан жасалған аспаптар, тетіктер, пышақ 
бұйымдары, қасықтар жəне шанышқылар; олардың бағалы емес метал-

дардан жасалған бөлшектері
100. 8419 жылыту, қайнату, қуыру, дистилдеу, 

ректификациялау, зарарсызданды-
ру, пастерлеу, булау, кептіру, буын 
кетіру, желдету немесе салқындату 
сияқты температураны өзгерту 
үдерісінде материалдарды өңдеу 
үшін электрмен немесе электрсіз 
қыздыратын (пешті, камераны жəне 
8514 тауар позициясының басқа да 
жабдықтарын қоспағанда) өнеркəсіптік 
немесе зертханалық машиналар, 
жабдықтар; фармацевтикалық, 
медициналық өніміндерді шығару 
кезінде пайдаланатын инерциясы 
жоқ су жылытқыштар немесе жылу 
су аккумуляторлары электрсіз, өзге 
де; медицина өнеркəсібіне арналған 
жабдықтардың бөлшектері

83-топ. Бағалы емес металдардан жасалған басқа да бұйымдар
101. 8421 медициналық мақсатта жəне (неме-

се) фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдала-
нылатын цетрифугалар, соның ішінде 
орталықтандырылған кептіргіштер; 
сұйықтықтар мен газдарды сүзуге 
жəне тазартуға арналған құрылғылар 
мен қондырғылар, олардың 
бөлшектері

(Жалғасы. Басы 14-17-беттерде) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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84-топ. Ядролық реакторлар, қазандар, жабдықтар жəне механикалық 
құрылғылар; олардың бөліктері

102. 8422 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдала-
нылатын шөлмектер жəне өзге де 
ыдыстарды жууға жəне кептіруге 
арналған қондырғылар; шөлмектер, 
банкаларды 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 (соның 
ішінде қаптама материалының 
термоорнығуы бар тауарды қаптаушы 
құрал) арналған құралдар жəне 
басқалары; сусындарды газдауға 
арналған құралдар

103. 8423 конвейерлердегі бұйымдарды үздіксіз 
өлшеуге арналған таразылар (конвей-
ерде, чеквейерде қаптама салмағын 
бақылауға арналған машиналар); 
фармацевтика өнімін шығару кезінде 
пайдаланылатын өлшеу салмағының 
ең жоғары салмағы 30 кг-ден аспай-
тын алдын ала оралған тауарлар-
ды өлшеп-орауға жəне таңбалауға 
арналған жабдықтар

104. 8428 20 800 9 фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдала-
нылатын пневматикалық көтермелер 
жəне конвейерлер

105. 8438 фармацевтикалық өнімді шығаруға 
арналған құюға жəне таблетка 
жасауға арналған машиналар, қабы-
ғын жасауға арналған машиналар

106. 8442 пластиналарды, цилиндрлерді немесе 
басқа да баспа түрлерін дайындауға 
немесе əзірлеуге арналған (8456-8465 
тауар позициясындағы станоктардан 
басқа) машиналар, аппаратуралар, 
жабдықтар; пластиналар, цилин-
дрлер немесе басқа да баспа түрлері; 
фармацевтикалық жəне медициналық 
өнімдерді, олардың бөлігін шығару 
кезінде денсаулық сақтау ұйымдары-
ның таза үй-жайларында пайдаланы-
латын пластиналар, цилиндрлер жəне 
баспа мақсаты үшін дайындалған 
литографиялық тастар (мысалы 
үшкірленген, тегістелген немесе 
жылтыратылған); олардың бөліктері

107. 8443 пластиналар, цилиндрлер жəне 8442 
тауар позициясының басқа да баспа 
түрлері арқылы баспа үшін пайдала-
натын баспа машиналары; басқа да 
біріктірілген немесе біріктірілмеген 
принтерлер, көшірме аппараттары 
жəне факсимил апараттары; олардың 
бөлігі жəне фармацевтикалық, 
медициналық өнімдерді шығару 
кезінде денсаулық сақтау 
ұйымдарының таза үй-жайларында 
пайдаланылатын олардың бөліктері 
жəне құралдары; олардың бөліктері

108. 8444 фармацевтикалық жəне медициналық 
өнімдерді шығару кезінде денсаулық 
сақтау ұйымдарының таза үй-
жайларында пайдаланылатын 
химиялық тоқыма маталарын тартуға, 
созуға, тоқуға немесе кесуге арналған 
машиналар; олардың бөлшектері

109. 8459 фармацевтикалық жəне медициналық 
өнімдерді, олардың бөліктерін шығару 
кезінде 8458 тауар позициясындағы 
(көп салалы токарь станогын қоса 
отырып) токарь станогынан басқа ме-
талды жою арқылы сыртқы немесе 
ішкі ойманы бұрғылауға, тегістеуге, 
фрезерлеуге кесуге арналған металл 
кесуші (жүйелік құрудың агрегаттық 
станоктарды қоса алғанда) станоктар

110. 8462 материалдарды көлемді 
мөртабандармен, соғумен жəне 
мөрлеумен өңдеуге арналған 
(қысымдарды қоса алғанда) ста-
ноктар; иілмелі, (қысымдарды қоса 
алғанда) шеті иілмелі, дұрыс, кесілген, 
ұрылған немесе бөлінген метал-
дарды өңдеуге арналған станоктар; 
фармацевтикалық жəне медициналық 
өнімдерін шығару кезінде денсаулық 
сақтау ұйымдарының таза үй-
жайларында пайдаланылатын 
жоғарыда аталмаған металдарды 
немесе металлдардың карбидтерін 
өңдеуге арналған қысымдар

111. 8464 медициналық бұйымдарды шығару ке-
зінде пайдаланылатын оптикалық əй-
нектерді өңдеуге арналған станоктар

112. 8466 ерекше немесе құралдар мен 
бөлшектерді өзі ашылатын бұранда 
кескіш ұштарды, ұзын ұштарды жəне 
станокқа басқа да арнайы құралдарға 
арналған құралдарды қоса алғанда 
негізінен 8459, 8462, 8464 тауар 
позицияларының жабдықтары үшін 
бағытталған бөліктері мен бөлшектері; 
медициналық бұйымдарды шығару 
кезінде оптикалық шыны өңдеу үшін 
пайдаланатын қол құралдарының 
барлық түрлеріне арналған жұмыс 
құралдарын бекітуге арналған 
құралдар

113. 8467 11 900 0, 8467 21 910 
0, 8467 29 510 0

протездік-ортопедиялық бұйымдарды 
шығару кезінде пайдаланылатын 
электрлі қозғалтқышы бар қолмен 
бас қарылатын құрал-саймандар, 
басқалары

114. 8467 89 000 0 көзілдірік линзаларын дайындау 
кезінде пайдаланылатын фрезерле-
уге арналған қолмен басқарылатын 
электрлі құрал-саймандар

115. 8474 20 000 8474 39 000 1, 
8474 80 101 0, 8474 80 901 
0, 8474 90-нан

ұнтақ тəрізді күйдегі минерал-
ды өнімдерді ұсатуға, ұнтақтауға, 
араластыруға арналған жабдық (гра-
нуляторлар); фармацевтикалық 
өнімді шығару кезінде пайдаланатын 
агломерациялауға, пішіндеуге неме-
се құюға арналған жабдықтар жəне 
олардың бөлшектері

116. 8477 резеңкені немесе пластмасса-
ны өңдеуге арналған немесе 
фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару кезінде пайдала-
натын осы топ үшін басқа жерде ата-
уы қойылмаған осы материалдардан 
өнімді шығаруға арналған жабдықтар

117. 8479 89 970 8 медициналық бұйымдарды шығару 
кезінде атаумен пайдаланатын маши-
налар жəне механикалық жабдықтар

118. 8480 71 000 0 медициналық бұйымдарды шығару 
кезінде пайдаланылатын резеңкені 
немесе пластмассаны құюға арналған 
қалып

119. 8481 крандар, клапандар, винтельдер жəне 
емдік құбыржолдарына, қазандық-
тарға, резервуарларға медициналық 
жабдықта, медициналық бұйымдарда 
жəне емдік газбен қамтамасыз 
ету жүйелерінде пайдаланатын 
редукциялық жəне термореттеуші 
клапандарды қоса алғанда ұқсас 
ыдыстарға арналған ұқсас арматура

120. 8509 кіріктірмелі электр қозғалтқышы бар 
портативті тұрмыстық электр сүт 
сорғыштар

121. 8514 медициналық мақсатта пайдаланатын 
зертханалық электр пештері жəне ка-
мералар

122. 8516 медицинада пайдалануға арналған 
электрлі инерциясы жоқ неме-
се аккуму ляциялайтын электрлі су 
жылыт қыштар, батырылатын электрлі 
жылытқыштар

123. 8517 62 000 9 медициналық мақсатта пайдаланатын 
өткізгіш байланыс жүйесіне арналған 
немесе цифрлық өткізу жүйесіне 
арналған аппаратура

124. 8525 80 300 0 медициналық мақсатта пайдалана-
тын жарықтығы төмен бейнелерді 
цифрлық тіркеуге арналған құралдар

125. 8528 59 900 9 медициналық мақсатта пайдаланыла-
тын мониторлар

126. 8537 пульттер, панелдер, консолдар, 
үстелдер, бөлгіш қалқандар жəне 
электрлік аппаратураларға арналған 
негіздер, электрлік тоқты басқаруға 
немесе бөлуге арналған 8535 немесе 
8536 тауар позицияларының екі не-
месе одан да көп құрылғыларымен 
жабдықталғандар, оның ішінде 
өзде рін қосатын құралдар неме-
се 90 топтың құрылғылары жəне 
басқа рудың цифрлық аппаратары, 
медициналық мақсаттар үшін пайда-
ланылатын 8517 тауарлық пози-
цияның коммутациялық құралдардан 
басқасы; олардың бөліктері

127. 8538 медициналық мақсатта пайдаланы-
латын ерекше немесе 8535, 8536 не-
месе 8537 тауар позицияларының ап-
паратуралары үшін бөліктер; олардың 
бөліктері

85-топ. Электрлік машиналар жəне құрылғылар, олардың бөліктері; дыбыс 
жазатын жəне дыбысты жаңғыртатын аппаратура, теледидарлық бейне 

мен дыбысты жазатын жəне жаңғырту үшін аппаратура, олардың бөліктері 
жəне құрылғылары

128. 8539 49 000 0 медицинада қолданылатын 
ультракүлгін жəне инфрақызыл 
сəулелену шамдары

87-топ. Теміржол немесе трамвайлық қозғалмалы құрамнан басқа, жер 
үсті көлік құралдары, жəне олардың бөліктері жəне құрылғылары

129. 8705 90 800 5 медициналық мақсаттар үшін 
пайдала нылатын жаңа моторлық 
көлікті заттар (жылжымалы 
медициналық кешендер)

130. 8707 90 900 9 жылжымалы медициналық кешендер-
ге арналған кузов-фургондар

131. 8713 қозғалтқышпен немесе қозғалуға 
арналған басқа да механикалық 
құрылғылармен жабдықталмаған 
қозғала алмайтын адамдарға 
арналған арбалар

132. 8714 20 000 0 қозғала алмайтын адамдарға 
арналған арбалардың бөлшектері мен 
жабдықтары

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

жəне аппараттар; жəне олардың бөліктері мен құрылғылары
133. 9001 30 000 0 медициналық мақсатта қолданылатын 

контактілі линзалар
134. 9001 40 410 0, 9001 40 

490 0
екі жағынан өңделген, бір фокаль-
ды, мультифокальды (көпфокальды) 
трансфокальды көзді түзететін шыны-
дан жасалған көзілдіктерге арналған 
линзалар

135. 9001 50 410 0, 9001 50 
490 0

екі жағынан өңделген, бір фокаль-
ды, мультифокальды (көпфокальды) 
трансфокальды көзді түзететін өзге де 
материалдан жасалған көзілдіктерге 
арналған линзалар

136. 9002 медициналық бұйымдарда 
қолданылатын линзалар, призма-
лар, айналар жəне кез келген мате-
риалдан жасалған өзге де оптикалық 
бұйымдар

137. 9003 (9003 19 000 1 басқа) көзілдіріктерге, қорғаныш 
көзілдіріктерге (күннен 
қорғайтындарынан басқа) неме-
се осындай оптикалық аспаптарға 
арналған оправалар мен арматура 
жəне олардың бөліктері

138. 9004 (9004 10 басқа) көзілдіріктерге, қорғаныш 
көзілдіріктерге (күннен 
қорғайтындарынан басқа) жəне көзді 
түзейтін осындай оптикалық аспаптар;

139. 9006 30 000 0 ішкі мүшелерді медициналық, 
хирургиялық тексеруге арналған ар-
найы фотокамералар

140. 9006 91 медициналық мақсаттарда, қолда-
нылатын бейнелерді, олардың 
бөліктері мен құралдарын тіркеу 
құрылғылары

141. 9010 фотозертханаларға арналған өзге ап-
паратура жəне жабдық, медициналық 
мақсаттарда пайдаланылатын басқа 
да негатоскоптар, айқындалған ма-
шиналар

142. 9011 медициналық мақсаттарда пайдала-
нылатын оптикалық күрделі микрос-
коптар

143. 9016 00 медициналық мақсаттарда пайдала-
нылатын əртүрлі таразылары бар не-
месе жоқ, сезімталдығы 0,05 г неме-
се одан жоғары таразылар, олардың 
бөлшектері мен жабдықтары

144. 9018 сцинтиграфиялық аппаратураны 
қоса алғанда, медицинада, хирурги-
яда, стоматологияда қолданылатын 
аспаптар мен құрылғылар, басқа да 
электромедициналық аппаратура 
жəне көздің көруін зерттеуге арналған 
аспаптар (солярийден басқа), оның 
ішінде медициналық бұйымдар дың 
құрамына кіретін қосымша бөліктер 
мен жинақтаушылар

145. 9019 механотерапияға арналған 
құрылғылар; уқалау аппараттары; 
қабілетін анықтау үшін психологиялық 
тестілерге арналған аппаратура; озон, 
оттегі жəне аэрозоль терапиясына 
қолдан тыныс алдыруға арналған ап-
параттар немесе басқа да терапиялық 
тыныс алу аппаратурасы

146. 9020 00 000 0 медициналық мақсаттар үшін басқа 
да тыныс алу жабдықтары жəне 
механикалық тетіктерсіз жəне ауысты-
ратын сүзгілерсіз қорғаныш маскала-
рынан басқа, газ маскалары

147. 9021 балдақтарды, хирургиялық белдік-
терді жəне бандаждарды қоса алған-
да, ортопедиялық аспаптар; сынық-
тарды емдеуге арналған, біздер мен 
басқа да аспаптар; қолдан жасал ған 
дене бөліктері; органның ақауын не-
месе оның жұмыс істемеуін толық-
тыру үшін тағылатын, алып жүретін 
немесе денеге импланттайтын есту 
аппараттары жəне басқа да аспаптар

148. 9022 медициналық, хирургиялық, стома-
то логиялық пайдалануға арнал-
ған рентгендік, альфа-, бе-
та-немесе гамма-сəулеленуге 
пайдала нуға негізделген аппара-
тура, рент генографиялық неме-
се радиотерапиялық, рентгендік 
түтіктерді қоса алғанда жəне басқа 
да рентгендік сəулелену генера-
торлары, жоғары кернеудегі гене-
раторлар, басқару қалқандар мен 
пульттері, экрандар, үстелдер, крес-
лолар жəне тексеруге немесе емде-
уге арналған соған ұқсас бұйымдар, 
оның ішінде көрсетілген аппара-
тура мен бұйымдардың құрамына 
кіретін қосымша бөліктері мен 
жинақтаушылар

149. 9024 80 190 0 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланатын қаттылығын, 
мықтылығын сынауға арналған 
машиналар мен құрылғылар не-
месе материалдардың басқа да 
механикалық қасиеттері (таблет-
калардың қаттылығы мен мықты-
лығын өлшеуге арналған аспаптар)

150. 9025 медициналық мақсаттар үшін жəне 
фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде қолданылатын ареометрлер, 
термометрлер, барометрлер, гигро-
метрлер, жазатын құрылғылары бар 
немесе онсыз психрометрлер

151. 9026 фармацевтикалық өнімді шығару 
кезінде пайдаланатын сұйықтық-
тардың немесе газдардың шығынын, 
деңгейін қысымын немесе басқа да 
ауыспалы сипаттамасын өлшеуге не-
месе бақылауға арналған аспаптар 
мен аппаратура жəне емдік газбен 
қамтамасыз ету жүйесінің жабдығы

152. 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); медициналық мақсат-
тар үшін қолданылатын микротомдар, 
оларға бөлшектер мен аспаптар

153. 9030 10 000 0 медицинада қолданылатын ион-
ды сəулені табу немесе өлшеу үшін 
аспаптар мен аппаратура

154. 9031 медицинада немесе фармацев тика-
лық өнімді шығару кезінде қолда-
ны латын өлшеу немесе бақылау 
құралдары

155. 9032 10 медицинада қолданылатын 
термостаттар

156. 9033 000 00 0 медициналық мақсатта жəне (неме-
се) фармацевтика, медицина өнер-
кəсібінде пайдаланылатын 90-топтағы 
машиналарға, аспаптарға, құралдарға 
немесе аппаратураға бөлшектер 
жəне керек-жарақтар (осы топтың 
басқа жерінде аталмаған немесе 
енгізілмеген)

91-топ. Барлық түрдегі сағаттар жəне олардың бөліктері
157. 9106 90 000 0 медицинада қолданылатын 

технологиялық үдерістер таймерлері, 
өзіне тағуға немесе өзімен бірге 
алып жүруге арналмаған секунд 
өлшегіштер, соған ұқсас құрылғылар

(Жалғасы. Басы 14-18-беттерде) 

(Соңы 20-бетте) 
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94-топ. Жиһаз; төсек орын жабдықтары, матрацтар, матрацтың негіздері, 
диван жастықтары жəне жиһаздардың осыған ұқсас ішіне салынатын 

керек-жарақтары; басқа жерде аталмаған шамдар жəне жарықтандырғыш 
жабдықтар; жарық көрсеткіштер; таблолар жəне осыған ұқсас бұйымдар; 

жинақталатын құрылыс конструкциялары
158. 9402 медициналық, хирургиялық, стома-

то логиялық жиhаз (мысалы, опера-
циялық үстелдер, қарап тексеруге 
арналған үстелдер, механикалық 
ас паптары бар аурухана төсектері, 
стоматологиялық креслолар), жоға-
ры да айтылған бұйымдардың 
бөлшектері

159. 9403 медицинада қолданылатын өзге де 
жиhаз жəне оның бөліктері

160. 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

медицинада қолданылатын шам-
дар мен жарық беретін жабдықтар, 
жарығы белгілі бір жерге бағытталған 
шамдар жəне олардың бөлшектері

161. 9406 90 390 1, 
9406 90 900 1

фармацевтикалық, медициналық 
өнімдерді шығару арнайы өндірістік 
үй-жайларда пайдаланылатын 
құрамалы құрылыс конструкциялары 
(таза үй-жай)

96-топ. Əртүрлі дайын бұйымдар
162. 9608 20 000 0 иод пен бриллиант көгінің ерітіндісі 

бар биомаркерлерді шығаруға 
арналған фетрден жəне басқа кеуекті 
материалдардан жасалған ұштары 
бар пластикті маркерлер

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы      
11 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізі-
ліміне №18829 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
сайтынан алынған

(Соңы. Басы 14-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 10 маусым     №93    Нұр-Сұлтан қаласы

«Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды мемлекеттік тіркеу және олардың 

қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде 
сараптаманы жүзеге асыру үшін тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 26 маусымдағы
№525 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 
18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 
122) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. «Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік 
тіркеу жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптама-
ны жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 26 маусымдағы № 525 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11783 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 25 тамызда 
жарияланған) өзгерістер енгізілсін.

 тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
  «Дəрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу жəне 

олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы жүзеге асыру 
үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту 
туралы»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік тіркеу жəне олардың қауіпсіздігі мен 
сапасын бағалау кезінде сараптаманы жүзеге асыру үшін тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

  2. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті» рес-
публикалық мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркеуді;

  2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде қазақ жəне орыс 
тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі оның көшірмесін ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық 
бақылау банкінде қосу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Қазақстан Республикасының заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберуді;

  3) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

  4) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметті ұсынуды қамтамасыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ 

2019 жылғы 10 маусымдағы №93 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 26 маусымдағы № 525 бұйрығымен бекітілген

 Дəрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 
жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 

қағидалары

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. Осы Дəрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 

жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы жүзеге 
асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі ту-
ралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-бабы 
1-тармағының 122) тармақшасына сəйкес əзірленді.

  2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
 1) əлеуетті өнім беруші – мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға 

үміткер, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшін өзгеше белгіленбесе, 
мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі 
(консорциум);

 2) конкурстық баға ұсынысы – конкурс тəсілімен сатып алуға қатысу үшін 
əлеуетті өнім беруші ұсынған, конкурсқа қатысуға өтінімге қоса берілетін баға;

 3) конкурстық комиссия – осы Қағидаларда көзделген конкурс тəсілімен 
сатып алуды өткізу рəсімін орындау үшін сатып алуды ұйымдастырушы құратын 
алқалы орган;

 4) конкурстық құжаттама – конкурсқа қатысуға өтінімді дайындау үшін 
əлеуетті өнім берушіге ұсынылатын құжаттама, онда конкурсқа қатысуға 
өтінімге қойылатын талаптар, конкурс тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру 
шарттары мен тəртібі қамтылады;

 5) көрсетілетін қызмет – ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) 
қажеттерін конкурстық баға ұсынысы – конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып 
алуға қатысу үшін əлеуетті өнім беруші ұсынған, конкурсқа қатысуға өтінімге 
қоса берілетін баға; қанағаттандыруға бағытталған заттық нəтижесі жоқ қызмет;

 6) Қазақстан Республикасының резиденттері - Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес құрылған, оның аумағында тұратын сондай-ақ филиал-
дары мен өкілдіктері Қазақстан Республикасында жəне тыс орналасқан заңды 
тұлғалар;

 7) өнім беруші – тапсырыс берушімен сатып алу туралы жасасқан шартта 
оның контрагенті ретінде əрекет ететін, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын 
жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 
белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), заңды тұлғалардың 
уақытша бірлестігі (консорциум);

 8) сараптама комиссиясы – сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын жəне (немесе) 
техникалық өзіндік ерекшелігін əзірлеуге жəне (немесе) əлеуетті өнім 
берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшелігіне сəйкестігіне қатысты 
сараптамалық қорытындыны дайындауға қатысу үшін сарапшыларды тар-
та отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші 
құратын алқалы орган;

 9) сарапшы – сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің техникалық тапсырмасын жəне (немесе) техникалық өзіндік 
ерекшелігін əзірлеуге жəне (немесе) əлеуетті өнім берушілер ұсыныс-
тарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызмет-
тердің техникалық өзіндік ерекшелігіне сəйкестігіне қатысты сарапта малық 
қорытындыны дайындауға қатысу үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдас-
тырушы не тапсырыс беруші тартатын, өткізілетін мемлекеттік сатып алу са-
ласында тиісті құжаттармен (дипломдармен, сертификаттармен, куəліктермен 
жəне басқа да құжаттармен) расталатын арнайы жəне (немесе) техникалық 
білімі, тəжірибесі мен біліктілігі бар жеке тұлға;

 10) сатып алу – Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына 
сəйкес, сондай-ақ оның мүшесі Қазақстан Республикасы болып табылатын 
халықаралық ұйымдар қаржыландыратын инвестициялық жобаларды іске асы-
ру шеңберінде, соның ішінде сатып алу веб-порталын пайдаланумен жүзеге 
асырылатын тауарлар мен көрсетілетін тауарларды сатып алуды қоспағанда 
Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасында жəне осы Қағидаларда 
белгіленген тəртіпте жүзеге асырылатын дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдарды мемлекеттік тіркеу жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын 
бағалау кезінде сараптаманы жүзеге асыру үшін қажетті осы Қағидаларға 
14-қосымшаға сəйкес тапсырыс берушілердің тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуы;

 11) сатып алу веб-порталы– мемлекеттік сатып алудың электрондық 
қызметтеріне бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын мемлекеттік органның 
ақпараттық жүйесі;

 12) сатып алу туралы шарт – Тапсырыс беруші жəне өнім беруші ара-
сында жасалған, соның ішінде сатып алу веб-порталы арқылы электрондық 
нысандағы азаматтық-құқықтық шарт;

 13) тауар – нəрселер (заттар), оның ішінде жартылай фабрикаттар не-
месе қатты, сұйық немесе газ тəріздес күйдегі шикізат, электр жəне жылу 
энергиясы, зияткерлік меншік құқығының объектілері, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес сатып алу-сату мəмілелерін жасасуға 
болатын заттық құқықтар;

 14) ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) – дəрілік заттарды, медициналық 
бұйымдарды қолдану саласындағы мемлекеттік сараптау ұйымы немесе оның 
филиалы;

 15) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық қолтаңба 
құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың анықтығын, оның 
тиесілілігін жəне мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық 
цифрлық нышандар жиынтығы;

  3. Осы Қағидалар жеткізумен айналысатын əлеуетті өнім берушілерге 
қолданылады жəне дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік 
тіркеу жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптама-
ны жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды 
көздейді.

  4. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу мынадай қағидаттарға 
негізделеді:

 1) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаларды ұтымды жəне тиімді 
жұмсау;

 2) сатып алуды өткізу рəсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктерді əлеуетті 
өнім берушілерге беру;

 3) əлеуетті өнім берушілер арасында адал бəсекелестік;
 4) сатып алу процесінің ашықтығы мен айқындылығы;
 5) сатып алуға қатысушылардың жауапкершілігі;
 6) сыбайлас жемқорлық көріністерін болдырмау.
  5. Сатып алу процесі өзіне:
 1) сатып алу жоспар (лар)ын əзірлеу жəне бекітуді;
 2) өнім берушіні таңдауды;
 3) сатып алу туралы шартты жасау жəне орындауды қамтиды.

 2- тарау. Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік 
тіркеу жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде 
сараптаманы жүзеге асыру үшін тауарларды мен көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу жоспарын əзірлеу жəне бекіту тəртібі

  6. Жылдық сатып алу жоспарын даму жоспары негізінде ұйымдастырушы 
(тапсырыс беруші) əзірлейді жəне бекітеді 

  7. Жылдық сатып алу жоспарын даму жоспары бекітілген күннен бастап 
он жұмыс күні ішінде ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) бекітеді.

  8. Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) жылдық сатып алу жоспары 
бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны интернет-ресурста немесе 
сатып алу веб-порталында орналастырады.

  9. Жылдық сатып алу жоспарына ұйымдастырушының (тапсырыс 
берушінің) бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды.

  10. Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) жылдық сатып алу жоспарына 
өзгерістер жəне (немесе) толықтыруларды айына екі реттен аспайтын мерзімде 
енгізуге құқылы.

  11. Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) жылдық сатып алу жоспарына 
өз герістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған 
күні нен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген өзгерістер жəне (немесе) то-
лықтыруларды интернет-ресурста немесе сатып алу веб-порталында орна-
ластырады.

 3-тарау. Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік 
тіркеу жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде
сараптаманы жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру тəртібі
  12. Сатып алу мынадай тəсілдермен жүзеге асырылады:
 1) біліктілік талаптары жəне техникалық сипаттамалары бойынша өнім 

берушіні іріктеу жөніндегі конкурс;
 2) сатып алу веб-порталы арқылы біліктілік талаптары жəне техникалық 

сипаттамалары бойынша өнім берушіні іріктеу жөніндегі конкурс;
 2) баға ұсыныстарын сұрату;
 3) бір көзден алу.
 Осы тармақтың 2) - 4) тармақшаларында көзделген сатып алу, сатып 

алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сатып алу веб-порталы арқылы 
электрондық түрде жүзеге асырады. Сатып алу веб-порталы 5 (бес) жұмыс 
күнінен аса жұмысқа істемеген немесе сатып алуды ұйымдастырушының 
(тапсырыс берушінің) сатып алу веб-порталы қызметіне қол жеткізуі мүмкін 
болмаған жағдайда, сатып алу қағаз түрінде жүзеге асырылады.

  13. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің қызметін қамтамасыз ету үшін 
қажетті тауарлар мен қызметтердің жылдық көлемінің негізінде сатып алуды 
жүзеге асыру тəсілін айқындайды:

 1) егер белгілі бір тауарды(ларды) не белгілі бір қызметтердің са-
тып алудың жылдық көлемі құн мəнінде тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 
жеті мың еселенген мөлшерінен асса - біліктілік талаптары жəне техникалық 
сипаттамасы бойынша өнім беруші іріктеу бойынша конкурс;

 2) егер белгілі бір тауардың(лардың) не құн мəнінде белгілі бір қызметтердің 
жылдық сатып алу көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы 
заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткішінің жеті мың еселік мөлшерінен 
аспаса, баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алу;

 3) осы Қағидалардың 90 жəне 91-тармақтарында көзделген жағдайларда 
бір көзден алу;

 1-параграф. Біліктілік талаптары жəне техникалық сипаттамалар
бойынша өнім берушіні іріктеу жөніндегі конкурс тəсілімен сатып алу

  14. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізу рəсімдерін 
орындау үшін сатып алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) əрбір сатып 
алу өткізуге жеке конкурстық комиссия құрады жəне конкурстық комиссия хат-
шысын айқындайды.

 Конкурстық комиссия құру жəне конкурстық комиссияның хатшысын 
айқындау туралы шешімді ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) бірінші 
басшысы не оның міндетін атқаратын тұлға қабылдайды жəне бұйрық түрінде 
ресімдейді.

 Конкурстық комиссияның мүшелері конкурстық комиссияның төрағасы, 
төрағасының орынбасары жəне мүшелері болып табылады. Төраға болмаған 
кезде оның функцияларын орынбасары орындайды. Комиссия мүшелерінің 
жалпы саны тақ санды жəне кемінде бес адамды құрайды.

 Конкурстық комиссияның төрағасы ұйымдастырушының (тапсырыс 
берушінің) бірінші басшысы болып айқындалады.

  15. Конкурстық комиссияның төрағасы:
 1) конкурстық комиссияның жұмысын жоспарлайды жəне қызметіне 

басшылық жасайды; 
 2) конкурстық комиссияның отырыстарында төрағалық етеді;
 3) осы Қағидаларда көзделген өзге функцияларды жүзеге асырады.
  16. Комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап əрекет 

етеді жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарт 
жасасқан күннен бастап өз қызметін тоқтатады.

  17. Конкурстық комиссияның отырысы конкурстық комиссия мүшелерінің 
жалпы санының қарапайым көпшілігі қатысқан жағдайда өткізіледі жəне 
конкурстық комиссияның қатысып отырған мүшелері жəне конкурстық 
комиссияның хатшысы қол қоятын хаттамамен ресімделеді. Конкурстық 
комиссияның қандай да бір мүшесі болмаған жағдайда конкурстық комиссия 
отырысының хаттамасында осы фактіні растайтын құжатты қоса бере отырып, 
оның болмау себебі көрсетіледі.

  18. Конкурстық комиссияның шешімі ашық дауыс берумен қабылданады 
жəне оған конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған мүшелерінің 
жалпы санының көпшілік дауысы берілген болса, қабылданған болып сана-
лады. Дауыстар тең болған жағдайда, конкурстық комиссияның төрағасы 
немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары дауыс берген шешім 
қабылданған болып саналады. Конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген 
жағдайда осы конкурстық комиссияның кез келген мүшесі ерекше пікір білдіруге 
құқығы бар, ол жазбаша түрде айтылуы жəне конкурстық комиссия отырысының 
хаттамасына қоса беріледі.

  19. Конкурстық комиссияның ұйымдастыру қызметін конкурстық 
комиссияның хатшысы қамтамасыз етеді. Конкурстық комиссияның хатшысы 
конкурстық комиссияның мүшесі болып табылмайды жəне конкурстық комис-
сия шешімдер қабылдаған кезде дауыс беруге құқығы жоқ. 

 Конкурстық комиссияның хатшысы сатып алуды ұйымдастыру мен өткізуге 
жауапты сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) құрылымдық 
бөлімшесі лауазымды адамдарының қатарынан белгіленеді. 

 Конкурстық комиссияның хатшысы: 
 1) конкурстық комиссия отырысының күн тəртібін жасайды, конкурстық 

комиссияны қажетті құжаттармен қамтамасыз етеді, конкурстық комиссияның 
отырысын өткізуді ұйымдастырады; 

 2) конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасын, 
конкурсқа қатысуға жіберілгені туралы хаттаманы, сатып алу бойынша конкурс 
нəтижелері туралы хаттаманы, сондай-ақ конкурстық комиссия отырысының 
басқа да хаттамаларын ресімдейді жəне оларға қол қояды;

 3) сатып алуды ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) конкурстық ко-
миссия қол қойған отырыс хаттамаларын жібереді; 

 4) конкурстық өтінімдерді ашқан сəттен бастап тауарларды, көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу құжаттарының жəне материалдардың сақталуын 
қамтамасыз етеді; 

 5) журналда əлеуетті өнім берушілерді тіркеуді жүзеге асырады.
  20. Ұйымдастырушыда (тапсырыс берушіде) əлеуетті өнім берушілер 

ұсынатын тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің ұйымдастырушының (тап-
сырыс берушінің) техникалық сипаттамаларының талаптарына сəйкестігін 
анықтау үшін тиісті бейіндегі мамандар болмаған жағдайда ұйымдастырушы 
(тапсырыс беруші) сарапшыны (-ларды) тараптардың уағдаластығы бойынша 
ақылы, сондай-ақ өтеусіз негізде тартады.

 Сарапшыны тарту міндетті шарты үшін сатып алу мəніне оның қызмет 
бейінінің сəйкестігі болып табылады.

  21. Бірнеше сарапшыны тартқан жағдайда сатып алуды ұйымдастырушы 
(тапсырыс беруші) тартылған сарапшылардың ішінен сараптама комиссиясын 
құрады жəне ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) бұйрығымен олардың 
ішінен сараптама комиссиясының басшысын белгілейді.

  22. Сарапшылар (сараптама комиссиясы) əлеуетті өнім берушілер 
ұсынатын тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің ұйымдастырушының 
(тапсырыс берушінің) техникалық сипаттамаларының талаптарына сəйкестігі 
мəніне сараптамалық қорытынды береді жəне конкурстық комиссия шешім 
қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ. Сарапшылардың (сарапта-
ма комиссиясының) қорытындысын, егер ол техникалық сипаттамаларда 
көзделген талаптар шегінде жасалған болса ғана оны конкурстық комиссия 
міндетті түрде ескереді. Сараптама қорытындысы жазбаша түрде ресімделеді, 
оған сарапшылар (сараптама комиссиясының мүшелері) қол қояды жəне кон-
курс қорытындылары туралы хаттамаға қоса беріледі. 

 Сарапшы сараптама комиссиясының қорытындысымен келіспеген 
жағдайда, аталған сарапшы жазбаша түрде ерекше пікір білдіреді, ол 
сараптама комиссиясының қорытындысына қоса беріледі жəне оның ажырамас 
бөлігі болып табылады. 

  23. Конкурстық құжаттамада сатып алудың атауы, мөрленген конверттердің 
берілген соңғы күні мен уақыты, конверттерді ашу күні мен уақыты, тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің атауы, қысқаша сипаттамасы, тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің қосымша сипаттамасы, тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің болжамды көлемі мен болжамды жеткізу мерзімі көрсетіледі.

 Конкурстық құжаттамада: 
 1) ұқсас болып табылмайтын тауарлар жəне қызметтер;
 2) ұқсас тауарлар жəне қызметтер жеткізу (көрсету) орны бойынша;
 3) ұқсас тауарлар жəне қызметтердің түрлері біртектес түрлері жəне (не-

месе) оларды жеткізу (көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге жатады.
 Тауарды жеткізудің кемінде бес орны болған жағдайда лотта тауарды 

жеткізудің бірнеше орнын көрсетуге жол беріледі.
 Сатып алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сатып алуды іске 

асырған кезде күрделі техникалық сипаттамалары жəне ерекшеліктері бар 
жəне бірнеше өзара байланысты компоненттерден тұратын тауарларды жəне 
көрсетілетін қызметтерді бір лотта сатып алуды көздейді.

 Конкурстық құжаттама біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама 
талаптарына сəйкестігін растау үшін əлеуетті өнім берушілер ұсынатын 
құжаттар тізбесінен тұрады.

  24. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді əлеуетті өнім берушілер ара-
сында іріктеуді жүзеге асырған кезде ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) 
əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтініш берген соңғы күнге дейін 
кемінде күнтізбелік он күн бұрын:

 1) ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) интернет-ресурсында немесе 
сатып алу веб-порталында осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысанда 
конкурс өткізу туралы хабарландыруды жəне осы Қағидаларға сəйкес құрылған 
жəне ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) бекіткен конкурстық құжаттаманы 
орналастырады; 
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(Жалғасы. Басы 20-бетте) 

(Жалғасы 22-бетте) 

 2) интернет-ресурста немесе сатып алу веб-порталында, сондай-ақ 
ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) тиісті журналында конкурстық 
құжаттаманы алған адам туралы орналасу орны, пошталық мекенжайы жəне 
электронды поштасы, сондай-ақ басқа да мəліметтер туралы деректерді 
көрсете отырып, конкурстық құжаттаманы беру фактісін хронологиялық 
тəртіпте тіркеуді қамтамасыз етеді.

  25. Конкурсқа қатысу туралы əлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін (бұдан 
əрі – өтінім) қарау конкурстық өтінімдерді ашқан күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде жүргізіледі.

  26. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді əлеуетті өнім берушілердің 
уəкілетті өкілі қажетті құжаттарды қоса бере отырып, сондай-ақ өткізілетін 
конкурстың атауын (егер бір лоттан көп болса, лот нөмірін де), конкурстық 
құжаттамада көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақытын, əлеуетті өнім 
берушінің толық атауын, оның заңды жəне пошталық мекенжайын, байла-
ныс телефондарын көрсете отырып, мөрленген конвертте сатып алуды 
ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) ұсынады.

 Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) хронологиялық тəртіпте өтінімдерді 
тіркеу журналына конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімге дейін қатысуға 
өтінімдері салынған конвертті ұсынған əлеуетті өнім берушілер туралы 
мəліметті енгізеді.

  27. Əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға берген өтінімі тігілген, 
беттері нөмірленген түрде беріледі жəне соңғы беті əлеуетті өнім берушінің 
уəкілетті тұлғасының қолымен жəне мөрімен куəландырылады (егер ондай 
болса, жеке тұлға үшін). 

  28. Осы Қағидалардың 26-тармағына сəйкес конверттерді ресімдеуге 
қойылатын талаптарды бұзумен конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған 
конверттерді, сондай-ақ конкурстық құжаттамада көрсетілген мөрленген 
конверттерді, өтінімдерді беру мерзімі өткеннен кейін ұсынылған өтінімдері 
бар конверттер қабылдауға, тіркеуге жəне ашуға жатпайды.

  29. Əлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бар конверттерді ашу бойынша 
конкурстық комиссия отырысының басталу уақыты өтінімдер салынған кон-
верттерді қабылдау аяқталған уақыттан бастап үш сағаттан кешіктірілмеуі тиіс.

  30. Конкурстық комиссия отырысына əлеуетті өнім берушілердің немесе 
олардың уəкілетті өкілдерінің тіркеу журналында хатшының тіркеуінен алдын 
ала өткен аудио жазбалар жəне бейне түсірілімдер жүргізу құқығымен əлеуетті 
өнім берушінің немесе оның уəкілетті өкілінің қатысуына жол беріледі.

  31. Конкурстық комиссия отырысының басталуына дейін 30 (отыз) минут-
тан кешіктірілмей конкурстық комиссия хатшысы конкурсқа қатысуға берілген 
өтінімдер салынған конверттерді ашу рəсімі жүзеге асырылған кезде əлеуетті 
өнім берушілердің мүддесін білдіруге əлеуетті өнім берушілердің өкілдерінің 
құжатпен ресімделген құзыреттерін тексереді жəне əлеуетті өнім берушілерді 
жəне олардың уəкілетті өкілдерін тіркеу журналына тиісті мəліметтер енгізеді. 
Əлеуетті өнім берушілердің өтінімі салынған конверттерді ашу осы Қағидаларға 
2-қосымшаға сəйкес нысанда конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған 
конверттерді ашу хаттамасымен ресімделеді.

  32. Əлеуетті өнім берушілерді жəне олардың уəкілетті өкілдерін тіркеу 
журналында мүддесі ұсынылып отырған ұйымның атауы, уəкілетті тұлғаның 
сенімхатының күні мен нөмірі, тіркеу күні мен уақыты көрсетіледі.

  33. Журналды сатып алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) нөмірлейді 
жəне тігеді. 

  34. Əлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін конкурстық құжаттамада 
(техникалық сипаттамаларда) көрсетілген біліктілік талаптарға сəйкестігіне 
қатысты конкурстық комиссия қарайды. 

  35. Өтінімдерді қарау кезінде, қажеттілік болған кезде, комиссия жазба-
ша нысанда:

 1) өтінімдерді қарауды жеңілдету мақсатында əлеуетті өнім берушілерден 
материалдар мен түсіндірмелерді;

 2) тиісті мемлекеттік органнан, жеке жəне заңды тұлғалардан нақтылау 
мақсатында мəліметтерді жəне қажетті ақпаратты сұратады.

 Конкурстық комиссия сұрау салуды жібермейді жəне өтінімде ұсынылған 
тиісінше ресімделмеген құжаттарды сəйкестікке келтірумен, құжаттарды 
алмастыруда, өтінімді жетпеген құжаттармен толықтыруға негізделген өтінімді 
конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестікке келтірумен байланысты басқа 
да əрекеттер жасамайды. 

  36. Комиссия конкурсқа қатысуға өтінімді, егер онда ұсынылған өтінім мəнін 
қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер 
болса, конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келеді деп қарайды. 

  37. Əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді конкурстық 
құжаттамада көрсетілген оны ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін береді.

  38. Конкурсқа қатысуға өтінім конкурсқа қатысуға ниет білдірген əлеуетті 
өнім берушінің конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға 
сəйкес тауарды беруді (қызметтер көрсетуді) жүзеге асыруға келісімін білдіру 
нысаны болып табылады.

  39. Біліктілік талаптарға жəне конкурстық құжаттама талаптарына 
сəйкестігін растау үшін сатып алуды ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) 
конкурсқа қатысуға ниет білдірген əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға 
берген өтінімі мыналарды қамтуы тиіс:

 1) əлеуетті өнім беруші осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша заңды тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға өтінім толтырған жəне қол 
қойған жəне (немесе) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
əлеуетті өнім берушімен жасалған жəне қол қойылған жеке тұлғалар үшін 
конкурсқа қатысуға өтінім;

 2) əлеуетті өнім беруші оның біліктілік талаптарына сəйкестігін растауда 
ұсынатын құжаттардың тізбесін:

 құқықтық қабілеттілігін (заңды тұлғалар үшін), азаматтық қабілеттілігін 
(жеке тұлғалар үшін) растайтын нотариат куəландырған құжаттарды;

 лицензияның жəне/немесе патенттердің, куəліктердің, сертификаттардың, 
дипломдардың, əлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтерді өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге жəне өткізуге 
құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариат куəландырған көшірмелерін;

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 ақпандағы 
№ 306 бұйрығымен бекітілген Жеке шоттарды жүргізу қағидаларының 
17-қосымшасына сəйкес нысан бойынша салық төлеушінің салық берешегінің, 
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары жəне 
əлеуметтік жарналар бойынша берешектің жоқтығы (бар болуы) туралы конкурс 
өткізу туралы хабарланған күннен ерте берілмеген мəліметтер (Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда № 16601 
болып тіркелген);

 осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тауарларды 
жеткізуге əлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы ақпарат жəне (немесе) 
осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қызметтер ұсыну үшін 
əлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мəліметтер;

 конкурста сатып алудың мəні болып табылатын қызметтерді ұсыну 
бойынша бірлескен орындаушылар туралы, сондай-ақ осы Қағидаларға 
7-қосымшаға сəйкес əлеуетті өнім берушімен бірлесіп орындаушыларға қызмет 
түрлерін бірлесіп орындауға, бірақ жиынтықта қызметтердің көлемінің (құнын) 
екіден үш бөлігінен аспайтын ақпарат;

 Егер əлеуетті өнім беруші қызметтерді бірлесіп орындаушыларды тартуды 
көздеген жағдайда, онда əлеуетті өнім беруші сатып алуды ұйымдастырушыға 
(тапсырыс берушіге) тартылатын бірлескен орындаушылардың біліктілік 
талаптарына сəйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.

 3) ұсынылатын тауарлардың атауын, орналасу орнын, шығарылу жы-
лын, болса моделін көрсете отырып, сондай-ақ тауарлардың, көрсетілетін 
қызметтердің, мерзімдердің функционалдық, техникалық, сапалық жəне 
пайдалану сипаттамаларын жəне (немесе) тауарларды беру, қызметтерді 
көрсету көлемдерін, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға арналған 
шығындарға, тауарды беру, қызмет көрсету талаптарына сапасына кепілдік 
беруді көрсете отырып, техникалық ерекшелігін;

 4) банктік кепілдік не сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс 
берушінің) банктік шотында орналасқан кепілдік ақшалай жарнаны растайтын 
төлем құжаты түрінде осы Қағидалардың 46-тармағында белгіленген мөлшерде 
конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету;

 5) əлеуетті өнім берушінің мүддесін білдіретін адамға (адамдарға) 
конкурсқа қатысуға өтінімге қол қою жəне конкурстық комиссияның отырыста-
рына қатысу құқығына берілетін сенімхат.

 Кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын əлеуетті өнім берушінің – жеке 
тұлғаның өтінімінде де тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлғаны құрмай 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың нотариалды 
куəландырылған көшірмесі болуы тиіс (сатып алу туралы шарт жасасу үшін 
азаматтық құқықтық қабілеттілігінің болуын растау үшін).

  40. Əлеуетті өнім беруші жəне оның бірлесіп орындаушысы, бар болған 
кезде біліктілік талаптарына сəйкестігін растау үшін сатып алуды ұйым-
дастырушыға (тапсырыс берушіге) осы Қағидаларда көзделген тəртіппен жəне 
мерзімде тиісті құжаттарды ұсынады.

 Қазақстан Республикасының бейрезиденті – əлеуетті өнім беруші 
оның біліктілік талаптарына сəйкестігін растау Қазақстан Республикасының 
резиденттері ұсынған құжаттарды не Қазақстан Республикасының бейрезиденті 
əлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы ұқсас мəліметтерден тұратын 
құжаттарды береді.

 Резидент мемлекеттің құзыретті органы берген резиденттілікті растайтын 
құжат немесе оның нотариат куəландырған көшірмесі. Бұл ретте бейрезидент 
резидент елде оның тіркеу деректері өзгерген жағдайда резиденттілікті 
растайтын құжатты немесе өзгертілген деректерді есепке ала отырып, оның 
нотариат куəландырған көшірмесін қайта ұсынады.

 Əлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген құжаттарды 
ұсынбаған жағдайда жəне техникалық сипаттамаларға жəне конкурстық 
құжаттама талаптарына сəйкес келмеген жағдайда конкурсқа қатысуға 
жіберілмейді жəне біліктілік талаптарына сəйкес келмейді деп танылады.

  41. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға енгізілген өтінімді қамтамасыз 
етуді мына жағдайларда:

 1) банктік кепілдік түрінде берілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз 
етудің қолданылу мерзімі өткенде;

 2) конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді берген тұлғаны:
 өтінімді қамтамасыз етуге қол қойған лауазымды тұлғаның құзыретін 

растайтын құжаттың болмауы мұндай əлеуетті өнім берушіні конкурстық 
құжаттама талаптарына сəйкес келмейді деп тануға негіз бола алмайды;

 қатысу үшін банктік кепілдік түрінде ұсынылған өтінімді қамтамасыз ету 
енгізілетін конкурс тəсілімен тауарларды, қызметтерді сатып алу атауын;

 банктік кепілдік жəне (немесе) өтінімді қамтамасыз ету сомасы, сондай-
ақ оны ұсыну шарттары түрінде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімді 
қамтамасыз етудің қолданылу мерзімін;

 конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуды енгізген тұлғаны; 
 соның пайдасына конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізген 

тұлғаны; 
 анықтауға мүмкіндік бермейтін мəліметтердің болмауымен айқындалатын 

конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің тиісінше ресімделмеуі:
 3) конкурсқа (лот) бөлінген сомадан үш пайыздан аз мөлшерде конкурстық 

өтінімді қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес 
емес деп таниды.

 Конкурсқа қатысуға берілген өтінімнің қолданылу мерзімі (конкурсқа қатысу 
үшін əлеуетті өнім берушінің ұсынған тауарларды, қызметтерді сатып алу 
жөніндегі конкурстық өтінімінің қолданылу мерзімі) конкурстық өтінімдерді ашу 
күнінен бастап кемінде 35 күнтізбелік күнді құрайды. Конкурстық құжаттамада 
көрсетілгеннен барынша қысқа қолданылу мерзімі бар конкурстық өтінім 
қабылданбайды.

  42. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нəтижелері бойынша конкурстық 
комиссия: 

 1) біліктілік талаптарына жəне техникалық сипаттамалар талаптары-
на сəйкес келетін конкурсқа қатысуға жіберілетін (конкурсқа қатысушылар) 
əлеуетті өнім берушілерді айқындайды;

 2) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы ресімдейді жəне 
конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті өнім берушілердің (конкурсқа қатысу-
шылардың) сатып алуды ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) конкурстық 
баға ұсыныстарын беру күнін, уақытын, орнын белгілейді.

  43. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға осы Қағидаларға 
8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша төраға, отырысқа қатысушы барлық 
конкурстық комиссия мүшелері жəне конкурстық комиссияның хатшысы қол 
қояды.

  44. Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) рұқсат беру туралы хаттамаға қол 
қойылған күннен кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей өтінім берген əлеуетті 
өнім берушілерге конкурстық комиссияның қабылдаған шешімі туралы мына-
ларды хабарлайды:

 1) рұқсат беру туралы хаттама көшірмесін ұсыну немесе жолдау;
 2) қол қойылған хаттама мəтінін ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) 

интернет-ресурсында немесе сатып алу веб-порталында орналастыру.
  45. Рұқсат берілгені туралы конкурстық комиссияның шешімі қолданыстағы 

заңнамамен белгіленген тəртіппен шағымдалуы мүмкін.
  46. Конкурсқа қатысу өтінімдерді қамтамасыз етуді əлеуетті өнім беруші 

тауарларды, қызметтерді алу үшін конкурсқа (лотқа) бөлінген сомадан үш 
пайыз мөлшерінде енгізеді. Əлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім берілетін 
лоттарға ғана конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді. 

 Конкурстың барлық лоттарына өтінім берілген кезде лоттардан тұратын 
конкурсқа бөлінген жалпы сомада конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз 
етуді енгізуге жол беріледі.

  47. Əлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді кепілді 
ақшалай жарна түрінде ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) банктік есеп 
шотына немесе ұйымдастырушылар (тапсырыс берушілер) үшін Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа осы Қағидаларға 
9-қосымшаға сəйкес нысанда банктік кепілдікті енгізеді.

  48. Банктік кепілдіктің қолданылу мерзімі конкурстық өтінімнің қолданылу 
мерзіміне сəйкес келеді. Əлеуетті өнім беруші өтінімнің өзін ұзарту мерзіміне 
банктік кепілдіктің қолданылу мерзімін ұзартуға жол беріледі.

  49. Конкурстық өтінімі қамтамасыз етілмеген барлық конкурстық өтінімдерді 
конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келмейтін ретінде конкурстық ко-
миссия қабылдамайды.

  50. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету мынадай жағдайлардың бірі 
орын алғанда сатып алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) қайтармайды: 

 1) əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінім берген соңғы мерзім 
өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алғанда немесе 
өзгерткенде жəне (немесе) толықтырғанда;

 2) конкурсқа қатысушы ретінде танылған əлеуетті өнім беруші өзінің 
конкурстық құнды ұсынысын белгіленген мерзімде бермегенде немесе кері 
қайтарып алғанда;

 3) конкурс жеңімпазы деп анықталған əлеуетті өнім беруші сатып алу ту-
ралы шарттан жалтарғанда;

 4) конкурс жеңімпазы сатып алу туралы шартты жасасып алып, сатып алу 
туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу жəне (немесе) енгізу 
мерзімі туралы конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды орындамағанда 
немесе уақытында орындамағанда.

 Осы тармақта көзделген жағдайлардың бірі орын алғанда конкурсқа 
қатысуға өтінімді қамтамасыз ету сомасы ұйымдастырушының (тапсырыс 
берушінің) кірісіне жатқызылады. 

  51. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету төмендегі жағдайлардың 
бірі орын алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарылады:

 1) конкурсқа қатысуға өтінім берген соңғы мерзім өткенге дейін əлеуетті 
өнім берішінің конкурсқа қатысуға өз өтінімін кері қайтарып алған;

 2) конкурсқа қатысуға рұқсат туралы хаттамаға қол қойған. Көрсетілген 
жағдай конкурсқа қатысушы деп танылған əлеуетті өнім берушілерге қолда-
нылмайды;

 3) конкурс тəсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол 
қойған. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы деп танылған конкурсқа 
қатысушыға қолданылмайды;

 4) конкурстық құжаттамада көзделген сатып алу туралы шарттың орында-
луын қамтамасыз етуді конкурс жеңімпазының енгізуі жəне сатып алу туралы 
шарттың күшіне енуі;

  52. Конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті өнім беруші (конкурсқа 
қатысушы) конкурсқа қатысуға жіберілгені туралы хаттамада көрсетілген 
мерзімнен кешіктірмей, сатып алуды ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) 
конкурстық баға ұсыныстары бар конвертті береді. 

  53. Қатысуға жіберілгені туралы хаттамамен белгіленген мерзімде 
конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын 
бағалау жəне салыстыру бойынша отырыс өткізеді.

  54. Конкурсқа қатысуға жіберілгені туралы хаттамамен белгіленген мерзім 
бойы конкурстық комиссия хатшысы: 

 1) конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді беру жəне конкурстық ко-
миссия отырысына қатысу үшін конкурсқа қатысушылар өкілдерінің құзыретінің 
құжатпен расталуының болуына көз жеткізеді; 

 2) конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналына конкурсқа қатысушылар 
немесе олардың уəкілетті өкілдері туралы мəліметтер енгізеді. 

  55. Конкурсқа қатысуға жіберілгені туралы хаттамада белгіленген уақыт 
өткеннен кейін берілген конкурстық баға ұсыныстары бар конверттер бағалау 
жəне салыстыруға қабылданбайды. 

  56. Конкурстық комиссия хатшысы конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу 
журналында бас тарту себебін көрсете отырып, тіркеуден бас тартылған 
конкурсқа қатысушылардың тізімін көрсетеді. 

  57. Конкурстық комиссия отырысына: 
 1) конкурстық комиссия төрағасы немесе төрағаның конкурстық комиссия 

мүшелері арасынан тағайындаған тұлғасы: 
 хронологиялық тəртіппен тіркелген конкурсқа қатысушылардың конкурстық 

баға ұсыныстары бар конверттерді ашады; 
 хронологиялық тəртіппен тіркелген конкурстық баға ұсыныстарын ұсынған 

конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын жариялайды;
 конкурстық комиссия хатшысына конкурстық баға ұсыныстары бар 

ашылған конверттерді береді; 
 2) конкурстық комиссия: 
 конкурсқа қатысушылардың осы тауарларды, қызметтерді сатып алуды 

жүзеге асыру үшін бөлінген сомадан асатын конкурстық баға ұсыныстарын 
қабылдамайды;

 конкурсқа қатысушылардың бағасын салыстырады жəне барынша төмен 
баға негізінде олардың арасынан конкурс жеңімпазын айқындайды; 

 конкурстық баға ұсыныстарындағы баға жəне конкурс нысаны болып 
табылатын сатып алынатын тауарлар, қызметтер нарығында жұмыс тəжірибесі 
тең болғанда конкурстық баға ұсынысын басқа əлеуетті өнім берушілердің баға 
ұсынысынан бұрын ұсынған əлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

  58. Конкурстық комиссия отырысының нəтижелері бойынша: 
 1) конкурстық комиссия төрағасы, ол болмаған жағдайда оның орынбаса-

ры конкурстық баға ұсыныстарын бағалау жəне салыстыру жүргізілетін күні:
 конкурстық комиссия отырысына қатысып отырған адамдарға жүргізілген 

тауарларды, қызметтерді сатып алу нəтижелерін жариялайды жəне қатысып 
отырғандарға конкурс жеңімпазын хабарлайды; 

 конкурс жеңімпазына конкурстық комиссия төрағасы немесе оның міндетін 
атқарушы қол қойған оны жеңімпаз деп тану туралы жазбаша хабарлама 
береді; 

 конкурсқа қатысушыларға немесе олардың уəкілетті өкілдеріне жүргізілген 
тауарларды, қызметтерді сатып алу нəтижелері туралы хаттама көшірмесінің 
беру күнін, уақытын жəне орнын хабарлайды; 

 2) конкурстық комиссияның хатшысы: 
 конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау жəне 

салыстыру жөніндегі конкурстық комиссия отырысы өткізілген күннен бастап 
екі жұмыс күнінен кешіктірмей осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысанда 
сатып алу бойынша конкурс нəтижелері туралы хаттама жасайды жəне оған 
отырысқа қатысқан конкурстық комиссия мүшелірінің барлығының, сондай-ақ 
конкурстық комиссия хатшысының қол қоюын қамтамасыз етеді;

 мəліметтері конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді тіркеу журналына 
енгізілген конкурсқа қатысуға өтінім берген кез келген əлеуетті өнім берушінің 
талабы бойынша осындай жазбаша сұранымды алған күннен бастап бір 
жұмыс күні ішінде осындай əлеуетті өнім берушілердің уəкілетті өкілдеріне 
қайтарымсыз негізде жүргізілген тауарларды, қызметтерді сатып алу 
нəтижелері туралы хаттаманың көшірмесін жолдайды немесе ұсынады; 

 жүргізілген тауарларды, қызметтерді сатып алу нəтижелері туралы хат-
тамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұйымдастырушыға 
(тапсырыс берушіге) көрсетілген хаттаманың көшірмесін беруді қамтамасыз 
етеді.

  59. Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) тауарларды, көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу нəтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен 
бастап екі жұмыс күні ішінде хаттама мəтінін ұйымдастырушының (тапсырыс 
берушінің) интернет-ресурсында орналастырады;

  60. Сатып алу нəтижелері туралы хаттамадағы жəне ұйымдастырушының 
(тапсырыс берушінің) интернет-ресурсында орналастырылған мəліметтер 
төлем алусыз барлық мүдделі адамдарға танысу үшін қолжетімді болуы тиіс.

  61. Конкурс тəсілімен сатып алу мынадай жағдайларда өтпеді деп таны-
лады: 

 1) ұсынылған өтінімдердің болмауы; 
 2) екеуден аз өтінімдерді ұсыну; 
 3) конкурсқа қатысуға бірде-бір əлеуетті өнім беруші жіберілмесе; 
 4) конкурсқа қатысуға бір əлеуетті өнім беруші жіберілсе; 
  62. Егер конкурс тəлісімен сатып алу өтпеді деп танылса, ұйымдастырушы 

(тапсырыс беруші):
 1) конкурс тəлісімен сатып алуды қайта өткізу туралы;
 2) конкурс құжаттамасын өзгерту жəне конкурс тəлісімен сатып алуды 

қайта жүргізу туралы;
  63. Конкурс тəсілімен өтпеген сатып алу бойынша тапсырыс беруші бір 

көзден тəсілімен сатып алуды келесі жағдайларда іске асырады:
 1) конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдердің жоқтығы. Бұл ретте біз 

көзден тəсілімен сатып алуға конкурсқа шақырту жіберілетін əлеуетті өнім 
берушіні тапсырыс беруші белгілейді;

 2) конкурсқа қатысуға екеуден кем өтінім беру. Бұл ретте бір көзден алу 
тəсілімен сатып алуға қатысуға шақыру конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған 
əлеуетті өнім берушіге жіберіледі, сатып алу туралы жасалған шарт бағасы 
сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген сомадан аспайды.

 2-параграф. Сатып алу веб-порталы арқылы біліктілік талаптары
жəне техникалық сипаттамалар бойынша өнім берушіні іріктеу 

жөніндегі конкурс
  64. Сатып алу веб-порталы арқылы біліктілік талаптары жəне техникалық 

сипаттамалар бойынша өнім берушілерді іріктеу бойынша конкурс тəсілімен 
сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу мынадай жүйелі іc-шаралардың 
орындалуын көздейді:

 1) конкурстық комиссияның құрамын, сараптама комиссиясының құрамын 
не сарапшыны (қажет болған кезде) айқындау жəне бекіту, конкурстық комис-
сия хатшысын айқындау;

 2) конкурстық құжаттаманың жобасын бекіту;
 3) веб-порталда конкурс тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы 

хабарландыруды, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың мəтінін орналастыру;
 4) электрондық құжат нысанында конкурсқа қатысуға өтінімдерді əлеуетті 

өнім берушілердің ұсынуы жəне оларды веб-порталда автоматты түрде тіркеу;
 5) өтінімдерді автоматты түрде ашу жəне веб-порталда ашудың тиісті 

хаттамасын орналастыру;
 6) біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттамаға сəйкес келетін 

əлеуетті өнім берушілерді айқындау жəне оларды конкурс қатысушылары 
деп тану;

 7) конкурсқа қатысушылардың бағаларын веб-порталмен автоматты түрде 
салыстыру, ең төмен баға негізінде конкурс жеңімпаздарын, сондай-ақ екінші 
орынға əлеуетті өнім берушіні айқындау жəне веб-порталда конкурс тəсілімен 
сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы орналастыру;

 8) тапсырыс берушінің конкурс тəсілімен сатып алу қорытындылары ту-
ралы хаттаманаың негізінде жеңімпаздармен шарт жасасуы.

  65. Конкурстық комиссия оның құрылуы туралы шешім күшіне енген күнінен 
бастап əрекет етеді жəне өзінің қызметін шарт жасалған күннен бастап өзінің 
қызметін тоқтатады.

  66. Конкурстық комиссияның шешімі ашық дауыс берумен қабылданады 
жəне оған конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған мүшелерінің 
қарапайым санының көпшілік дауысы берілген болса, қабылданған болып са-
налады. Дауыстар тең болған жағдайда, конкурстық комиссияның төрағасы 
немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары дауыс берген шешім 
қабылданған болып саналады.

 Конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда осы конкурстық 
комиссияның кез келген мүшесі ерекше пікір білдіруге құқығы бар, ол құжаттың 
электрондық көшірмесі нысанында веб-порталда орналастырылады.

 Конкурстық комиссия қандай да бір мүшесінің қолы болмаған жағдайда 
конкурстық комиссияның тиісті хаттамаларында конкурстық комиссия хатшысы 
қолдың болмау себептерінен тұратын құжат немесе ақпарат орналастырылады.

  67. Конкурстық комиссияның ұйымдастыру қызметін конкурстық 
комиссияның хатшысы қамтамасыз етеді. Конкурстық комиссияның хатшысы 
конкурстық комиссияның мүшесі болып табылмайды жəне конкурстық комис-
сия шешімдер қабылдаған кезде дауыс беруге құқығы жоқ.

  68. Конкурстық комиссияның хатшысы:
 1) конкурстық құжаттаманың жобасын веб-порталда қалыптастырады 

жəне орналастырады;
 2) веб-порталда конкурсты өткізу туралы хабарландыруды, конкурсқа 

қатысуға өтінімдерді ашу хаттамасы, конкурсқа қатысуға ол болған жағдай-
да рұқсат беру хаттамасын, конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алу 
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қорытындылары туралы хаттаманы, сондай-ақ веб-порталда олар болған 
жағдайда басқа да құжаттарды орналастырады;

 3) веб-порталда сараптама комиссиясының не ол болған жағдайда сарап-
шының қорытындысын орналастырады;

  69. Конкурстық құжаттаманың жобасын тапсырыс берушінің бірінші бас-
шысы не оның міндетін атқаратын адам бекітеді жəне сатып алу атауынан, 
əлеуетті өнім берушілердің өтінімді берудің соңғы күнінен жəне уақытынан, 
атауынан, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасынан, 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің қосымша сипаттамасынан, тауар-
лар мен көрсетілетін қызметтердің болжамды көлемі мен болжамды жеткізу 
мерзімдерінен, сондай-ақ осы Қағидалардың 39-тармағының 2) тармақшасына 
сəйкес арнайы біліктілік талаптарына əлеуетті өнім берушілердің сəйкестігін 
растайтын құжаттардың сұрату салуынан тұрады.

  70. Əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынатын 
күннің соңғы мерзімі сатып алу веб-порталында бекітілген конкурстық 
құжаттаманың мəтінін орналастырған күннен бастап кемінде күнтізбелік он 
күнді құрайды.

  71. Əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді веб-портал арқылы 
электрондық құжат нысанында конкурстық құжаттамада көрсетілген, өтінімді 
ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін береді, конкурстық құжаттамада 
санамаланған құжаттардан тұрады жəне конкурстық құжаттамада белгіленген 
талаптар мен шарттарға əлеуетті өнім берушінің келісімін, сондай-ақ осы 
Қаиғдаларда белгіленген біліктілік талаптары мен шектеулерге сəйкес 
расталған ол туралы мəліметті алуға əлеуетті өнім берушінің келісімін беру 
нысаны болып табылады.

  72. Конкурсқа қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімі конкурстық құжат-
тамада белгіленген талап етілетін мерзімге сəйкес келеді.

  73. Əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысу үшін берген өтінімдері авто-
матты түрде веб-порталда тіркеледі.

  74. Қажет кезінде əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өзінің өтініміне 
оның енгізген қамтамасыз етуін қайтрау құқығын жоғалтпай конкурсқа қатысуға 
өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін кез-келген уақытта конкурсқа 
қатысуға берген өзінің өтінімін өзгертеді немесе қайтарады.

 Конкурсқа қатысуға берілген өтінімді оны ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен 
кейін қайтаруға жол берілмейді.

  75. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу веб-порталда автоматты түрде 
жүргізіледі. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу хаттамасы оны ашу сəтінен 
бастап веб-порталда орналастырылады. Бұл ретте веб-портал конкурстық 
комиссияның мүшелеріне, конкурсқа қатысуға өтінім берген əлеуетті өнім 
берушілерінің автоматты түрде хабарламаны таратады.

  76. Егер конкурсқа (лотқа) конкурсқа (лотқа) қатысуға тек қана бір өтінім 
берлген жағдайда онда осындай өтінім осы Қағидаларға сəйкес ашылады 
жəне қаралады.

  77. Конкурстық комиссия веб-портал арқылы біліктілік талаптарына жəне 
конкурстық өтінімдерді ашу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде конкурстық 
құжаттамалар талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім берушілерді айқындау 
мақсатында конкурсқа қатысуға өөтінімдерді қарайды.

  78. Əлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық 
құжаттаманың талаптарына сəйкестігі нысанасына конкурсқа қатысуға 
өтінімдерді қарау нəтижелері бойынша конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу 
хаттамасы ресімделеді, оған конкурстық комиссияның төрағасы мен барлық 
мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға 
өтінімдерді алдын ала қарау туралы шешім қабылданған күні қол қояды.

  79. Конкурсқа жіберу хаттамасы мынадай ақпаратты қамтиды:
 1) конкурсқа қатысуға жіберілетін (конкурсқа қатысушылар) біліктілік та-

лаптары мен техникалық ерекшеліктер талаптарына сəйкес келетін əлеуетті 
өнім берушілер туралы ақпарат;

 2) оларды кері қайтару себептері егжей-тегжейлі сипатталып көрсетілген, 
соның ішінде олардың біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың та-
лаптарына сəйкес келмейтінін растайтын мəліметтер мен құжаттар көрсетілген 
конкурсқа қатысуға өтінімдері кері қайтарылған əлеуетті өнім берушілер ту-
ралы;

 3) конкурсқа қатысуға жберілген (конкурсқа қатысушыларға) əлеуетті өнім 
берушілердің сатып алуды ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) конкурстық 
баға ұсынымдарын ұсыну күні, уақыты, орны.

  80. Конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті өнім беруші (конкурсқа 
қатысушы) конкурсқа қатысуға жіберілгені туралы хаттамада көрсетілген 
мерзімнен кешіктірмей, сатып алуды ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) 
сатып алу веб-порталы арқылы конкурстық баға ұсыныстарын береді.

  81. Конкурстық баға ұсыныстары біліктілік талаптары мен конкурстық 
құжаттаманың талаптарына сəйкестігі мəніне конкурсқа қатысуға өтінімдерді 
қарау қорытындысы бойынша автоматты түрде веб-порталда ашылады.

  82. Веб-портал конкурсқа қатысушылардың бағаларын автоматты түрде 
салыстырады жəне ең төмен баға негізінде конкурс жеңімпазын айқындайды.

  83. Бағалау қорытындысы жəне конкурстық баға ұсыныстарын салыстыру 
бойынша екінші орын алған конкурс қатысушысы ең төмен шартты бағадан 
кейінгі келесі бағалардың негізінде айқындалады.

  84. Конкурстық баға ұсыныстарының бағалары мен конкурстың мəні болып 
табылатын сатып алынатын тауарларды, көрсетілетін қызметтер нарығында 
жұмыс тəжірибесі тең болған кезде басқа əлеуетті өнім берушілерден баға 
ұсыныстарын бұрын конкурстық баға ұсыныстарын берген əлеуетті өнім беруші 
жеңімпаз болып танылады.

  85. Бағалау жəне конкурстық баға ұсыныстарын салыстыру нəтижелері 
бойынша шешім қабылданған күні конкурстық комиссияның төрағасы жəне 
барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қоятын 
осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қорытындылар туралы 
хаттаманы веб-портал автоматты түрде қалыптастырады.

 3-параграф. Баға ұсыныстарын сұрату
  86. Егер белгілі бір тауарды (-лардың) не белгілі бір көрсетілетін қызметті 

сатып алу жылдық көлемі құны мəнінде тиісті қаржылық жылға республикалық 
бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жеті мың 
еселік өлшемінен аспаса, онда сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен 
жүргізіледі жəне мынадай тəртіпте жүзеге асырылады:

 1) ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі 
аяқталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей кемінде екі əлеуетті өнім 
берушіге сатып алуды жүзеге асыру туралы жазбаша сұраным жібереді 
жəне осындай сұрау салуды ұйымдастырушыныі (тапсырыс берушінің) баға 
ұсынысынтарын сұрау салу тəсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алу туралы 
мынадай мəліметтерді қазақ жəне орыс тілдерінде интернет-ресурста немесе 
веб-порталда орналастырады. Сұрау салу мынадай ақпараттан тұрады:

 сатып алуға бөлінген соманы көрсете отырып, өткізілетін сатып алу мəні 
болып табылатын тауардың саны, көрсетілетін қызметтің көлемі туралы;

 осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сатып алатын 
тауарлардың, қызметтердің техникалық ерекшеліктері;

 тауарды жеткізу, қызметтерді көрсету орны;
 тауарды жеткізу, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімдері;
 əлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын ұсынуды бастау жəне 

аяқтау мерзімі туралы.
 Рұқсаттар мен хабарламалар туралы туралы Қазақстан Республикасының 

заңына сəйкес оларды жеткізу рұсқат алуды немесе хабарлама жіберуді 
талап ететін тауарлар мен қызметтерді сатып алуды қоспағанда əлеуеті 
өнім берушілерден біліктілік талаптарына сəйкестікті растайтын құжаттар 
сұратылмайды. Бұл жағдайда əлеуетті өнім беруші сатып алынатын тауар-
лар мен қызметтерді өндіру, қайта өідеу, жеткізу жəне өткізуге əлеуетті өнім 
беруішлердің құқығын растайтын лицензияның жəне (немесе) патенттердің, 
куəліктердің, сертификаттардың, дипломдардың, басқа да құжаттардың 
нотариат куəландырған көшірмесін ұсынады;

 2) əлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы əлеуетті өнім беруші ретінде 
баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алуға қатысуға ниет білдіру жəне 
ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) сұранымында көзделген талаптар 
мен шарттарға сəйкес тауар жеткізуді, қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім 
беру нысаны болып табылады; 

 3) əлеуетті өнім беруші хабарландыруда көрсетілген баға ұсыныстарын 
қабылдау мерзімі өткенге дейін ұйымдастырушыға веб-портал арқылы баға 
ұсыныстарын ұсынады;

 4) баға ұсынысын берген əлеуетті өнім берушіге тиісті хабарлама веб-
порталмен автоматты түрде жіберілгеннен кейін қабылданды деп есептеледі;

 5) ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) сұранымында көрсетілген 
мерзім аяқталғанға дейін ұсынылған баға ұсыныстары ұсыну шамасына қарай 

хронологиялық тəртіппен баға ұсыныстары бар конверттерді тіркеу журналы-
на енгізуге жатқызылады;

 6) баға ұсыныстары бар конверттерді ұсыну аяқталған күннен бастап 
бір жұмыс күнінен кешіктірмей ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) əлеуетті 
өнім берушілердің баға ұсыныстары бар конверттерді ашады жəне жазба-
ша сұраным талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім берушілерді анықтау 
үшін əлеуетті өнім берушілердің баға ұсынысын қарайды жəне баға ұсынысы 
жазбаша сұраным талаптарына сəйкес келген жəне барынша аз конкурстық 
баға ұсынысын ұсынған əлеуетті өнім берушіні жеңімпаз ретінде анықтайды.

 7) ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сұрау салу талаптарына сəйкес 
келетін əлеуетті өнім берушіні айқындау үшін əлеуетті өнім берушілердің баға 
ұсыныстарын веб-порталда қарауды жүзеге асырады. Əлеуетті өнім беруші 
ұсынған техникалық сипаттаманы қарауды жүзеге асырғаннан кейін Тпасырыс 
берушінің өкілі өнім берушіге рұсақтты жүзеге асырады, рұқсат қорытындысы 
бойынша веб-портал арқылы баға ұсыныстарын автоматты түрде салыстыру 
жəне баға ұсыныстарын сұрау салу тəсілімен сатып алу қорытындысын шығару 
жүргізіледі.

 8) Егер барынша төмен баға ұсынысын бірнеше əлеуетті өнім беруші 
ұсынса, баға ұсынысы басқа əлеуетті өнім берушілердің баға ұсынысынан 
бұрын түскен əлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады;

 9) əлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы қабылданбайды, егер:
 ол аталған тауарларды, қызметтерді алуға бөлінген сомадан асып кетсе;
 əлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шарт жобасының елеулі талап-

тарымен келіспесе не өзгертуді жəне (немесе) толықтыруды ұсынса, əлеуетті 
өнім беруші біреуден артық баға ұсынысын берсе;

 əлеуетті өнім беруші біреуден астам баға ұсынысын ұсынса;
 əлеуетті өнім беруші барынша үздік техникалық, сапалы жəне функ-

ционалдық сипаттамаларымен техникалық сипаттамаларды ұсыну жағдай-
ларынан басқа, сұраным талаптарына сəйкес келмейтін техникалық сипат-
тамаларды ұсынса;

 10) баға ұсыныстары тəсілімен сатып алу қорытындысы туралы шешім 
мынадай мəліметтер көрсетіле отырып, ресімделеді:

 тапсырыс берушінің сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс 
берушінің) толық атауы, олардың пошталық мекенжайлары;

 тауарларға, қызметтерге өткізілген сатып алу атауы;
 баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін баға ұсыныстарын 

ұсынған əлеуетті өнім берушілердің толық атауы, олар мəлімдеген тауарлар, 
қызметтер бағалары;

 қабылдамау себебін негіздей отырып қабылданбаған баға ұсыныстары 
туралы;

 жеңімпаз туралы;
 11) баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін бес 

жұмыс күнінен кешіктірмей сатып алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) 
хабарлама жіберу арқылы баға ұсыныстарын ұсынған барлық əлеуетті өнім 
берушілерге сатып алу қорытынды туралы хабарлайды, ал сатып алу веб-
портал арқылы жүзеге асырылған жағдайда баға ұсыныстарын сатып алу 
тəсілімен сатып алу қорытындысы туралы хаттама веб-порталда сатып алу 
қорытындысы жасалғаннан кейін автоматты түрде орналастырылады.

  87. Егер осы Қағидалардың 86-тармағының 9) тармақшасында көзделген 
негіздер бойынша баға ұсыныстарынан бас тартылғаннан кейін əлеуетті өнім 
берушілердің екеуден аз баға ұсыныстары қалса, жəне егер баға ұсыныстарын 
ұсыну мерзімінің ішінде əлеуетті өнім берушілер бірде бір баға ұсынысын 
ұсынбаса, мұндай сатып алу автоматты түрде веб-портал арқылы өтпеді деп 
танылады, ұйымдастырушы (тапрсырыс беруші) мынадай шешімдердің бірін 
қабылдайды:

 1) баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен қайта сатып алуды жүзеге асыру;
 2) оның баға ұсынысы сұрау салу талаптарына сəйкес келетін əлеуетті 

өнім берушіден бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге 
асырады. Бұл ретте жасалған шарттың бағасы əлеуетті өнім берушінің баға 
ұсынысынан аспайды.

  88. Егер баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алу қорытындысы 
бойынша жеңімпаз деп танылған əлеуетті өнім беруші 100-тармаққа сəйкес 
сатып алу туралы қол қойылған шартты ұйымдастырушыға (тапсырыс беру-
шіге) мерзімінде ұсынбаса, ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) мынадай 
шешім дердің бірін қабылдайды:

 1) осындай баға ұсынысын ұсынған əлеуетті өнім берушімен сатып алу 
туарлы шарт жасасады, ал осындай əлеуетті өнім беруші болмаған кезде са-
тып алу туралы шарт жасасудан жалтарған əлеуетті өнім берушіден кейін баға 
ұсынысы ең төмен баға болып табылатын əлеуетті өнім берушімен сатып алу 
туралы шарт жасасады;

 2) баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен қайта с атып алуды жүзеге асырады; 
 3) бір көзден алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асырады.

 4- параграф. Бір көзден алу тəсілімен сатып алу
  89. Бір көзден алу тəсілімен сатып алу өтпеген сатып алу (баға ұсыныс-

тарын сұрату жəне конкурс) жəне тікелей шар жасасу арқылы жүзеге асыры-
лады.

  90. Өтпеген сатып алу бойынша бір көзден тəсілімен сатып алуға веб-
портал арқылы бір көзден алу тəсілімен сатып алуға қатысу қатысу туралы 
шақыртуды жіберу арқылы жүзеге асырылады, егер:

 1) конкурс тəсілімен сатып алу осы Қағидалардың 63-тармағының 1 жəне 
2) тармақшасында көзделген жағдайларда өтпеген деп танылған конкурс 
тəсілімен сатып алынған;

 осы Қағидаларда көзделген жағдайларда, сондай-ақ осы Қағидалардың 
88-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайларда баға ұсыныстарын 
сұрату тəсілімен сатып алу өтпеді деп танылады. 

  91. Сатып алу туралы шартты тікелей жасау арқылы бір көзден алу 
тəсілімен сатып алу мынадай жағдайларда жүзеге асырылады: 

 1) растайтын құжаттары болғанда дереу қалпына келтіруді қажет ететін 
коммуникациялар, механизмдер, агрегаттар, қосалқы бөлшектер мен матери-
алдар істен шыққанда, сынғанда тауарлар мен қызметтерді алу;

 2) Қазақстан Республикасы аумағында өндірілмейтін жəне шетелден 
алынатын өндіріс үшін негізгі жəне (немесе) қосымша болып табылатын тау-
арларды сатып алу;

 3) тестілеу аккредиттеу желісін қоса алғанда халықаралық аккредиттеуге 
жəне (немесе) сертификаттауға дайындық бойынша көрсетілетін сатып алу;

 4) егер тауарлар мен қызметтерді қандай да бір өнім берушіден сатып 
алған ұйымдастырушыда (тапсырыс берушіде) қолда бар тауарлармен, 
жабдықтармен, технологиямен, қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету 
немесе стандарттау, алдын ала жиынтықталымдау, біріздендіру мақсатында 
сол өнім берушіден басқа да сатып алуды жүзеге асыру қажеттілігі туындаса, 
тауарлар мен қызметтерді алу; 

 5) шетелде сатып алынған тауарларды алу кезінде кедендік ресімдеу /
брокерлер қызметтері/;

 6) тапсырыс берушінің жарғылық қызметін іске асыру үшін білім беру, 
ғылыми жəне (немесе) медициналық ұйымдардан, сондай-ақ олардың еншілес 
ұйымдарынан, кітапханалардан тауарларды, қызметтерді сатып алу;

 7) сатып алынатын тауарлар, қызметтерге қатысты ерекше құқығы бар 
тұлғалардан зияткерлік жеке меншік объектісі болып табылатын тауарларды, 
қызметтерді сатып алу;

 8) қосылған құн салығын есепке алмай, егер белгілі бір тауардың, белгілі 
бір қызметтің жылдық көлемі республикалық бюджет туралы заңмен тиісті 
қаржылық жылға белгіленген айлық есептік көрсеткіштің мың еселік мөлшерінен 
аспаса тауарларды, қызметтерді сатып алу; 

 Сатып алу туралы шартты тікелей жасау арқылы бір көзден алу тəсілімен 
сатып алу Қағидалардың 4-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
қағидаттарды сақтай отырып, Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  92. Бір көзден сатып алуды өткізу нысанасы жібереді немесе тауарлар-
мен көрсетілетін қызметтердің əлеуетті өнім беруші шақырту алған күннен ба-
стап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) 
өзінің жазбаша келісімін қосымшасымен шақыруда көзделген құжаттардың 
қосымшасымен сатып алу веб-порталы арқылы ұйымдастырушыға жібереді:

 1) əлеуетті өнім беруші ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің техни-
калық ерекшелік талаптарына сəйкестігін растайтын құжаттардың қоса бере 
отырып ұсынатын тауарлар мен қызметтердің сипаттамасы;

 2) ұсынылатын тауарлар мен қызметтерге жазбаша баға негіздемесі;
 3) лицензияның нотариат куəландырған көшірмесі (егер қызмет лицен-

зиялауға жатса); 
 Баға негіздемесі əлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, 

кедендік жарнаны төлеуге, қосымша құн салығына жəне басқа да салықтарға, 
төлемдер мен жинақтарға, жиынтықтаушы бөлшектер мен міндетті қосалқы 

бөлшектер құнына, өлшем бірлікпен бастапқы пайдалану мерзімі ішінде қызмет 
көрсетуге жұмсалатын шығындарды, басқа да шығындарды қоса алғанда, 
жеткізуге ұсынылатын тауарлардың, қызметтердің құнын есептеутен тұрады.

  93. Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) веб-портал арқылы егер бір 
көзден алу тəсілімен сатып алу бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып 
алуға қатысуға ұсынылатын оның бағасының негіздемесі, баға ұсыныстарын 
сұрату тəсілімен сатып алу өтпеген қорытындысы бойынша жүзеге асырылатын 
жағдайларды қоспағанда əлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына 
сəйкестігін растайтын əлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарды қарайды.

  94. Бір көзден алу тəсілімен сатып алу мына жағдайларда өтпеген деп 
танылады:

 1) егер əлеуетті өнім беруші ұсынған тауарлар мен қызметтер бағасы осы 
сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген сомадан асып кетсе; 

 2) егер əлеуетті өнім беруші шарт жасасудан жалтарса;
 3) егер барынша үздік техникалық, сапалы жəне функционалдық сипат-

тамалары бар техникалық сипаттамаларды беру жағдайларын қоспағанда 
əлеуетті өнім беруші ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) техникалық 
сипаттамаларында белгіленген талаптарға сай емес техникалық сипаттама-
ларды ұсынса.

  95. Сатып алу өтпеген деп танылған жағдайда ұйымдастырушы (тап-
сырыс беруші) көрсетілген тəсілмен қайта сатып алу өткізу туралы шешім 
қабылдайды.

  96. Сатып алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) бір көзден алу 
тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру қорытындысы туралы хаттаманы осы 
Қағи даларға 12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ресімдейді.

  97. Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) бір көзден алу тəсілімен сатып 
алу өрытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс 
күнінен кешіктірмей, хаттаманы ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) 
интернет-ресурсында немесе ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) веб-
порталында орналастырады.

  98. Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші)қағаз жеткізгіште немесе веб-
порталда бір көзден алу тəсілімен сатып алу қорытындысы туралы хаттаманың 
негізінде əлеуетті өнім берушімен шарт жасасады.

 4-тарау. Шарт жасасу жəне орындау
  99. Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сатып алу қорытындылары тура-

лы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сатып алу 
қорытындысы туралы хаттамаға қол қояды жəне əлеуетті өнім берушіге сатып 
алу шартының жобасын жібереді немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен 
куəландырылған шарт жобасын жеңімпазға веб-портал арқылы жібереді.

 Сатып алу туралы шартты жасасқанға дейін ұйымдастырушы (тапсырыс 
беруші) қажеттілігі негізді азайтылған немесе тауарларды, қызметтерді сатып 
алудың негізді орынсыздығы жылдық сатып алу жоспарында көзделген 
тауарларды, қызметтерді сатып алуға шығыстар қысқарған жағдайда сатып 
алуды жүзеге асырудан бас тарту мүмкіндігін сақтайды. Сатып алудан бас 
тарту жылдық сатып алу жоспарында тиісті өзгерістерді енгізу арқылы жүзеге 
асырылады.

 Бұл жағдайда Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші):
 1) сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған 

күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ол туралы өткізілетін сатып алуға 
қатысатын адамдар туралы хабарлайды жəне Ұйымдастырушы (тапсырыс 
беруші) интернет-ресурста немесе сатып алу веб-порталында тиісті хабар-
ландыруды жариялайды;

 2) сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылданған 
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде енгізілген өтінімді қамтамасыз етуді 
қайтарады.

  100. Əлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шарт жобасына қол 
қойылғаннан күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ұйымдастырушыға (тапсы-
рыс берушіге) қол қойылған сатып алу туралы шартты ұсынады. 

  101. Тапсырыс беруші сатып алу жеңімпазы айқындалған күннен бастап 
веб-портал арқылы бір жұмыс күні ішінде шартқа қол қойған адамдар туралы 
мəліметтерді жəне шартты ресімдеу үшін өнім берушілерді деректермелерді 
сұратуды веб-портал арқылы жібереді.

  102. Əлеуетті өнім беруші тиісті сұратуды веб-порталда алған күннен 
бастап үш жұмыс күні ішінде шартқа қол қоятын адам туралы мəліметт жəне 
өнім берушінің деректемелерің растайды.

 Шартқа қол қоятын адамдар туралы мəліметтер жəне оның деректемелері 
туралы мəліметтің əлеуетті өнім берушінің растауы болмаған жағдайда 
тапсырыс беруші шартқа веб-порталда ораналастырылған əлеуетті өнім 
берушінің тіркеу деректеріне сəйкес қол қояды.

  103. Тапсырыс беруші əлеуетті өнім беруші мəліметін растау мерзімі 
өткен күннен бастап бір жұмыс күні ішінен кешіктірмей электроныдқ цифрлық 
қолтаңбамен куəландырылатын шарт жобасын қалыптастырады жəне қол қою 
үшін өнім берушіге жібереді.

  104. Өнім беруші сатып алу туралы шарттың жобасына қол қойылған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы электрондық цифрлық 
қол қоюмен шартқа қол қояды.

  105. Егер жеңімпаз болып айқындалған əлеуетті өнім беруші осы 
Қағидалармен белгіленген мерзімдерде шарт жобасына қол қоймаса, тапсырыс 
беруші шарт жасаудан жеңімпаз жалтарған күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде 
екінші орын алған веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен 
куəландыратын шарт жобасын əлеуетті өнім берушіге жібереді.

  106. Өнім беруші сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізеді.

  107. Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өнім 
беруші сатып алу туралы жасалған шарт бойынша өз міндеттерін уақтылы, 
толық жəне тиісінше орындағанына кепілдік ретінде енгізеді. 

  108. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін ұйымдастырушы 
(тапсырыс беруші) сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызы 
мөлшерінде белгілейді.

 Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мынадай 
түрлердің бірін таңдайды:

 1) ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) банктік шотына енгізілетін 
кепілдікті ақша жарнасы;

 2) осы Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша банктік кепілдік.
  109. Ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) сатып алу шартында 

көзделмеген мақсаттарға өнім берушінің енгізген кепілдікті ақшалай жарнасын 
пайдалануға жол берілмейді. 

  110. Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу 
туралы талап баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алу қорытындылары 
бойынша анықталған өнім берушілерге қолданылмайды.

  111. Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) енгізілген сатып алу туралы 
шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өнім берушіге шартта көрсетілген 
мерзімде немесе өнім берушінің шарт бойынша міндеттерін толық жəне 
тиісінше орындаған сəттен бастап бес жұмыс күні ішінде қайтарады. 

 Өнім беруші сатып алу туралы шарт бойынша қабылданған міндеттерді 
тиісінше орындамаған жағдайда тапсырыс беруші енгізілген сатып алу туралы 
шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұйымдастырушының (тапсырыс 
берушінің) кірісіне тұрақсыздық айыппұлын төлеу фактісі белгіленген күннен 
бастап, бес жұмыс күні ішінде қайтарады. 

  112. Егер сатып алу туралы шарт тауарларды, қызметтерді жеткізушінің 
шарт міндеттерін орындамау салдарынан бұзылған болса, ұйымдастырушы 
(тапсырыс беруші) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды. 

  113. Сатып алу туралы шарт «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне, Кедендік 
одақтың Кедендік кодексіне жəне (немесе) «Қазақстан Республикасындағы 
кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сəйкес қосымша құн 
салығы жəне акциздер төлеу шарттарынан тұрады. 

  114. Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) үздіксіз қызметін қамта-
масыз ету мақсатында конкурс тəсілімен сатып алу не баға ұсыныстарының 
қорытындысы шыққанға жəне тауарларды, қызметтерді сатып алу туралы 
шарттың күшіне енгенге дейінгі дейінгі кезеңге ұзартылады.

 Бұл ретте осындай сатып алу сатып алу өткізу мерзімінің, бірақ екі айдан 
аспайтын мерзім ішінде тапсырыс берушінің қажеттілігін қамтамасыз ету үшін 
қажетті осындай тауараларды, қызметтерді сатып алу көлемінен аспайтын 
көлемде жүзеге асырылады.

  115. Сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізу шартты Қазақ-
стан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  116. Егер əлеуетті өнім беруші Қағидаларда белгіленген мерзімде сатып 
алу туралы шартты ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) ұсынбаса, онда 

(Жалғасы. Басы 20-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 20-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 

мұндай əлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарған 
болып саналады. 

  117. Əлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған 
деп танылған жағдайда ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сатып алу туралы 
шарт жасасудан жалтару салдарынан келтірілген шығындарды өтеу туралы 
талап арызбен сотқа жүгінеді.

  118. Сатып алу туралы шартты орындау Қазақстан Республикасының 
азаматтықзаңнамасына, Қағидаларға жəне шарттарды дайындауды, жасау-
ды жəне орындауды реттейтін ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) ішкі 
құжатына сəйкес жүзеге асырылады. 

  119. Сатып алу туралы шарт мынадай факторлардың бірі анықталған 
жағдайда кез келген кезеңде бұзылады:

 1) сатып алу туралы жасалған шарт бойынша Өнім берушінің өзінің 
міндеттемелерін орындамаса;

 2) ұйымдастырушының Қағидаларда көзделмеген əлеуетті өнім берушіге 
жəрдемдессе;

 3) шарттарды қоспағанда Қазақстан Республикасының сатып алу туралы 
заңнамасының бұзылуымен шарт жасасу фактісін уəкілетті орган белгілесе, 
олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалмаса;

 4) шартты орындау қамтамасыз етуді енгізбеу жолымен шарт жасаудан 
жалтарса. Бұл ретте тапрысы беруші шартты орындауды қамтамасыз етуді 
енгізу мерзімі өткен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы 
шартты бұзу ниеті туралы хабарламаны өнім берушіге жібереді. Егер өнім 
беруші хабарламаны веб-портал арқылы алған күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде шартты орындауды қамтамасыз етуді енгізбесе тапсырыс беруші 
шартты бұзу туралы хабарламаны жібереді.

  120. Шартты орындау кезінде тауарлардың атауы, саны, сапасы, техни-
калық ерекшелігі, құны, орны жəне жеткізу мерзімдері (жұмыстарды орындау, 
қызметтерді көрсету) шартты мазмұнына сəйкес келуі қажет.

  121. Шартты орындау туралы құжаттар (тауарды қабылдау-беру актісі, 
көрсетілетін қызметтердің актісі, шот-фактура) электрондық нысанда ресім-
делуде.

  122. Шарт көрсетілген шарт бойынша қабылданған міндеттер тапсырыс 
беруші мен өнім беруші толық орындаған кезде орындалған деп есептеледі.

  123. Тауарларды жеткізу кезінде сатып алу туралы шартты орындау мы-
надай кезеңдерде жүзеге асырылады:

 1) жүк құжатының түпнұсқасын ұсынумен тауарларды өткізу пунктіне та-
уарларды жеткізу;

 2) тауарды жеткізу фактісін растайтын жүкқұжаттың электрондық көшір-
месін бекітумен веб-портал арқылы тауарды қабылдап алу-беру актісінің өнім 
берушінің ресімдеуі;

 3) тапсырыс берушінің тауарды қабылдап алуы.
 4) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16551 

болып тіркелген Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2018 жылғы 
23 ақпандағы № 270 бұйрығымен бекітілген Электрондық шот-фактуралардың 
ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру 
қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі 
арқылы жазып берілген электрондық шот-фактураны ресімдеу (бұдан əрі – 
Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда 
шот-фактураны жазып беру қағидалары).

 5) тапсырыс берушінің жеткізген тауарға ақы төлеуі.
 Осы тармақтың 2) тармақшасының талабы қағаз жеткізгіште жасаған кезде 

сатып алу туралы шартқа қолданылмайды.
  124. Қызметтерді сатып алу кезінде сатып алу туралы шартты орындау 

мынадай кезеңдерде жүзеге асырылады:
 1) веб-портал арқылы қызметтерді көрсету актісін ресімдеу;
 2) көрсетілген қызметтерді тапсыру жəне қабылдау;
 3) Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны 

электронды нысанда жазып беру қағидаларына сəйкес электрондық шот-
фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы жазып берілген электрондық шот-
фактураны ресімдеу;

 4) тапсырыс берушінің жеткізген тауарға ақы төлеуі. 
 Осы тармақтың 1) тармақшасының талабы қағаз жеткізгіште жасаған кезде 

сатып алу туралы шартқа қолданылмайды.
  125. өнім беруші 15-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электрондық-

цифрлық қолмен бекітілген тапсырыс берушінің веб-порталы арқылы 
тауарларды қабылдап алу-беру актісін (бұдан əрі – тауарларды қабылдап 
алу-беру актісі), осы Қағидаларға тауарлар, қызметтер туралы мəліметтерді 
толтырылған 16-қосымшаға сəйкес нысан бойынша көрсетілген қызметтердің 
актісін веб-портал арқылы жібереді.

  126. Тапсырыс беруші тауарды, қызметтерді көрсетуді қабылдап алу-беру 
актісін өнім берушінің ресімдеуі туралы хабарламаны алған күннен бастап 
үш жұмыс күні ішінде шарт бойынша ақпаратты актіде толтырады жəне оған 
электрондық-цифрлық қол қояды не аргументтелген негіздемемен тауарларды 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қабылдаудан бас тартады.

 Тапсырыс беруші жеткізілген тауарларды, орындалған жұмыстарды, 
көрсетілген қызметтерді қосымша зерделеу қажеттілігі жағдайында осы 
тармақтың бірінші бөлігінде көзделген əрекетті хабарлама алған күннен бастап 
он жұмыс күнінен кешіктірмей орындайды, ол туралы өнім берушіге хабарлама 
алған күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей веб-портал арқылы өнім 
берушіге хабарлайды.

 
Дəрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 1-қосымша

Нысан
 Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 _____________________________________________________________ 
 (сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) атауы, 

 пошталық жəне электрондық мекенжайлары) 
 мынадай тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша 
 конкурс өткізу туралы хабарлайды:_________________________________ 
 Тауар ________________________________ (тауарларды, көрсетілетін 
 қызметтерді беру орны жəне олардың көлемі көрсетіледі) жеткізілуі 
 (қызметтер көрсетілуі) тиіс. Сатып алуды ұйымдастырушы сатып алынатын 
 тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің толық тізбесі, олардың саны 
 мен егжей-тегжейлі өзіндік ерекшелігі конкурстық құжаттамада 
 көрсетілгеніне сілтеме жасауға құқылы). 
 Тауарларды берудің (қызметтерді көрсетудің) талап етілетін 
 мерзімі_____________________________________________________. 
 Конкурстық құжаттаманы www______________ / мекенжайын қоса 
 20____ жылғы «____»___________дейінгі мерзімде алуға болады 
 (конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашқанға дейін 24 сағат 
 бұрын уақыт пен күні көрсетілсін). 
 Конкурстық құжаттама тегін беріледі. 
 Конвертке желімделген конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді 
 əлеуетті өнім берушілер__________________________________________ 
                         (сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) 
 атауы көрсетілсін) 
 мына мекенжай бойынша___________________________________ береді. 
 (толық мекенжайы, бөлменің № көрсетілсін) 
 Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі_________________ 
         (уақыты мен күні 
 ______________ дейін. 
   көрсетілсін) 
 Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер_______________ 
      (уақыты мен күні көрсетілсін) 
 мына мекенжай бойынша________________________________ ашылады. 
                                (толық мекенжайы, бөлменің № көрсетілсін) 
 Конкурстық құжаттаманы алу фактісі туралы конкурстық құжаттаманы 
 алғаны жөніндегі хатты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) 
 электронды поштасына (электронды поштасы көрсетілсін) жолдай отырып, 
 сатып алуды ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) хабарлау қажет. 
 Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға 
 болады:______________________________________________________ 
                            (қаланың коды мен телефон нөмірі көрсетілсін) 
 Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды 
 ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) уəкілетті өкілі______________ 
 ____________________________________________________________ 

 (тегі, аты, əкесінің аты ( бар болса), лауазымы жəне
байланыс телефоны көрсетіледі)

Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу жəне 
олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде

сараптаманы жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу қағидаларына 2-қосымша

Нысан

 Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттерді aшу хаттамасы

 № ____________
 ___________________________________________________ 
 (конкурстың атауы) 
 __________________________ _______________________ 
 (Ашу орны)                                   (Уақыты мен күні)
  1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия: _____________________ 
 (конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің 
 тегі, аты, əкесінің аты ( бар болса), конкурсқа қатысуға 
 өтінімдерді ашу күні, уақыты мен орны көрсетіледі) конкурсқа қатысуға 
 өтінімдер бар конверттерді ашу рəсімін жүргізді. 
  2. Конкурстық құжаттаманың көшірмесін мынадай əлеуетті өнім берушілер 

берді: 
 ____________________________________________________________ 
 (конкурстық құжаттаманың көшірмесі берілген барлық əлеуетті өнім 
 берушілердің атауы, мекенжайы) 
  3. Мынадай əлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері 
 ____________________________________________________________ 
 (конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін 
 конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынған барлық əлеуетті өнім 
 берушілердің атауы, мекенжайы көрсетіледі) __________________________ 
 негізінде ашылмай қайтарылды. 
  4. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге 
 дейін оларды белгіленген мерзімде ұсынған мынадай əлеуетті өнім 
 берушілердің конкурсқа қатысуға 
 өтінімдері:__________________________ 
 (конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін 
 конкурстық өтінімдер ұсынған барлық əлеуетті өнім берушілердің атауы, 
 мекенжайы, конкурсқа қатысуға өтінімдерді беру уақыты конкурсқа 
 қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына сəйкес хронологиялық тəртіппен) 
 ашылды жəне конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу кезінде барлық 
 қатысушыларға таныстырылған мыналарды қамтиды:_______________ 
 (өтінімдегі құжаттардың тізбесі, конкурсқа қатысуға өтінімдерді кері 
 қайтарып алу жəне өзгерту туралы ақпарат, конкурстық өтінім 
 құжаттарының парақ саны көрсетіледі). 
  5. Конкурстық өтінімдерді ашқан кезде мынадай əлеуетті өнім берушілер 

қатысты: 
 ______________________________________________________________ 
 (конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан кезде қатысқан барлық əлеуетті 
 өнім берушілердің атауы, мекенжайы, олардың уəкілетті өкілдерінің 
 тегі, аты, əкесінің аты ( бар болса) 
 Конкурстық комиссия төрағасының, мүшелерінің жəне хатшысының 
 тегі, аты, əкесінің аты, ( бар болса) қолдары

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу жəне 
олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде

сараптаманы жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу қағидаларына 3-қосымша

 Нысан
 Конкурсқа қатысуға өтінім (заңды тұлғалар үшін)

 
Кімге _________________________________________________________ 
                  (сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің)
            атауы көрсетіледі) 
 
Кімнен ________________________________________________________ 
                         (əлеуетті өнім берушінің толық атауы көрсетіледі)
  1. Конкурсқа қатысуға үміткер заңды тұлға (əлеуетті өнім беруші) туралы 

мəліметтер:
Əлеуетті өнім берушінің заңды, пошталық ме-
кенжайы жəне байланыс телефондары

 

Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, 
БСК, ЖСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет 
көрсететін банктің немесе оның филиалының 
толық атауы мен мекенжайы

 

Заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ə. 
(бар болса)

 

  
2. ________________ (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі) осы 

өтініммен конкурс тəсілімен сатып алуға (конкурстың толық атауын көрсету 
қажет) əлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді жəне конкурстық 
құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сəйкес (тауарды (ларды) 
беруді, қызметтер көрсетуді - қажетін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім 
білдіреді.

  3. Əлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын жəне са-
тып алуды ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) жəне конкурстық комиссияға 
өзінің құқықтық қабілеттілігі, біліктілігі, сапалық жəне өзге де сипаттамалары 
туралы (берілетін тауарды(ларды), көрсетілетін қызметтерді - қажетін көрсету 
керек) дұрыс емес ақпарат бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық 
жəне сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы 
хабардар етілгендігін растайды.

 Əлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде жəне оған қоса 
берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мəліметтерді бергені үшін өзіне 
толық жауапкершілікті қабылдайды.

  4. Осы конкурстық өтінім___күн ішінде қолданылады.
  5. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз сатып алу 

туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш 
пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың 
атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

  6. Сатып алу туралы шартты жасасу сəтіне дейін конкурсқа қатысуға осы 
өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы 
міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.

 _________________________________________________ 
 _____________________________/__________________/ 
 _________________________________________________ 
 (Заңды тұлғаның - əлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының 
 немесе орынбасарының лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса) жəне қолы)
 Толтырылған күні _________________________
 Мөрдің орны (бар болса)

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 4-қосымша

 Нысан
  Конкурсқа қатысуға өтінім (жеке тұлға үшін)

 
Кімге _________________________________________________________ 
                    (сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі) 
 Кімнен ________________________________________________________ 
                     (əлеуетті өнім берушінің атауы толық көрсетіледі)
 
Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (əлеуетті өнім беруші) туралы 

мəліметтер:
Жеке тұлғаның - əлеуетті өнім берушінің жеке ба-
сын куəландыратын құжатқа сəйкес Т.А.Ə. (егер бар 
болса)

 

Жеке тұлғаның - əлеуетті өнім берушінің жеке басын 
куəландыратын құжат деректері

 

Жеке тұлғаның - əлеуетті өнім берушінің тіркелген 
мекен-жайы

 

Жеке тұлғаның - əлеуетті өнім берушінің іс жүзіндегі 
тұрғылықты мекен-жайы

 

 Тіркеу туралы куəліктің, патенттің не Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес конкурс 
мəніне сəйкес келетін кəсіпкерлік қызметпен 
айналысуға құқық беретін өзге де құжаттың нөмірі

 

Жеке тұлғаның - əлеуетті өнім берушінің банктік 
деректемелері (ЖСН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке 
тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның 
филиалының толық атауы мен мекенжайы

 

Жеке тұлғаның - əлеуетті өнім берушінің байланыс 
телефондары, пошталық мекенжайы мен электрон-
ды поштасы (болса)

 

  
2. ___________ (жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) көрсе-

тіледі) осы өтініммен конкурс тəсілімен сатып алуға (конкурстың толық атауын 
көрсету) əлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді жəне конкурстық 
құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сəйкес (тауарды(ларды) 
жеткізуді, қызметтер көрсетуді - қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға 
келісім білдіреді.

  3. Əлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын жəне са-
тып алуды ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) жəне конкурстық комиссияға 
өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық жəне өзге де сипаттамалары туралы (берілетін 
тауарды(ларды), көрсетілетін қызметтерді - қажеттісін көрсету) дұрыс емес 
мəліметтер бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық жəне сабақтас 
құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар 
етілгендігін растайды.

 Əлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде жəне оған қоса 
берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мəліметтер бергені үшін өзіне толық 
жауапкершілікті қабылдайды.

  4. Осы конкурстық өтінім___күн ішінде қолданылады.
  5. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз сатып алу 

туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш 
пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың 
атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

  6. Сатып алу туралы шартты жасасу сəтіне дейін конкурсқа қатысуға осы 
өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы 
міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.

 ________________________________ 
 ____________________/__________/ 
 (Жеке тұлғаның - əлеуетті өнім берушінің тегі, аты, əкесінің аты 
 ( бар болса), жəне оның қолы)
 Толтырылған күні _____________________________

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 5-қосымша

 Нысан

 Тауарды жеткізу үшін əлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы 
мəліметтер

 (əлеуетті өнім беруші тауарларды сатып алу кезінде толтырады) 
  1. Əлеуетті өнім берушінің атауы ______________________________ 
 ____________________________________________________________ 
  2. Əлеуетті өнім беруші соңғы он жыл ішінде (болған кезде) 
 жеткізілген (өндірілген), конкурста сатып алынатындарға ұқсас 
 тауарлардың көлемі, теңгемен _____________________________

Тауардың 
атауы

Тапсырыс 
берушілердің атауы, 
телефон нөмірлері

Тауарды 
жеткізу орны 
мен күні

Шарттың 
құны, теңге 

(көрсетілмейді)
    
    
    

  
3. Қаржы ресурстарына қол жеткізу туралы мəліметтер (ақша қаражаты: 

меншік, кредиттік жəне тағы басқа). Төменде көрсетіледі 
 ______________________________________________________.
  4. Бар болса, ұсынымдар туралы мəліметтер. Басқа заңды жəне (немесе) 

жеке тұлғалардың ұсыным хаттары, пікірлері көрсетіледі жəне қоса беріледі 
 __________________________________________________.
 Біліктілік туралы бүкіл мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
 Қолы____________________

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 6-қосымша

Нысан

 Қызметтерді көрсету үшін əлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы 
мəліметтер (əлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу 

кезінде толтырады)
  
1. Əлеуетті өнім берушінің атауы ______________________________
  2. Соңғы он жыл ішінде əлеуетті өнім берушінің көрсеткен қызметтері 

конкурсында дəл осындай сатып алынатын қызметтердің (олар болған кезде) 
көлемі, теңгемен______________
Көрсетілген 
қызметтердің 

атауы

Тапсырыс 
берушілердің атауы, 
телефон нөмірлері

Қызметтер 
көрсетілген 
орны жəне 
жылы

Шарттың құны, теңге 
(көрсетілмесе де 

болады)

    
    

  
3. Расталатын құжаттардың көшірмесін тіркеп, қызметтер көрсету үшін 

əлеуетті өнім берушіде мынадай жабдықтар (тетіктер, машиналар) бірлігінің 
болуының елеулі мəні бар. Əлеуетті өнім беруші төмендегі кестеде атап көрсе-
тілген барлық сұрақтарға жауап беруі тиіс:

Жабдықтардың 
(тетіктердің, 

машиналардың) түрі

Қолда бар 
бірліктердің 

саны

Жай-күйі 
(жаңа, жақсы, 

нашар)

Жекеменшік, жалға 
алынған (кімнен), 
сатып алынады 

(кімнен)
    
    
    

  
4. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: меншік, кредиттік жəне тағы бақа) 

қол жеткізу туралы мəлімет. Төменде атап көрсетілсін 
 ____________________________________________________________
  5. Ұсынымдар туралы мəлімет бар болса. Ұсыным хаттарды, заңды 

жəне/немесе жеке тұлғалардың басқа да пікірлері атап көрсетілген жəне қоса 
берілген 

 _______________________________________________________.
 Ескертпе:* толтырмауға да болады.
 
Біліктілігі туралы барлық мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
 
Қолы____________________



24 11 ҚАРАША 2019 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы. Басы 20-23-беттерде) 

(Соңы 25-бетте) 

Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды
мемлекеттік тіркеу жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау 

кезінде сараптаманы жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу қағидаларына 7-қосымша

Нысан

Конкурста сатып алу нысанасы болып табылатын, қызметтер көрсету 
кезіндегі бірлесіп орындаушылар туралы мəліметтер,

сондай-ақ əлеуетті өнім беруші бірлесіп орындаушыларға беретін 
қызметтердің түрлері

 ___________________________________________________________
                      (конкурстың толық атауын көрсету қажет)

№ 
р\с 

 Бірлесіп 
орындаушы - 
заңды тұлғаның 
атауы немесе 
жеке тұлға болып 
табылатын қоса 
орындаушының – 
Т.А.Ə. (бар болса) То
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Барлығы: осы бірлесіп орындаушы 
бойынша 

  теңге  көлемінің %

 
 Барлығы: осы бірлесіп орындаушы бой-
ынша 

  теңге   көлемінің % 

Барлық бірлесіп орындаушылар 
бойынша: жиыны

  теңге   көлемінің % 

 
Осымен біліктілік іріктеуге (конкурстың толық атауын көрсету) қатысуға 

өтінім беретін əлеуетті өнім берушінің бірлесіп орындаушысы(лары) конкурс 
(конкурстың толық атауын көрсету) тəсілімен сатып алуға қатысудың шарттары 
туралы өзінің хабардар екендігін білдіреді жəне əлеуетті өнім берушінің бірлесіп 
орындаушыларына қатысты Конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды 
бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайды.
 Бірлесіп орындаушының – заңды тұлғаның 
немесе жеке тұлға болып табылатын қоса 
орындаушының Т.А.Ə. (бар болса)

Қоса орындаушы-
ның уəкілетті өкілінің 
Т.А.Ə. ( бар болса) 

Қолы

   
   
   

 
Əлеуетті өнім беруші бірлесіп орындаушыға беретін жұмыстар мен 

қызметтердің көлемі көрсетілетін қызметтердің жалпы көлемінің үштен екісінен 
аспауы тиіс.

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 8-қосымша

 Нысан

Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
 №_____________ 

 
____________________________________ сатып алу жөніндегі конкурс 
                (конкурстың атауы) 
 ___________________________________ _________________________ 
 (Орналасқан жері)                                          (Уақыты мен күні) 
  
1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия: 
 ____________________________________________________________ 
                      (Конкурстық комиссияның құрамын көрсету) 
 __________ сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарады. 
  2. Конкурсқа қатысуға өтінімдерде ұсынылған тауарлардың, 
 көрсетілетін қызметтердің техникалық сипаттамаларға сəйкестігі 
 жөнінде қорытындыларды берген сарапшыларды тарту туралы ақпарат. 
  3. Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін 

белгіленген 
 мерзімде өтінім берген мынадай əлеуетті өнім берушілердің конкурсқа 

қатысуға 
 өтінімі: 
 ____________________________________________________________ 
 (конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына сəйкес конкурстық 

өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық өтінімдер берген 
барлық əлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы, конкурсқа қатысуға 
өтінім беру уақыты, өтінімде  көрсетілген құжаттар тізбесі, конкурстық құжат-
тамада көзделген қандай да бір құжаттың жоқтығы туралы ақпарат, конкурсқа 
қатысуға өтінімдерді кері қайтарып алу жəне оның өзгеруі туралы ақпарат жəне 
басқа ақпарат хронологиялық тəртіппен көрсетіледі) 

 конкурстық комиссия отырысының барлық қатысушыларына жарияланған.
  4. Конкурсқа қатысуға арналған мынадай конкурстық өтінімдер конкурсқа 

қатысуға жіберілмейді:_____________________________________________ 
         (себебін көрсете отырып, конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдері 
 қабылданбаған əлеуетті өнім берушілер (оның деректемелері) 
 көрсетіледі: 
 біліктілік талаптарына сəйкес келмейді; конкурстық құжаттаманың 

талаптарына сəйкес 
 келмейді, Қағидалардың талаптары бұзылған). 
  5. Əлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына жəне 
 конкурстық құжаттаманың өзге де талаптарына сəйкес келетін конкурстық 

өтінімдері 
 _________________________________________________ 
 (əрбір лот бойынша əлеуетті өнім берушілердің тізбесі жеке көрсетіледі). 
 Əрбір лот бойынша конкурсқа қатысушыларды көрсеткен кезде 
 конкурсқа қатысуға жіберу туралы жалпы хаттаманы ресімдеуге жол 
 беріледі. 
 Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді 
 қарау нəтижелері бойынша ашық дауыс беру арқылы ШЕШТІ: 
  1. Мынадай əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілсін: 
 ________________________________________________________ 

 (конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті
өнім берушілердің тізбесін көрсету). 

  2. Мынадай əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмесін: 
 _______________________________________________________ 

 (конкурсқа қатысуға жіберілмеген əлеуетті өнім берушілердің
тізбесін көрсету). 

  3. Конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді қабылдау орны, күні, 
 уақыты____________________________________________ белгіленсін. 
  4. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау жəне салыстыру жөніндегі 
 конкурстық комиссияның отырысы ____________________ белгіленсін. 
 (конкурстық баға ұсыныстарын бағалау жəне салыстыру жөніндегі 
 конкурстық комиссияның отырысының уақытын, күнін, орнын көрсету, 
 бірақ мүдделі адамдарға хабарлаған күннен бастап үш жұмыс күнінен 
 ерте емес). 
  5. Сатып алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) конкурсқа 
 қатысуға жіберу туралы осы хаттаманың көшірмелері ___________________ 
 (олар туралы мəліметтер конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу 
 журналына енгізілген əлеуетті өнім берушілерді көрсету) берілсін 
 (жіберілсін) жəне осы хаттаманың мəтінін ұйымдастырушының (тапсырыс 

берушінің) _____________ интернет-ресурсына орналастырсын. 
 Осы шешімге дауыс бергендер: 
 Жақтаушы дауыс________(конкурстық комиссия мүшелерінің тегі, 
 аты, əкесінің аты (егер бар болса)) 
 Қарсы дауыс __________(конкурстық комиссия мүшелерінің тегі, 
 аты, əкесінің аты (егер бар болса)) 
 Конкурстық комиссия төрағасының, мүшелерінің жəне хатшысының 
 Т.А.Ə. ( бар болса), қолдары

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 9-қосымша

 
Нысан

 Банктік кепілдік
 Банктің атауы:__________________________________________________ 
    (банктің атауы мен деректемелері) 
 Кімге:_______________________________________________________ 
                (сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің)
                                         атауы мен деректемелері) 
 №_________кепілдік міндеттеме 
 ______________________________ «___»______________жыл. 
                (орналасқан жері) 
 Біз бұдан əрі «Өнім беруші» деп аталатын,_____________________, 
 (əлеуетті өнім берушінің атауы) 
 _______________________ұйымдастырған________________________ 
 (сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) атауы) 
 сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысатындығынан жəне _________________ 
 ______________________________________________________________ 
 (тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің конкурс (лот/-тар) бойынша 
 атауын беруді (қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға дайындығынан 
 хабардармыз. 
 ________жылы «___»______________ жоғарыда аталған конкурсты 
 өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада əлеуетті өнім берушілердің 
 банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі 
 көзделген. 
 Осыған байланысты біз__________________Сіздің төлемге берілген 
 (банктің атауы) 
 жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім берушінің: 
 конкурсқа қатысуға түпкілікті мерзім өткеннен кейін конкурсқа қатысуға 

өтінімді кері 
 қайтарып алғандығын не өзгерткендігін жəне (немесе) толықтырғандығын; 
 конкурс қатысушысы деп танылған адамның өзінің конкурстық баға 

ұсынысын 
 белгіленген мерзімде тапсырмағандығын не кері қайтарып алғандығын; 
 конкурстың жеңімпазы етіп анықталған қатысушы сатып алу туралы шарт 

жасасудан 
 жалтарғандығын; 
 сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген 

сатып алу 
 туралы шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу жəне (немесе) енгізу 

мерзімі туралы 
 талаптарды орындамағандығын не уақтылы орындамағандығын жазбаша 
 растауыңызды алғаннан кейін осымен өзімізге 
 Сіздің талап етуіңіз бойынша Сізге _______________________ тең соманы 
 (сома цифрмен жəне жазбаша) 
 төлеуге қайтарымсыз міндет жүктейміз. 
 Бұл кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан 

күннен бастап 
 күшіне енеді. 
 Бұл кепілдік міндеттеме Өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық 

өтінімінің 
 қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады жəне, егер Сіздің 

жазбаша 
 талабыңызды біз________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге 

қайтарылатындығына 
 немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық жəне автоматты 

түрде күшін 
 жояды. 
 Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік 

міндеттеме 
 сондай мерзімге ұзартылады. 
 Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен 
 міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. 
 Кепілгердің қолы мен мөрі (бар болса) Күні мен мекенжайы

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 10-қосымша

Нысан

  Сатып алу бойынша конкурс қорытындылары туралы хаттама
 № ________ 

 _______________________________ 
 (конкурстың атауы) 
 ___________________________ _______________________ 
 (Орналасқан жері)                            (Уақыты мен күні) 
  1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:___________________ 
 (конкурстық комиссияның құрамын көрсету) сатып алу жөніндегі (сатып 

алынатын тауарларды, көрсетілетін қызметтерді қысқаша сипаттау) конкурс 
екі кезеңді рəсімдерді пайдалана отырып). 

  2. Əрбір лот бойынша жеке сатып алу үшін теңгемен бөлінген сома 
 (соманы көрсету). 
  3. Мынадай өтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілді: 
 ____________________________________________________________ 
 (рұқсат беру туралы хаттамаға сəйкес конкурсқа жіберілген əлеуетті өнім
                берушілердің  конкурсқа қатысуға өтінімдерін көрсету). 
  4. Конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу үшін соңғы уақыт өткеннен кейін 

берілуіне 
 байланысты бағалауға жəне салыстыруға қабылданбаған əлеуетті өнім 
 берушілердің___________________________________________ 
                          (əлеуетті өнім берушілердің атаулары көрсетіледі) 
 конкурстық баға ұсыныстары бар конверттері. 
  5. Конкурстық комиссияның отырысына қатысуға конкурстық баға ұсыныс-

тарын тіркеу үшін соңғы уақыт өткенге дейін оларды берген конкурсқа қатысу-
шылардың  конкурстық баға ұсыныстары:

_____________________________________________________________ 
 (конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді тіркеу журналына сəйкес 

конкурсқа қатысушылардың не олардың уəкілетті өкілдерінің (бар болса) 
Т.А.Ə. (егер бар болса) 

 хронологиялық тəртіппен көрсетіледі) ашылды жəне конкурсқа 
қатысушылардың 

 конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде барлық 
қатысушыларға 

 жарияланған мыналарды қамтиды:_______________________________ 
 (конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді тіркеу журналына оларды 

тіркеудің хронологиялық тəртібімен конкурсқа қатысушылардың конкурстық 
баға ұсыныстары көрсетіледі). 

  6. Мыналардың конкурстық баға ұсыныстары қабылданбады: 
 ____________________________________________________________ 
 (мынадай себептерді: конкурстық баға ұсынысы тауарларды, көрсетілетін 

қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түсуін, конкурстық баға 
ұсыныстары қабылданбаған конкурсқа қатысушылардың не олардың уəкілетті 
өкілдерінің Т.А.Ə. (егер бар болса) көрсетіледі). 

  7. Конкурсқа қатысушылардың шартты бағалары ________________ 
 (неғұрлым сапалы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді ұсынатын 

конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында, конкурстық құжаттамада белгі-
ленген өлшемдердің пайыздық мəнін ескере отырып, конкурсқа қатысушы-
лардың шартты бағасы көрсетіледі). 

 Конкурстық комиссия бағалау жəне салыстыру нəтижелері бойынша ашық 
дауыс беру арқылы ШЕШТІ: 

 1)_____________________________________ конкурсқа қатысушының 
 (конкурсқа қатысушының атауы мен орналасқан жерін, сондай-ақ ол 

жеңімпаз деп танылған шарттарды көрсету) конкурстық өтінімі жеңімпаз деп 
танылсын немесе ________________________________ 

                                      (конкурстың атауы) 
 сатып алу жөніндегі конкурс (екі кезеңді рəсімді пайдалана отырып)
 өтпеді деп танылсын. 

 (Егер конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын қарау, 
бағалау жəне салыстыру кезінде конкурс жеңімпазы анықталмаса немесе 
барлық конкурстық баға ұсыныстары қабылданбаса, тиісті себебін көрсету) 

 2) Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) ____________________________ 
 (əрбір ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) атауын жəне орналасқан 

жерін көрсету) __________ жылға дейінгі мерзімде_____________________ 
 (конкурс жеңімпазының атауын көрсету) – 
 мен сатып алу туралы шарт жасассын. 
 3) Сатып алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) ________________ 
 ____________________________________________________________ 
 (сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) атауын көрсету) 
 тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі конкурстың 
 қорытындылары туралы осы хаттаманың мəтінін Тапсырыс берушінің 
 интернет-ресурсына орналастырсын. 
 Осы шешімге дауыс бергендер: 
 Жақтаушы дауыс_______(конкурстық комиссия мүшелерінің т.а.ə 
 (егер бар болса)) 
 Қарсы дауыс _________(конкурстық комиссия мүшелерінің т.а.ə 
 (егер бар болса)) 
 Конкурстық комиссия төрағасының, мүшелерінің жəне хатшысының 

қолдары

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 11-қосымша

 Нысан

 Сатып алынатын тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық 
сипаттамалары

(əрбір лотқа жеке беріледі)
 Конкурстың атауы __________________________________
 Лоттың № __________________________________________
 Лоттың атауы ______________________________________
 Техникалық ерекшелікте қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызба-

ларды, эскиздерді қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың, көрсетілетін 
қызметтердің толық сипаты жəне талап етілетін функционалдық, техникалық, 
сапалық сипаттамалары беріледі жəне жеткізілетін тауарлар (көрсетілетін 
қызметтер) сəйкес болуы тиіс халықаралық немесе ішкі стандарттар 
көрсетіледі.

 Тауарларға берілетін техникалық ерекшеліктерді функционалдық, 
техникалық, сапалық сипаттамаларын сипаттау функционалдық шектерді, 
техни калық сипаттама параметрлерін, үздік техникалық сипаттамаларды 
айқындау мақсатында тауардың мақсатын қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуге 
тиіс.

 Қажет болған кезде, техникалық ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде 
ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) қажетті ілеспе қызметтер (монтаждау, 
ретке келтіру, оқыту, тауарларды тексеру жəне сынақтан өткізу жəне т.б.) мен 
олар қай жерде шығарылуы керек екендігі, тауардың шыққан жылы, кепілдік 
мерзімі көрсетілуі тиіс.

 Көрсетілетін қызметтерге берілетін техникалық ерекшелікте техникалық 
жəне сапалық сипаттамаларын сипаттау техникалық ерекшелік параметрлерін 
жəне үздік техникалық сипаттамаларды айқындау мақсаттары үшін қызметтер 
көрсету мақсатын қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс. Осындай қызметтерді 
тікелей көрсететін қызметкердің біліктілігіне байланысты көрсетілетін қызмет-
терді сатып алған жағдайда, техникалық ерекшелікте қызметкерге жүктелетін 
міндеттерді орындау үшін қажетті оның деңгейі мен кəсіби даярлық бейінін, 
жұмыс өтілін айқындайтын талаптардың сипаты беріледі. Техникалық ерекше-
лікте ұлттық стандарт немесе ол болған кезде Қазақстан Республикасы өндіру-
шілерінің комммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт 
көрсетілуі тиіс.

 
Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 

жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 
жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 

қағидаларына 12-қосымша

Нысан
 Бір көзден алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру

қорытындысы туралы хаттама
 №_________ 

 ___________________________ ________________________ 
 (Орналасқан жері)                              (Уақыты мен күні) 
 Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші): ___________________________ 
      (атауы, мекенжайы) 
 ____________________________________________________________ 
 (сатып алынатын тауарларды жəне қызметтерді қысқаша сипаттау) бір 

көзден алу 
 тəсілімен сатып алуды жүргізді. 
  2. Сатып алуға бөлінген сома (сомасы көрсетілсін) теңге. 
  3. Осы тəсілді қолдануға негіздеме ___________________________ 
 (ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) бір көзден сатып алуды 
 жүзеге асыру туралы шешімі, бұйрықтың нөмірі, күні қоса берілсін) 
  4. Өнім берушінің біліктілік талаптарына сəйкес келуі 
 ____________________________________________________________ 
 (талаптарға сəйкестігі немесе сəйкес келмеуі көрсетіледі) 
  5. Шарт жасалатын өнім берушінің атауы жəне орналасқан жері жəне 

осындай шарттың 
 бағасы: ________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
  6. Сатып алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) бір көзден алу 

тəсілімен сатып алу 
 нəтижесі бойынша ШЕШТІ: 
 1) тауарлар (көрсетілетін қызметтер) __________________________ 
 (өнім берушінің атауын жəне орналасқан жерін көрсету) 
 өнім берушіден сатып алынсын немесе бір көзден алу тəсілімен сатып алу 

өтпеді деп танылсын________________________________________ 
     (тиісті себебін көрсету) 
 2) Ұйымдастырушыға (тапсырыс берушіге) ________________________ 
 (ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) атауы жəне орналасқан жері) 
 __________________________ жылға дейінгі мерзімде _____________ 
 ___________________________________________________________ 
                               (өнім берушінің атауын көрсету) 
 3) Сатып алуды ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) 
 ____________________________________________________________ 
 (сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) атауын көрсету) 
 осы хаттаманың мəтінін ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) 
 интернет-ресурсына жіберсін. Бірінші басшының қолы

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 13-қосымша

 Нысан
 Банктік кепілдік

(сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету нысаны)

 Банктің атауы:_________________________________________________ 
    (банктің атауы жəне деректемелері) 
 Кімге:_______________________________________________________ 
                           (ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) 
 атауы жəне деректемелері) 
 №______ кепілдік міндеттеме _________ ________
жылы. « ___» ____________ 
 (орналасқан жері) 
 «Өнім беруші» _________________________________________________ 
       (өнім берушінің атауы) 
 ____________________________________________________________ 
    (тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы) беруге 
 (көрсетуге) ________жылы № _____ сатып алу туралы шарт жасасқандығын 
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(Соңы. Басы 20-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 

 (жасасатындығын) жəне Сіз Шартта Өнім берушінің жалпы сомасы_________ 
 теңгеге банктік кепілдік түрінде оның орындалуын қамтамасыз етуін 
 енгізуді көздегендігіңізді назарға ала отырып, осымен _______________ 
           (банктің атауы) 
 жоғарыда көрсетілген Шарт бойынша кепілгер болып табылатындығымызды 
 жəне Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің төлеуге жазбаша талап етуді, 
 сондай-ақ Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін 
 орындамағандығын немесе тиісінше орындамағандығын жазбаша 

растауды алғаннан кейін Сізге 
 ____________________________________________________________ 
      (сомасы цифрлармен жəне жазумен) 
 тең соманы төлеуге өзімізге қайтарусыз міндеттеме аламыз. 
 Осы кепілдік міндеттемесі оған қол қойылған сəттен бастап 
 күшіне енеді жəне Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық 
 орындаған сəтке дейін əрекет етеді. 
 Осы кепілдік міндеттемесіне байланысты туындайтын барлық құқықтар мен 
 міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасыме реттеледі.
Кепілгерлердің 
қолы мен мөрі. 
Күні жəне мекенжайы 
Банктің (банк филиалының) бірінші басшысы немесе оның орынбасары 

жəне  банктің бас бухгалтері) атынан 
 _________________________ ________________________

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 14-қосымша

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік
тіркеу жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сарапта-
маны жүзеге асыру үшін сатып алынатын тараулар мен көрсетілетін 

қызметтердің тізбесі
  
1. ТАУАРЛАР:
  1.1. Зертханалық жануарлар;
  1.2. Зертханалық жануарлар үшін жарма;
  1.3. Дезинфекцияға арналған құралдар;
  1.4. Негізгі құралдар, соның ішінде:
  1.4.1. Зертханалық жабдықтар (сынау жабдығы) жəне техника;
  1.4.2. Зертханалық жиһаз;
  1.4.3. Өлшеу құралы;
  1.5. Химиялық реактивтер жəне реагенттер;
  1.6. Прекурсорлар мен уыттар;
  1.7. Жұмыс стандартты үлгілер;
  1.8. Тест-штаммдар;
  1.9. Мекендеу ортасы;
  1.10. Зертханалық ыдыс;
  1.11. Зертханалық жабдыққа арналған шығыс материалдары;
  1.12. Бактериялық эндотоксиндерге арналған сынау өткізу үшін шығыс 

материалдары мен реактивтер;
  1.13. Жеке қорғаныс құралы;
  1.14. Зертханалық киім;
  1.15. Өзеге де қорлар (соның ішінде Еуропалық фармакопея, АҚШ-тың 

Фармакопеясы, Британдық фармакопея жəне т.б.).
  2. Көрсетілетін қызметтер:
  2.1. Автоклавтардың техникалық куəландыруы;
  2.2. Зертханалық жабдықты тексеру, жөндеу жəне техникалық қызмет 

көрсету;
  2.3. Зертханаларды кəсіптік тестілеу бағдарламасына қатысу;
  2.4. Аккредиттеу саласының кеңеюіне байланысты «Ұлттық аккредиттеу 

орталығы» тарапынан инспекциялық аудит;
  2.5. GLP сəйкестігіне аккредиттеу;
  2.6. Медициналық қалдықтарды жəне зертханалық реактивтерді, ыды-

старды, медициналық бұйымдарды кəдеге жарату;
  2.7. Биологиялық қалдықтарды кəдеге жарату (анатомиялық материал-

дар, ағзалар, тіндер);
  2.8. Британдық формуляр анықтамасына рұқсат алу жөніндегі көрсетілетін 

қызметтер.

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы 

жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қағидаларына 15-қосымша

 
Нысан

 Тауарды (ларды) қабылдау-беру актісі
 
20 _____ж. «_____» №____________ құжаттың нөмірі* қол қойған күні*
 (актіге тапсырыс берушінің қол қойған күні мен уақыты бекітіледі)
 Осы акт ______________(Өнім беруші) 20 _____ж. «_____» №____________ 
 (шарттың атауы (қосымша келісімнің)) шартқа сəйкес 
(Өнім берушінің атауы) 
 (жəне қосымша келісіммен), күні жəне нөмірі*) 
 Өнім берушінің төменде қол қойған өкілдерінің атынан берді, ал төменде 

қол қойғандардың атынан _________________(Тапсырыс беруші)
                         (Тапсырыс берушінің атауы*)
 Тапсырыс берушінің өкілдері қабылдағаны туралы жасалды:

Тауар туралы мəлімет **
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 Шартқа сəйкес осы акті бойынша тауардың (ларды) құны _______________ теңге (цифрлар, жазумен), соның ішінде ҚҚС/ҚҚС-сыз құрайды**

Өнім 
берушінің 
атауы

ЖСН/
БСН*

ЖСК/БСК*  Банк*  Заңды 
мекенжайы* 

Өнім берушінің өкілдері** Бекітемін **

 Т.А.Ə.  қолы Т.А.Ə. қолы
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Шарт бойынша ақпарат
1.  Жалпы мəлімет 
 Шраттың 

жалпы 
сомасы*

Аванстық 
төлемдердің 
сомасы ***

Шарттың қолданысы 
басталғанннан бастап 
ақы төлеу сомасы ***

Бұрын активтен-
дірілген сомасы 
***

Жеткізу мерзімдерінің өтуіне иұрақсыздық сомасы 
(айыппұл, өсімақы) немесе міндеттемелерді 
тиісінше орындалмауы (ішінара орындалмауы) ***

Өтіп кеткен күндердің 
саны***

 1 2 3 4 5 6
2 Шығыстардың бірыңғай бюджеттік классификациясының коды: Бағдарлама/кіші бағдарлама/ерекшелік***
3 Іс жүзіндегі шығыстар, соның ішінде осы акті бойынша өнім берушілер өндірген ***
 Тауарды 

атауы*
Өлшеу бірлігі 
*

 Саны* Бірлікке бағасы 
теңге *

Сомасы, теңгеде *

 1 2 3 4 5
1       
....       
4 Өнім берушіге аударылатын талап етілетін сома ***
Қосымша: құжаттардың электрондық көшірмесінің тізбесі (бар болса өнім беруші/тапсырыс беруші бекітеді)
Тапсырыс 
берушінің 
атауы *

ЖСН/
БСН*

ЖСК/БСК* Заңды мекенжайы *** Тапсырыс берушінің өкілдері *** Бекітемін (ұйымның 
басшысы) *Тауарды қабылдауға 

жауаптылар
Дұрыс ресімдеуге жауаптылар 
(деректемелер, ерекшеліктер)

Т.А.Ə. Қолы Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
Ескертпе:
 * сатып алу веб-порталымен автоматты түрде толтырылады; БСК – банктік сəйкестендіру нөмірі;
 ** өнім беруші толтырады;     ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
 *** тапсырыс беруші толтырады.     ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
 Аббревиатуралардың қысқартылып жазылуы:   ҚҚС – қосылған құн салығы;
 БСН – бизнес сəйкестендіру нөмірі;    Т.А.Ə. – тегі, аты-жөні, əкесінің аты. 

 Дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу жəне олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде
сараптаманы жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 16-қосымша

Нысан
 Көрсетілетін қызметтердің актісі

 
20 _____ж. «_____» №____________ құжаттың нөмірі* қол қойған күні*
 (актіге тапсырыс берушінің қол қойған күні мен уақыты бекітіледі)
 Осы акт ______________(Өнім беруші) 20 _____ж. «_____» №____________ 
 (шарттың атауы (қосымша келісімнің)) шартқа сəйкес (Өнім берушінің атауы) 
 (жəне қосымша келісіммен), күні жəне нөмірі*) 
 Өнім берушінің төменде қол қойған өкілдерінің атынан орындағаны, ал төменде қол 
 қойғандардың атынан _________________(Тапсырыс беруші)
 (Тапсырыс берушінің атауы*)
 Тапсырыс берушінің өкілдері қабылдағаны туралы жасалды:

Көрсетілген қызмет туралы мəлімет **
№ Қызметті көрсету орны Қызметтің атауы Өлшеу бірілігі Саны  Бір бірлікке баға (теңге), соның ішінде ҚҚС/ҚҚС-сыз Сомасы, 

теңге
1 2 3 4 5 6 7

1        
...        

Шартқа сəйкес осы акті бойынша көрсетілген қызметтердің құны _______________ теңге (цифрлар, жазумен), соның ішінде ҚҚС/ҚҚС-сыз құрайды**
Өнім берушінің 
атауы

ЖСН/БСН* ЖСК/БСК*  Банк*  Заңды 
мекенжайы* 

Өнім берушінің өкілдері** Бекітемін **

 Т.А.Ə., 
лауазымы

 қолы  Т.А.Ə. , 
лауазы-
мы 

қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Шарт бойынша ақпарат
1.  Жалпы мəлімет 
 Шраттың 

жалпы 
сомасы*

Аванстық 
төлемдердің 
сомасы ***

Шарттың қолданысы 
басталғанннан бастап 
ақы төлеу сомасы ***

Бұрын 
активтендірілген 
сомасы ***

Жеткізу мерзімдерінің өтуіне тұрақсыз-
дық сомасы (айыппұл, өсімақы) немесе 
міндеттемелерді тиісінше орын-
далмауы (ішінара орындалмауы) ***

Өтіп кеткен күндердің 
саны***

 1 2 3 4 5 6
2 Шығыстардың бірыңғай бюджеттік классификациясының коды: Бағдарлама/кіші бағдарлама/ерекшелік***
3 Осы акті бойынша іс жүзінде көрсетілген қызметтер (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, олар болған жағдайда қызметтерді орындау 

кестесіне сəйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде қызметтердің атауы)
 Көрсетілетін 
қызметтердің 
атауы* 

Көрсетілетін 
қызметтердің 
күні/кезеңі*

Өлшеу бірлігі *  Саны* Бірлікке бағасы 
теңге *

Сомасы, теңгеде * Өзге де енгізулер 
(бар болса)

1 2 3 4 5 6 7
1       
....       
4 Өнім берушіге аударылатын талап етілетін сома ***
Қосымша: құжаттардың электрондық көшірмесінің тізбесі (бар болса өнім беруші/тапсырыс беруші бекітеді)
Тапсырыс 
берушінің 
атауы *

ЖСН/БСН* ЖСК/БСК* Заңды мекенжайы *** Тапсырыс берушінің өкілдері *** Бекітемін (ұйымның 
басшысы) *Тауарды қабылдауға 

жауаптылар
Дұрыс ресімдеуге жауаптылар 
(деректемелер, ерекшеліктер)

Т.А.Ə.  Қолы Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ескертпе:
 * сатып алу веб-порталымен автоматты түрде толтырылады; БСК – банктік сəйкестендіру нөмірі;
 ** өнім беруші толтырады;     ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
 *** тапсырыс беруші толтырады.     ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
 Аббревиатуралардың қысқартылып жазылуы:   ҚҚС – қосылған құн салығы;
 БСН – бизнес сəйкестендіру нөмірі;    Т.А.Ə. – тегі, аты-жөні, əкесінің аты. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 11 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№18827 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
МИНИСТРІНІҢ М.А. БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 14 маусым            №94          Нұр-Сұлтан қаласы

Формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру 
қағидаларын бекіту туралы

 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 
қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Кодексі 86-2-бабының 2-тармағына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

 1. Қоса беріліп отырған Формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру 
қағидалары бекітілсін.

 2. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрлігінің Формулярлық комиссиясы жөнінде ережені бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 1037 бұйрығының (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14641 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
электрондық түрде 2017 жылғы 12 қаңтарда жарияланған) күші жойылды деп 
танылсын.

 3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Дəрі-дəр-
мекпен қамтамасыз ету жəне стандарттау департаменті Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркеуді;

  2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн 

ішінде мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрде рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне қосу үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Қазақстан Республикасының заңнама жəне құқықтық ақпарат 
институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

  3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

  4) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау вице-министрі К. Т. Надыровқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі  Е.БІРТАНОВ

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2019 жылғы 14 маусымдағы №-94 бұйрығымен бекітілген

 Формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру қағидалары

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. Осы Формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру қағидалары (бұдан 

əрі – Қағидалар) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі 

туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Кодексі 
86-2-бабының 2-тармағына сəйкес (бұдан əрі – Кодекс) əзірленді жəне 
Қазақстан Республикасында формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру 
тəртібін айқындайды.

  2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
 1) белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген са-

наттарын тегін жəне (немесе) жеңілдікпен амбулаториялық қамтамасыз етуге 
арналған дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесі – белгілі бір 
аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген санаттары бөлінісінде 
дəрілік заттардың, медициналық бұйымдар мен бейімделген емдік өнімдердің 
атаулары мен сипаттамаларын қамтитын, амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсету үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
бюджет қаражаты мен əлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері 
есебінен сатып алынатын дəрілік заттардың, медициналық бұйымдар мен 
бейімделген емдік өнімдердің тізбесі;

 2) дəрілік зат – затты не заттардың құрамасын білдіретін немесе 
қамтитын, адам организмімен байланысқа түсетін, адамның ауруларын ем-
деуге, олардың профилактикасына немесе оның физиологиялық функцияла-
рын фармакологиялық, иммунологиялық не метаболизмдік əсер ету арқылы 
қалпына келтіруге, түзетуге немесе өзгертуге немесе адамның аурулары мен 
жай-күйінің диагностикасына арналған зат;

 3) дəрілік заттарды ұтымды пайдалану – жеткілікті уақыт кезеңі ішінде 
жəне неғұрлым аз шығындармен пациенттің жеке-дара қажеттіліктеріне 
сай келетін мөлшерлерде клиникалық көрсетілімдерге сəйкес келетін дəрі-
дəрмекпен емдеу;
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(Жалғасы. Басы 25-бетте) 

(Жалғасы 27-бетте) 

 4) дəрілік препараттың дəлелденген клиникалық тиімділігі – мета-тал-
дауларда жəне (немесе) жүйелі шолуларда жəне (немесе) рандомизир-
ленген бақыланатын клиникалық зерттеулерде дəлелденген терапиялық 
мақсаттардағы фармакологиялық əсер;

 5) дəрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауы - дəрілік заттың 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған атауы;

 6) денсаулық сақтау субъектілері – денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-
ақ жекеше медициналық практикамен жəне фармацевтикалық қызметпен ай-
налысатын жеке тұлғалар;

 7) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті 
орган) – азаматтардың денсаулығын сақтау, медициналық жəне фармацев-
тикалық ғылым, медициналық жəне фармацевтикалық білім беру, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдардың айналысы, медициналық қызметтердің сапасын 
бақылау саласындағы басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асы-
ратын орталық атқарушы орган;

 8) денсаулық сақтау ұйымының дəрiлiк формуляры – қазақстандық 
ұлттық дəрілік формулярдың негізінде қалыптастырылған жəне уəкілетті ор-
ган айқындайтын тəртіппен денсаулық сақтау ұйымының басшысы бекіткен, 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге 
арналған дəрілік заттардың тізбесі;

 9) клиникалық фармаколог – «емдеу ісі», «педиатрия», «жалпы медицина» 
бейіндері бойынша жоғары медициналық білімі бар, клиникалық фармакология 
бойынша резидентурадан немесе қайта даярлаудан өткен жəне клиникалық 
фармаколог маманының сертификаты бар маман;

 10) Қазақстандық ұлттық дəрілік формуляр – тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде медициналық ұйымдардың дəрілік формулярла-
рын əзірлеу жəне дəрілік заттарды сатып алу тізімдерін қалыптастыру үшін 
міндетті негіз болып табылатын, клиникалық қауіпсіздігі мен тиімділігі дəлел-
денген дəрілік заттардың, сондай-ақ орфандық (сирек кездесетін) дəрілік 
препараттардың тізбесі;

 11) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен ко-
миссия – уəкілетті орган жанындағы тұрақты жұмыс істейтін консультациялық-
кеңесші орган;

 12) формулярлық жүйе – дəрілік заттарды ұтымды пайдалануға 
бағытталған, дəрілік формулярлар үшін дəрілік заттарды кезең-кезеңмен 
бағалау жəне іріктеу, дəрілік формулярларды қолдау жəне тиісті нұсқау мен 
тізбе түрінде ақпарат беру жүйесі. 

  3. Дəрілік заттарды ұтымды пайдалану формулярлық жүйені дамыту 
арқылы медициналық көмектің сапасын жəне емдеу нəтижелерін жақсарту 
үшін жүргізіледі.

 2-тарау. Формулярлық жүйенің қызметін жүзеге асыру тəртібі  

1-параграф. Формулярлық жүйе қызметінің негізгі бағыттары

 4. Формулярлық жүйе қауіпсіз, тиімді, экономикалық тұрғыдан қолжетімді 
дəрілік заттарды оңтайлы пайдалануды қамтамасыз етеді.

  5. Формулярлық жүйе үш деңгейде ұсынылған:
 1) республикалық деңгей уəкілетті органның Формулярлық комиссиясымен, 

Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярмен жəне оның интернет-ресурсымен, 
дəрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын бағалаумен ұсынылған;

 2) өңірлік деңгей облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың 
жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті 
органдарының (бұдан əрі – өңірдің денсаулық сақтау басқармалары) 
Формулярлық комиссияларымен, өңірлік денсаулық сақтау басқармаларының 
жиынтық дəрілік формулярларымен ұсынылған;

 3) жергілікті деңгей денсаулық сақтау ұйымының Формулярлық комисси-
яларымен, дəрілік формулярлармен жəне дəрілік заттардың ұтымды пайда-
ланылуын бағалаумен ұсынылған.

  6. Формулярлық жүйенің негізгі компоненттері:
 1) формулярлық комиссия;
 2) дəрілік формуляр;
 3) дəрілік заттардың формулярлық анықтамалығы;
 4) ұтымды фармакотерапия бойынша ұсынымдар;
 5) дəрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын бағалау.
  7. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дəрілік 

заттармен жəне медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету:
 1) жедел, стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек көрсету 

кезінде – денсаулық сақтау ұйымдарының дəрілік формулярларына сəйкес;
 2) амбулаториялық-емханалық көмек көрсету кезінде – Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес бекітілген белгілі бір 
аурулары (жай-күйі) бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін жəне (не-
месе) жеңілдікті амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дəрілік заттар 
мен медициналық бұйымдардың тізбесіне сəйкес жүзеге асырылады.

  8. Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярды, белгілі бір аурулары 
(жай-күйі) бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін жəне (немесе) 
жеңілдікті амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдардың тізбесін қалыптастыру, сондай-ақ денсаулық 
сақтау ұйымдарының дəрілік формулярларын əзірлеу тəртібі Кодекстің 7-бабы 
1-тармағының 70) тармақшасына сəйкес айқындалады.

  9. Дəрілік заттарды ұтымды пайдалануға бағалау жүргізу тəртібі Кодекстің 
7-бабы 1-тармағының 70-2) тармақшасына сəйкес айқындалады.

 2-параграф. Уəкілетті органның Формулярлық комиссиясы қызметінің 
негізгі бағыттары

  10. Уəкілетті органның Формулярлық комиссиясы (бұдан əрі – Формулярлық 
комиссия) формулярлық жүйенің қызметін үйлестіруді жəне əдіснамалық 
қолдауды жүзеге асырады.

  11. Формулярлық комиссия консультативтік-кеңесші орган болып табы-
лады жəне оны дəрілік заттар айналысы, клиникалық фармакология жəне 
дəлелді медицина саласында арнайы білімі бар, саны кемінде он бір адамнан 
тұратын дауыс беру құқығымен, уəкілетті органның өкілдері, бейінді мамандар, 
фармацевтикалық өнеркəсіптің, үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің құрамында 
уəкілетті орган құрады.

  12. Формулярлық комиссия қызметінің мақсаты халықты дəрілік заттар-
мен жəне медициналық бұйымдармен қамтамасыз етуді жетілдіру жөнінде 
ұсынымдар əзірлеу жəне уəкілетті органның қарауына ұсыну болып табылады.

  13. Формулярлық комиссияның негізгі міндеттері:
 1) халықты жəне денсаулық сақтау ұйымдарын қауіпсіз, тиімді, сапалы жəне 

қолжетімді дəрілік заттармен жəне медициналық бұйымдармен қамтамасыз 
етуге жəрдемдесу;

 2) формулярлық жүйені жетілдіру жолымен дəрілік заттарды ұтымды 
пайдалану арқылы дəрі-дəрмекпен қамтамасыз етуді қолдау жəне жетілдіру 
болып табылады.

  14. Формулярлық комиссияның негізгі функциялары:
 1) өңірдің денсаулық сақтау басқармаларының формулярлық комиссия-

ларының қызметін үйлестіру жəне консультативтік-əдістемелік көмек көрсету; 
 2) фармакотерапия кезінде дəлелді медицинаны енгізуге жəрдемдесу; 
 3) Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярды (бұдан əрі – ҚҰФ) 

қалыптастыру жəне тұрақты қайта қарау;
 4) белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар азаматтардың жекелеген санаттарын 

тегін жəне (немесе) жеңілдікті амбулаториялық қамтамасыз ету үшін дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін (бұдан əрі – Тізбе) қарау, 
келісу жəне тұрақты қайта қарау;

 5) Бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдардың тізімін келісу жəне тұрақты қайта қарау;

 6) Дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсыным-
дарды қарау жəне келісу;

 7) дəрілік заттарды ұтымды пайдалану жөніндегі дəрігерлерге арналған 
анықтамалықтарды келісу; 

 8) дəрілік заттарды ұтымды қолдану жөніндегі ұсынымдарды əзірлеуге 
жəне келісуге қатысу;

 9) дəрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын бағалау бағдарламасын 
енгізуге жəрдемдесу; 

 10) Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Еуропалық Одақтың 
өлшемшарттарын ескере отырып, дəрілік препараттарды этикалық тұрғыдан 
ілгерілетуге жəрдемдесу;

 11) дəрілік заттардың өзара əрекеттесуі жəне жағымсыз реакциялары 
туралы деректерді, фармакоэкономикалық жəне фармакоэпидемиологиялық 
зерттеулердің нəтижелерін бағалау; 

 12) əртүрлі аурулардың фармакотерапиясы бойынша халықаралық 
тəжірибе мен ұлттық стандарттардың талдауларын қарау, клиникалық жəне 
экономикалық тиімділіктің ғылыми дəлелдемелерін зерделеу;

 13) денсаулық сақтау саласында жаңа технологияларды пайдалану, оның 
ішінде дəрілік заттарды қолдану жөніндегі ұсыныстарды қарау жəне енгізу;

 14) дəрілік заттарды аналогтармен ауыстыруды қарау;
 15) дəрілік заттарды тиімді пайдалану, дəлелді медицина жөніндегі 

оқытуларға қатысу;
 16) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 

міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік заттарға, 
сондай-ақ медициналық бұйымдарға арналған бағалар жобасын қарау;

 17) ұзақ мерзімді шарттар бойынша дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдар номенклатурасын қарау болып табылады.

  15. Формулярлық комиссия төрағадан, төрағаның орынбасарынан, комис-
сия мүшелерінен жəне хатшыдан тұрады.

  16. Төраға комиссияның жұмысына басшылық етеді, бір жылға арналған 
жұмыс жоспарын бекітеді, отырыстар өткізеді жəне мемлекеттік жəне қоғамдық 
ұйымдарда Формулярлық комиссияға өкілдік етеді.

  17. Хатшы отырыстардың күн тəртібін дайындауға, Формулярлық ко-
миссия мүшелеріне материалдарды таратуға, отырыстардың хаттамала-
рын ресімдеуге, іс жүргізуге, мұрағатты жүргізуге жауапты болып табы-
лады, Формулярлық комиссия төрағасы мен төрағасының орынбасарына 
тікелей бағынады жəне шешім қабылдау кезінде дауыс беруге құқығы жоқ. 
Хатшы Формулярлық комиссияның мүшелеріне алдағы отырыста қаралатын 
мəселелер бойынша барлық материалдарды отырыс өткізгенге дейін кемінде 
5 (бес) жұмыс күні бұрын жібереді.

  18. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдар айналысы саласындағы құрылымдық 
бөлімшесі Формулярлық комиссияның жұмыс органы (бұдан əрі – Жұмыс ор-
ганы) болып табылады.

  19. Формулярлық комиссия мүшелігіне кандидаттарды іріктеу мақсатында 
жұмыс органы уəкілетті органның, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерінен 
кемінде бес адамнан тұратын жұмыс тобын қалыптастырады.

  20. Уəкілетті орган интернет-ресурста пошталық мекенжайы, құжаттарды 
беру мерзімі, электрондық пошта мекенжайы көрсетілген хабарландыруды 
орналастырады.

  21. Интернет-ресурста хабарландыруды орналастырғаннан кейін канди-
даттар он төрт жұмыс күні ішінде кандидаттарды іріктеуді жүзеге асыратын 
жұмыс тобына мынадай құжаттарды ұсынады:

 1) еркін нысандағы өтініш;
 2) өмірбаян деректері көрсетілген, фотосуреті жəне байланыс деректері 

(телефоны, электрондық мекенжайы) тұратын кəсіби жəне (немесе) қоғамдық 
қызмет туралы мəліметтері бар түйіндеме;

 3) жеке басын куəландыратын құжаттың, жоғары білімі туралы дипломның 
(медициналық, фармацевтикалық), денсаулық сақтау саласындағы қызмет-
кердің кемінде 5 жыл еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмелері;

 4) соттылығының жоқтығын, оның ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс 
жəне (немесе) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін 
соттылығының жоқтығын растайтын құжат.

  22. Осы Қағидалардың 21-тармағы 3), 4) тармақшаларының талаптары 
Формулярлық комиссия мүшелігіне кандидат болып табылатын мемлекеттік 
органдардың, уəкілетті органның ведомстволық бағынысты ұйымдарының 
қызметкерлеріне қолданылмайды.

  23. Жұмыс тобының отырыстарында шешімдер қатысып отырған мүше-
лерінің көпшілік дауысымен ашық дауыс беру жолымен қабылданады. 
Дауыстар тең болған жағдайда жұмыс тобының басшысы дауыс берген шешім 
қабыл данды деп есептеледі.

  24. Формулярлық комиссия мүшелігіне кандидаттарды қарау нəтижелері 
бойынша жұмыс тобы Формулярлық комиссия құрамын бекіту бойынша ұсы-
нымдар шығарады.

  25. Уəкілетті органның бірінші басшысы не оның міндетін атқарушы адам 
Формулярлық комиссияның құрамын бекітеді жəне бұйрық шығару жолымен 
Формулярлық комиссияның төрағасын тағайындайды.

  26. Уəкілетті орган іріктеу рəсімдерінсіз өз өкілін ауыстыруды жүзеге асы-
рады.

  27. Формулярлық комиссияның мүшесі дəлелсіз себептермен отырстар-
да үш реттен артық болмаған жағдайда, уəкілетті орган оны Формулярлық 
комиссияның құрамынан шығарады. Формулярлық комиссияның мүшелері 
уəкілетті органның бірінші басшысының атына еркін нысанда өтініш бере 
отырып, Формулярлық комиссияның құрамынан мерзімінен бұрын шығады.

  28. Осы Қағидалардың 27-тармағында көзделген жағдайларда уəкілетті 
орган осы Қағидалардың 19, 20, 21 жəне 22-тармақтарына сəйкес іріктеу 
жүргізілетіні туралы хабарлайды.

  29. Формулярлық комиссия мүшелері:
 1) Формулярлық комиссияның осы Қағидаларда көзделген Формулярлық 

жүйенің қызметін жүзеге асыру тəртібін сақтайды;
 2) шынайы ғылыми деректермен расталған қорытындылар жасайды;
 3) бірлескен талқылауларға қатысқан əріптестерінің құқықтарын құрмет-

тейді жəне пікірін ескереді;
 4) артықшылықтар мен пайда табу үшін Формулярлық комиссиядағы өз 

орнын пайдаланбайды;
 5) егер Формулярлық комиссия осындай шектеуді қабылдаса, Формулярлық 

комиссияның ішкі пайдалануға арналған жұмысы туралы ақпаратты жарияла-
майды;

 6) мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігімен ұштасқан мемлекеттік 
құрылымдармен, жеке жəне қоғамдық ұйымдармен ынтымақтастықпен бай-
ланысты кəсіби белсенділікті пайдалана отырып, Формулярлық комиссияның 
шешімдер қабылдауының объективтілігіне əсер етпейді;

 7) мүдделер қақтығысы болған жағдайда дəрілік зат (медициналық тех-
нология, бағдарлама) бойынша сараптауға, шешім қабылдауға жəне дауыс 
беруге қатыспайды;

 8) Формулярлық комиссияның жұмыс жоспарына жəне отырыстарды өткізу 
тəртібіне ұсыныстар енгізеді;

 9) ерікті түрде жазбаша хабарлама арқылы Формулярлық комиссияның 
құрамынан шығады;

 10) Формулярлық комиссия отырысының хаттамасында көрсетілетін 
ерекше пікір айтады.

  30. Формулярлық комиссияның мүшелері осы Қағидаларға 1-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша Формулярлық комиссия мүшесінің (шақырылған бейінді 
сарапшы) мүдделерінің əлеуетті қақтығысын ашу туралы декларацияны (бұдан 
əрі – Декларация) толтырады.

  31. Хатшы Формулярлық комиссияның мүшелері (шақырылған бейінді 
сарапшы) толтырған Декларациялардың негізінде əлеуетті мүдделер қақты-
ғысының болуы туралы жиынтық ақпаратты қалыптастырады, ол Формулярлық 
комиссияның төрағасына мəлімет үшін ұсынылады.

  32. Формулярлық комиссия мүшелері (шақырылған бейінді сарапшылар) 
толтырған Декларациялар сақталады жəне отырыс хаттамасына тігіледі жəне 
жария талқылауға немесе жариялауға жатпайды.

  33. Формулярлық комиссия бір күнтізбелік жылға Формулярлық комис-
сияның төрағасы бекітетін жұмыс жоспарына сəйкес жұмыс істейді. Жоспардан 
тыс мəселелер Төрағаның немесе оны алмастыратын адамның шешімі бой-
ынша Формулярлық комиссия отырысының күн тəртібіне енгізіледі.

  34. Формулярлық комиссияның жұмыс жоспары ағымдағы жылдың бірінші 
айы ішінде бекітіледі жəне Формулярлық комиссияның төрағасы бекіткен 
күннен бастап 10 жұмыс күні өткеннен кейін уəкілетті органның интернет-ре-
сурсында орналастырылады.

  35. Формулярлық комиссияның отырыстары тоқсанына кемінде бір рет 
өткізіледі жəне Формулярлық комиссия мүшелерінің үштен екісі қатысқан 
жағдайда заңды болып саналады. Егер отырысқа қатысқан мүшелерінің 
кемінде үштен екісі оларға дауыс берсе, шешімдер қабылданған болып 

табылады. Даулы мəселелерді Формулярлық комиссияның төрағасы ымыралы 
шешім қабылдау үшін қарауға шығарады, ымыраға қол жеткізілмеген жағдайда 
Формулярлық комиссия төрағасының шешімі түпкілікті болып табылады. Қажет 
болған жағдайда Формулярлық комиссияның төрағасы кезектен тыс сырттай 
отырысты тағайындайды.

  36. Қажет болған жағдайда Формулярлық комиссияның жұмысына қатысу 
үшін дауыс беру құқығынсыз бейінді сарапшылар тартылады.

  37. Формулярлық комиссия отырысының шешімдері Формулярлық 
комиссияның барлық мүшелері қол қоятын хаттамамен ресімделеді. Форму-
лярлық комиссияның мүшелері отырыс өткізілген күннен бастап 10 жұмыс күні 
ішінде хатшы ұсынған хаттамаға қол қояды.

  38. Формулярлық комиссия шешімінің хаттамасы отырыс өткізілген күннен 
бастап 20 жұмыс күні өткеннен кейін уəкілетті органның интернет-ресурсына 
орналастырылады.

  39. Формулярлық комиссия қызметінің тоқтатылуы уəкілетті органның 
бірінші басшысының не оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен 
бекітіледі жəне уəкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.

  40. Формулярлық комиссияның материалдарды қарауына өтініш 
беретін заңды тұлғалар (бұдан əрі – өтініш беруші) еркін нысандағы өтінішті 
Формулярлық комиссия төрағасының атына жібереді, оларды Жұмыс органы 
тіркейді. Жұмыс органы ресми тəртіппен Формулярлық комиссияның қызметіне 
байланысты қажетті сұратуларды:

 1) дəрілік формулярлар мен Тізбе үшін дəрілік заттарды бағалауды жəне 
іріктеуді жүргізу үшін – «Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
(бұдан əрі – Орталық);

 2) қарау үшін келіп түскен сұрау салуға байланысты қызметпен айналы-
сатын денсаулық сақтау ұйымдарына;

 3) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың бағаларын қалыптастыру 
мəселелері бойынша – дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айна-
лысы саласындағы мемлекеттік сараптама ұйымына (бұдан əрі – сараптама 
ұйымы);

 4) дəрілік заттарды сатып алу мəселелері бойынша – Бірыңғай дистри-
бьюторға жібереді.

  41. Орталық, сараптама ұйымы, Бірыңғай дистрибьютор жəне денсаулық 
сақтау ұйымдары сұрау салу түскен сəттен бастап 50 жұмыс күні ішінде қажетті 
ақпаратты Жұмыс органына жібереді.

 3-параграф. Дəрілік формулярлар мен
Тізбе үшін дəрілік заттарды бағалау жəне іріктеу

  42. Денсаулық сақтау ұйымдарының дəрілік формулярлары ҚҰФ негізінде 
əзірленеді.

  43. ҚҰФ-қа дəрілік заттарды бағалау жəне іріктеу дəрілік заттың 
дəлелденген клиникалық қауіпсіздігі мен тиімділігінің бар-жоғына жүргізіледі 
жəне дəлелденген мета-талдауларда жəне (немесе) жүйелі шолуларда жəне 
(немесе) рандомизацияланған бақыланатын клиникалық зерттеулер туралы 
өтініш беруші ұсынған деректерді сыни бағалауды көздейді.

  44. ҚҰФ-қа дəрілік заттарды бағалау жəне іріктеу ҚҰФ-қа жəне Тізбеге 
дəрілік заттарды бағалау мен іріктеуді жүргізуге арналған өтінім бойынша 
(бұдан əрі – өтінім) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 50 
(елу) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізіледі, оның ішінде:

 1) өтінімнің бастапқы талдауы – 5 (бес) жұмыс күнінен аспайды;
 2) ҚҰФ-қа дəрілік заттарды бағалау жəне іріктеу – 40 (қырық) жұмыс 

күнінен аспайды;
 3) Формулярлық комиссия үшін ұсынымдарды қалыптастыру – 5 (бес) 

жұмыс күнінен аспайды.
  45. Өтінімді өтініш беруші Орталыққа жібереді.
  46. Дəрілік зат өтінімін бастапқы талдау ұсынылған құжаттардың толық-

тығын, шынайылығын жəне ресімделуінің дұрыстығын бағалауды қамтиды.
  47. Өтінімді бастапқы талдау нəтижелері бойынша ескертулер болған кез-

де ҚҰФ-қа дəрілік заттарды бағалау мен іріктеуді жүргізуге өтінімді бастапқы 
талдау нəтижелері бойынша анықтама жəне осы Қағидаларға 3-қосымшаға 
сəйкес Тізбе жасалады, ол анықталған ескертулерді көрсете отырып, ҚҰФ-
қа дəрілік заттарды бағалау мен іріктеуді жүргізу мерзіміне кірмейтін 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде өтініш берушіге жіберіледі:

 өтінімді жəне оған қоса берілетін құжаттар мен мəліметтердің тиісінше 
ресімделмеуі;

 өтінімнің жəне оған қоса берілетін құжаттардың жəне электрондық түрдегі 
мəліметтерінің болмауы;

 құжаттар мен мəліметтерді толық көлемде ұсынылмауы;
 қағаз нұсқада жəне электрондық түрде ұсынылған құжаттар мен мəліметтер 

арасындағы сəйкессіздікті анықтау;
 дəйексіз немесе бұрмаланған ақпаратты ұсыну.
  48. Қажет болған жағдайда Орталық өтініш берушіден ұсынылған құжаттар-

дағы нақты ережелер бойынша түсініктемелер немесе нақтылаулар сұратады;
  49. Өтініш беруші 10 (он) жұмыс күні ішінде сұратылған материалдарды 

немесе оларды дайындау үшін өзге де мерзімдердің жазбаша негіздемесін, 
бірақ 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ұсынбаған жағдайда, 
Орталық ҚҰФ-қа дəрілік заттарды бағалау мен іріктеуді жүргізуді тоқтатады 
жəне өтінімді қабылдамайды. Сұратылған материалдарды ұсыну үшін қажетті 
жұмыс күндерінің жалпы саны 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайды.

  50. Дəрілік заттардың клиникалық қауіпсіздігі мен тиімділігі туралы де-
ректерге сыни бағалау жүргізу үшін мынадай ақпарат көздері қолданылады:

 1) дəлелді медицина бойынша халықаралық деректер базасы: Британдық 
ұлттық дəрілік формуляр, Балаларға арналған британдық ұлттық дəрілік 
формуляр, Кокрейн кітапханасы, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
Ересектер мен балаларға арналған негізгі дəрілік заттар тізімі, Америка 
Құрама Штаттарының (бұдан əрі – АҚШ) Тамақ өнімдері мен дəрілік зат-
тарды бақылау басқармасы, Дəрілік заттар жөніндегі Еуропалық агенттік, 
«Орфанет» анықтамалық порталы, Мартиндэйл (толық анықтамалық), Кокрейн 
кітапханасында ақпарат болмаған жағдайда - Медлайн (ПабМед).

 2) халықаралық клиникалық нұсқаулар жəне ұсынымдар:
 негізгі тізім: Ұлыбританияның Денсаулық сақтау жəне медициналық көмекті 

жетілдіру ұлттық институты; «Бест Практис» Британ медициналық журналы; 
Медскейп; Шотланд университетаралық клиникалық практика бойынша 
нұсқаулықтар əзірлеу желісі.

 қосымша тізім (негізгі тізімде өзекті (қажетті) ақпарат болмаған жағдайда):
 пульмонологиялық көмек көрсету бөлігінде: «Бронх демікпесін емдеудің 

жəне алдын алудың жаһандық стратегиясы»; «Өкпенің созылмалы обструктивті 
ауруларын емдеу жəне оның профилактикасы жаһандық стратегиясы» 
клиникалық ұсынымдары;

 гастроэнтерология бөлігінде: Американдық алқаның гастроэнтерология 
жөніндегі клиникалық ұсынымдары; Британдық гастроэнтерологтар қоғамы;

 кардиология бөлігінде: Еуропалық кардиологтар қоғамының; Американдық 
кардиологиялық қауымдастықтың клиникалық ұсынымдары;

 нефрология бөлігінде: «Бүйрек аурулары: емдеудің жаһандық нəтижелерін 
жақсарту (бүйректің созылмалы ауруы бар пациенттерді емдеудің жаһандық 
нəтижелерін жақсарту жөніндегі бастама)» клиникалық ұсынымдары, Бүй рек 
қауымдастығы, ай сайынғы рецензияланатын медициналық журнал, «Гемодиа-
лиздегі пациенттерде бүйректі трансплантациялау», «Бүйрек жеткілік сіздігі бар 
пациенттерді күту жөніндегі нұсқаулық – Австралия»; «Ұлттық бүйрек қоры»;

 эндокринология бөлігінде: Американдық диабет қауымдастығының, Диа-
бетті зерттеу жөніндегі Еуропалық қауымдастықтың клиникалық ұсынымдары; 

 урология бөлігінде: Еуропалық урологтар қауымдастығының, Американдық 
инфекциялық аурулар жөніндегі қоғамның клиникалық ұсынымдары;

 онкология бөлігінде: Еуропалық медициналық онкология қоғамының 
клиникалық ұсынымдары;

 3) денсаулық сақтау технологияларын бағалау есептері;
 4) Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен ко-

миссия мақұлдаған Қазақстан Республикасының клиникалық хаттамалары.
  51. Дəрілік заттың дəлелденген клиникалық қауіпсіздігі мен тиімділігінің 

бар-жоғына ҚҰФ-та дəрілік заттарды бағалауды жəне іріктеуді жүргізу үшін 
осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес Оксфорд дəлелді медицина орталығы 
əзірлеген дəлелдемелер деңгейлерінің жəне ұсынымдардың графацияларының 
арақатынасына сəйкес формальды шкалалар пайдаланылады.
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  52. Өтінімде ұсынылған деректердің клиникалық қауіпсіздігі мен тиімділігі 
бойынша дұрыстығын тексеру үшін, қажет болған жағдайда, дəрілік заттардың 
клиникалық зерттеулерін дербес іздеу жəне талдау жүзеге асырылады.

  53. ҚҰФ-қа дəрілік заттарды бағалау жəне іріктеу нəтижелері бойынша 
осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес дəрілік заттың дəлелденген клиникалық 
қауіпсіздігі мен тиімділігінің бар-жоғына қорытынды жасалады, ол Формулярлық 
комиссияның қарауына жіберіледі.

  54. Тізбеге дəрілік заттарды бағалау жəне іріктеу Қазақстан Республика-
сының денсаулық сақтау жағдайында белгілі бір ауруды немесе амбулаториялық-
емханалық деңгейде жай-күйді емдеу кезінде басқа дəрілік заттармен 
салыстырғанда дəлелденген клиникалық жəне (немесе) фармакоэкономикалық 
артықшылығы жəне (немесе) тиімділік баламалығы жəне (немесе) қауіпсіздігінің 
бар-жоғына жүргізіледі жəне өтініш беруші ұсынған мета-талдауларда жəне 
(немесе) жүйелі шолуларда жəне (немесе) рандомизацияланған бақыланатын 
клиникалық зерттеулер дəлелденген дəрілік заттың клиникалық қауіпсіздігі 
мен тиімділігі туралы деректерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
экономикасы жағдайында фармакоэкономикалық зерттеулерде ұсынылған 
экономикалық тиімділікті сыни бағалауды көздейді.

  55. Тізбеге дəрілік заттарды бағалау жəне іріктеу осы Қағидалардың 44 
пен 45-тармақтарына сəйкес мерзімдерде өтінім бойынша жүргізіледі.

  56. Өтінімді бастапқы талдау осы Қағидалардың 46, 47, 48 жəне 
49-тармақтарына сəйкес жүзеге асырылады.

  57. Дəрілік заттың клиникалық қауіпсіздігі мен тиімділігі туралы деректерді 
сыни бағалау осы Қағидалардың 50, 51, 52-тармақтарына сəйкес жүргізіледі.

  58. Дəрілік заттардың экономикалық тиімділігін талдау ұсынылған фармак-
оэкономикалық зерттеулерді жəне Қазақстан Республикасының денсаулық 
сақтау жағдайында дəрілік заттарды қолдану жөніндегі деректердің негізділігін 
талдау болып табылады.

  59. Дəрілік заттардың экономикалық тиімділігін талдауға өтініш берушінің 
фармаэкономикалық зерттеуі белгілі бір аурудың дəрілік терапиясының стан-
дарты болып табылатын ұқсас фармакотерапиялық əсерлері жəне қолдануға 
қойылатын көрсетілімдері бар дəрілік заттармен салыстырмалы түрде 
ұсынылады.

  60. Экономикалық талдау клиникалық зерттеу түрін таңдаудың негізділігін 
талдауды, тиімділік пен қауіпсіздік өлшемдерін таңдауды, зерттеу жүргізу үшін 
салыстыру объектісін таңдау негізділігін жəне шығындар мен қорытындылау 
(нəтижелер) тұрғысынан фармакоэкономикалық зерттеуді орындау негізінде 
қаланған əдістерді талдауды қамтиды.

  61. Деректерді, өтінімде ұсынылған мəліметтерді тексеру үшін, қажет болған 
жағдайда, дəрілік заттың клиникалық жəне (немесе) фармакоэкономикалық 
зерттеулері туралы ақпаратты дербес іздеу жəне талдау жүзеге асырылады.

  62. Дəрілік заттарды бағалау жəне іріктеу нəтижелері бойынша Тізбеге 
осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының денсаулық 
сақтау жағдайында белгілі бір ауруды немесе амбулаториялық-емханалық 
деңгейде жай-күйді емдеу кезінде басқа дəрілік заттармен салыстырғанда 
дəлелденген клиникалық жəне (немесе) фармакоэкономикалық артықшылығы 
жəне (немесе) тиімділік баламалығы жəне (немесе) қауіпсіздігінің бар-жоғына 
қорытынды жасалады, ол Формулярлық комиссияның қарауына жіберіледі.

  63. ҚҰФ-қа жəне Тізбеге дəрілік заттарды бағалау мен іріктеуді жүргізумен 
байланысты шығыстарды өтініш берушілер көтереді. Өтініш беруші оны жүргізу 
басталғаннан кейін өтінімнен бас тартқан немесе оны кері қайтарып алған 
жағдайда, талдау жүргізу құны өтініш берушіге қайтарылмайды.

  64. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Негізгі дəрілік заттар 
тізіміне кіретін əлеуметтік мəні бар аурулар бойынша дəрілік заттарды іріктеу 
мəселелері бойынша сұрау салуға уəкілетті орган бастама жасайды жəне 
«Денсаулық сақтау саласын реформалауды əдіснамалық қолдау» шарты 
шеңберінде ҚҰФ-қа жəне Тізбеге дəрілік заттарды бағалау мен іріктеуді жүргізу 
үшін Орталыққа жіберіледі.

 4-параграф. Өңірлердің денсаулық сақтау басқармаларының
немесе денсаулық сақтау ұйымдарының Формулярлық комиссиялары 

қызметінің негізгі бағыттары
  65. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасының немесе денсаулық сақтау 

ұйымының Формулярлық комиссиясы – негізгі мақсаты формулярлық жүйені 
енгізу жəне қолдау жəне дəрілік заттарды ұтымды пайдалану, басқару, сая-
сатты əзірлеу, сондай-ақ тиісті өңірде немесе денсаулық сақтау ұйымында 
пайдаланылатын дəрілік заттарды сатып алудың, іріктеудің (тағайындау) жəне 
пайдаланудың маңызды аспектілерін реттеу болып табылатын консультативтік-
кеңесші орган.

  66. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасының Формулярлық комиссиясын 
дауыс беру құқығы бар саны он бір адамнан тұратын өңірдің денсаулық сақтау 
басқармасының өкілдері, дəрілік заттар айналысы, клиникалық фармаколо-
гия жəне дəлелді медицина саласында арнайы білімі бар бейінді мамандар, 
үкіметтік емес ұйымдар құрамында өңірдің денсаулық сақтау басқармасы 
құрады.

  67. Денсаулық сақтау ұйымдарының Формулярлық комиссиясының 
құрамына бас дəрігердің емдеу жұмысы жөніндегі орынбасары, клиникалық 
фармаколог, дəріхана меңгерушісі, дəрілік заттар айналымы саласында, 
клиникалық фармакология мен дəлелді медицинада тиісті білімі бар, саны 
жеті адамнан кем емес дауыс беру құқығы бар бөлімше меңгерушілері мен 
бейінді мамандар кіреді.

  68. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасының немесе денсаулық сақтау 
ұйымының Формулярлық комиссиясының дербес құрамы мен құрылымын 
өңірдің денсаулық сақтау басқармасының басшысы немесе денсаулық сақтау 
ұйымының басшысы бекітеді.

  69. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасы немесе денсаулық сақтау ұйымы 
Формулярлық комиссиясының төрағасы өңірдің денсаулық сақтау басқармасы 
немесе денсаулық сақтау ұйымы Формулярлық комиссиясының мүшелері 
ішінен сайланады.

  70. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасы немесе денсаулық сақтау 
ұйымдары Формулярлық комиссиясының негізгі міндеттері:

 1) халықты қауіпсіз, тиімді, сапалы жəне қолжетімді дəрілік заттармен жəне 
медициналық бұйымдармен қамтамасыз етуге жəрдемдесу;

 2) өңірдің, денсаулық сақтау ұйымдарының дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдарға қажеттілігін айқындау;

 3) дəрілік заттарды ұтымды пайдалану;
 4) дəрілік заттарды пайдалануға байланысты мəселелер бойынша 

денсаулық сақтау ұйымдарының медицина қызметкерлеріне ақпараттық, 
консультациялық жəне əдістемелік көмек көрсету;

 5) дəрілік препараттарды қолдану мəселелері бойынша персоналдың 
біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламаларына қажеттілікті айқындау, 
білім беру бағдарламаларын жүргізу болып табылады.

  71. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасының Формулярлық комиссиясының 
негізгі функциялары:

 1) денсаулық сақтау ұйымдарының формулярлық комиссияларының 
қызметін үйлестіру жəне консультациялық-əдістемелік көмек көрсету; 

 2) фармакотерапия кезінде дəлелді медицинаны енгізуге жəрдемдесу;
 3) өңірдің жиынтық дəрілік формулярын қалыптастыру;
 4) уəкілетті органның қарамағындағы жəне медициналық көмек көрсететін 

денсаулық сақтау ұйымдарын қоспағанда, денсаулық сақтау ұйымдарының 
дəрілік формулярларын дəрілік заттарды пайдалануға жүргізілген бағалау 
(АВС-VEN (эй би си – ВЕН) нəтижелері бойынша талдау жəне өткен жылы 
дəрілік заттарды тұтынуды талдау нəтижелері бойынша 1 (бір) ай ішінде келісу;

 5) дəрілік қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсынымдарды қарау 
жəне келісу;

 6) дəрілік заттарды ұтымды пайдалану жөніндегі дəрігерлерге арналған 
анықтамалықтарды келісу; 

 7) дəрілік заттарды ұтымды пайдалануды бағалауды енгізуге жəрдемдесу;
 8) Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Еуропалық Одақтың өлшем-

шарттарын ескере отырып, дəрілік заттарды этикалық ілгерілетуге жəрдемдесу;
 9) дəрілік заттардың өзара əрекеттесуі жəне жағымсыз реакциялары ту-

ралы деректерді, фармакоэкономикалық жəне фармакоэпидемиологиялық 
зерттеулердің нəтижелерін бағалау; 

 10) əртүрлі аурулардың фармакотерапиясы бойынша халықаралық 
тəжірибе мен ұлттық стандарттардың талдауларын қарастыру, клиникалық 
жəне экономикалық тиімділіктің ғылыми дəлелдемелерін зерделеу;

 11) денсаулық сақтау саласында жаңа технологияларды пайдалану, оның 
ішінде дəрілік заттарды қолдану жөніндегі ұсыныстарды қарау жəне енгізу;

 12) дəрілік заттарды аналогтық ауыстыруды қарау;
 13) дəрілік заттарды тиімді пайдалану, дəлелді медицина бойынша 

оқытуға қатысу.
  72. Денсаулық сақтау ұйымының Формулярлық комиссиясының функци-

яларына:
 1) Кодекстің 7-бабы 1-тармағының 70-тармақшасына сəйкес денсаулық 

сақтау ұйымының дəрілік формулярын əзірлеу;
 2) дəрілік заттарды дəрілік формулярға енгізу немесе одан алып тастау 

жөніндегі ұсыныстарды қарау; 
 3) денсаулық сақтау ұйымында қолдану үшін ұсынылған жаңа дəрілік пре-

параттар бойынша клиникалық деректерді бағалау;
 4) осы ұйым үшін жүзеге асырылатын дəрілік заттар мен медициналық 

бұйымдарды сатып алуды жоспарлау;
 5) дəрілік формулярды жылына кемінде 1 рет қайта қарауды ұйымдастыру; 
 6) осы денсаулық сақтау ұйымдары үшін орташа жəне қолайлы бағалар 

бойынша ұтымды дəрілік терапияны қамтамасыз ететін бағдарламаларды 
енгізу;

 7) қауіпсіз жəне тиімді дəрілік терапияны қамтамасыз ететін бағдарлама-
ларды (оның ішінде оқыту) енгізу;

 8) фармакоэкономикалық талдау негіздерін енгізу жəне қажет болған 
жағдайда мамандар үшін білім беру курстарын ұйымдастыру;

 9) дəрілік заттарды ұтымды пайдалануды бағалау нəтижелерін қарау жəне 
сəйкессіздіктерді жою жəне дəрілік заттарды ұтымды пайдалануды одан əрі 
жақсарту жөніндегі шараларды айқындау;

 10) консультациялық, бағалау, білім беруге қолдау көрсету, сондай-ақ 
дəрілік заттарды пайдалануға байланысты мəселелер бойынша медицина 
қызметкерлерін оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру жəне жоспарлау;

 11) дəрілік заттарды дəрілік формулярға енгізу жəне одан шығару бойын-
ша есеп пен есептілікті жүргізу жатады.

  73. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасының немесе денсаулық 
сақтау ұйымының Формулярлық комиссиясының мүшелері осы Қағидаларға 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Декларацияны толтырады.

  74. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасының немесе денсаулық сақтау 
ұйымының Формулярлық комиссиясы өңірдің денсаулық сақтау басқармасының 
немесе денсаулық сақтау ұйымының Формулярлық комиссиясының төрағасы 
бекіткен жұмыс жоспарына сəйкес жұмыс істейді. Отырыстар тоқсанына 1 
реттен жиі емес өткізіледі жəне егер оларға Комиссия мүшелерінің жарты-
сынан астамы қатысса, заңды болып саналады. Егер отырысқа қатысқан 
мүшелерінің кемінде үштен екісі оларға дауыс берсе, шешімдер қабылданған 
болып табылады.

  75. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасы мен денсаулық сақтау ұйымы 
Формулярлық комиссиясы отырысының шешімдері хаттамамен ресімделеді, 
оған өңірдің денсаулық сақтау басқармасы мен денсаулық сақтау ұйымы 
Формулярлық комиссиясының барлық мүшелері қол қояды.

  76. Өңірлік денсаулық сақтау басқармасының жəне денсаулық сақтау 
ұйымының Формулярлық комиссиясы шешімінің хаттамасы отырысты өткізу 
күнінен бастап 10 жұмыс күні өткен соң өңірдің денсаулық сақтау басқарма-
сының, денсаулық сақтау ұйымының интернет-ресурсында орналастырылады.

 
Формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру қағидаларына 1-қосымша

 Формулярлық комиссия мүшесінің (шақырылған бейінді сарапшының) 
əлеуетті мүдделер қақтығысын ашу туралы

ДЕКЛАРАЦИЯ

Мен (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) жəне лауазымы)
 ____________________________________________________________
 _______________________ мамандығы бойынша өз қызметімді жүзеге 

асыру кезінде дəрілік заттар мен медициналық бұйымдарды этикалық 
ілгерілету қағидаларының талаптарын бұлжытпай ұстануға міндеттенемін 
жəне мынадай əлеуетті мүдделер жанжалдарының болуы немесе болмауы 
туралы жариялаймын:

 ____________________________________________________________
 Мен дəрілік заттар, медициналық бұйымдар өндірісіне, дəріханаларға 

немесе дистрибьюторлық фармацевтикалық кəсіпорындарға, денсаулық сақтау 
ұйымдарына (егер бар болса, онда атауын көрсету) иелік етемін

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Мен дəрілік заттар, медициналық бұйымдар өндірісінің, дəріханалардың 

немесе дистрибьюторлық кəсіпорындардың, денсаулық сақтау ұйымдарының, 
медициналық сақтандырумен айналысатын сақтандыру ұйымдарының (егер 
бар болса, онда атауын көрсету) басқару органдарына (байқау кеңесіне, 
директорлар кеңесіне, басқа басқару органдарына) кіремін.

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Мен соңғы үш жыл ішінде оқылған лекциялар немесе басқа да білім 

беру бағдарламалары үшін ақы алдым немесе демалыс өткізу немесе кəсіби 
сапарлар үшін, оның ішінде конференцияларда (жанама демеушілік көмекті 
қоспағанда, мен құрамына кіретін қоғамдық ұйымдар, жұмыс орным арқылы) 
дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, басқа да препараттарды, оның 
ішінде ББЗ, гомеопатиялық препараттарды өндіретін компаниялардан (егер 
иə болса, онда нақты не екенін көрсету керек) тікелей қаржылық қолдау алдым

____________________________________________________________
____________________________________________________________
Мен соңғы үш жыл ішінде дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, 

басқа да препараттарды, оның ішінде ББЗ, гомеопатиялық препараттарды 
өндіретін компанияларға (ақылы сипаттағы қызметтер, оның ішінде тікелей 
зерттеу келісімшарттары көрсетіледі) қызметтер көрсеттім (егер иə болса, 
онда нақты не жəне қандай компанияларға екенін көрсету)

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Мен басқа да əлеуетті мүдделер қақтығысы жоқ, дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарды этикалық ілгерілету бөлігіндегі саясатты түсінемін.

Мен осы декларацияны толтыру кезінде ақпараттың шынайылығы үшін 
толық жауапкершілік аламын.

 Күні ____________ Қолы __________

 Формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымша

 Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярға жəне Белгілі бір аурулары 
(жай-күйі) бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін жəне (немесе) 
жеңілдікті амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дəрілік заттар 
мен медициналық бұйымдардың тізбесіне дəрілік заттарды бағалауды 

жəне іріктеуді жүргізуге арналған

ӨТІНІМ*
  1. Осы өтінім Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярға (бұдан əрі – ҚҰФ) 

жəне Белгілі бір аурулары (жай – күйі) бар азаматтардың жекелеген санатта-
рын тегін жəне (немесе) жеңілдікті амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесіне (бұдан əрі-Тізбе) 
дəрілік заттарды бағалау мен іріктеуді жүргізуге арналған.

  2. Өтініш беруші туралы ақпарат:
  2.1. ұйымның атауы ______________________________________________
 ____________________________________________________________; 
                        (мемлекеттік, орыс, ағылшын тілдерінде)
  2.2. жауапты тұлға, лауазымы ___________________________________; 
 (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы, телефоны, электрондық 

пошта)
  2.3. мекенжайы (орналасқан жері)_______________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________; 
 (заңды мекенжайы, нақты мекенжайы)

 телефон (факс)______________________________________________; 
 электрондық пошта ______________________________________________
  3. Дəрілік зат туралы ақпарат:
  3.1. саудалық атауы, дəрілік түрі жəне дозасы, концентрациясы:
 ______________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 Енгізу тəсілдері _________________________________________________
  3.2. халықаралық патенттелмеген атауы/құрамы (ДЗ үшін)
 ____________________________________________________________; 
 (мемлекеттік, орыс, ағылшын тілдерінде)
  3.3. анатомиялық-терапиялық-химиялық жіктеу коды (ДЗ үшін)
 ____________________________________________________________;
  3.4. Дəрілік препарат: 
  3.4.1) дəрілік препарат үшін (қажеттісін белгілеу керек):
 

бірегей 

генерик 

медициналық иммундық-биологиялық препараттар (МИБП) 

Биосимиляр 
 3.4 .2) Генерик, биосимиляр үшін бірегей дəрілік препараттың атауын 

көрсету 
 _______________________________________ болып табылады;
 3.5 . дəрілік затты қолдану туралы мəлімделген көрсетілімдер
 ________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 3.6 . Қазақстан Республикасында дəрілік затты мемлекеттік тіркеу:
 күні (кк.аа.жжжж) _______________________________________________;
 тіркеу куəлігінің нөмірі _____________________________;
 мемлекеттік тіркеуді растау күні (бар болса) (кк.аа.жжжж)
 ____________________________________________________________;

 салыстыру ретінде пайдаланылатын дəрілік заттың тіркеу куəлігі 
(бар болса) 

 берілген заңды тұлғаның атауы жəне мекенжайы (орналасқан жері)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 салыстыру ретінде пайдаланылатын дəрілік затты өндіруші (бар болса)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 3.7 . Қазақстан Республикасында дəрілік затты өндіру туралы деректер
(бар болса)
 ___________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 3.8 . енгізуге ұсынылатын дəрілік нысандар/тіркелген дəрілік заттың 

техникалық сипаттамалары (қөрсету кереп)_______________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 3.9 . қайта өндірілген дəрілік заттар/техникалық аналогтар туралы 

мəліметтер 
 (бар болса)_______________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 3.1 0. қайта өндірілген дəрілік препараттар үшін терапиялық эквивалент-

тілігінің жəне (немесе) биоэквиваленттілігінің болуы туралы мəліметтер
 ____________________________________________________________.
 4.  Дəрілік зат туралы мəліметтер мен деректер:
 4.1 . статистикалық деректер негізінде (болған жағдайда) Қазақстан 

Республикасы азаматтарының сырқаттанушылық жəне өлім құрылымында 
басым болатын ауруларды (күйлерді) диагностикалау, профилактика, емдеу 
немесе оңалту үшін дəрілік затты қолданудың қажеттілігі мен негізділігі туралы 
ғылыми негізделген деректер);

 4.2 . Тізбеге қосылған стационарлық, стационарды алмастыратын, жедел 
немесе амбулаториялық-емханалық көмек кқрсету пайдаланылатын дəрілік 
заттармен салыстырғанда дəрілік заттарды қолданудың клиникалық жəне 
экономикалық басымдықтары туралы ғылыми негізделген деректердің болуы;

 4.3 . Қазақстан Республикасындағы сырқаттанушылық пен өлім құрылымы 
туралы статистикалық деректерді ескере отырып, дəрілік заттың дəлелденген 
клиникалық қауіпсіздігі мен тиімділігі, артықшылығы жəне (немесе) ұқсас, оның 
ішінде Тізбеге кіретіндермен салыстырғанда, ауруларды (жай-күйлерді) диагно-
стикалау, алдын алу немесе емдеу кезінде дəрілік заттың əрекет ету тетігінің 
ерекшеліктері туралы ғылыми негізделген ақпараттың болуы;

 4.4 . дəрілік затты тағайындаудың əлеуметтік маңыздылығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі мен халыққа қажеттілігі;

 4.5 . Қазақстан Республикасында дəрілік зат өндірісінің болуы (оқшаулануы).
 5.  Дəрілік заттың клиникалық жəне (немесе) экономикалық тиімділігіне 

талдау жүргізуге арналған ғылыми негізделген деректер:
 5.1 . эпидемиологиялық деректер (болған жағдайда) – дəрілік зат 

көрсетілген диагностика, профилактика, емдеу немесе оңалту үшін ауруға (жай-
күйіне) қатысты сырқаттанушылық, өлім-жітім, мүгедектік жөніндегі деректер 
(ресми статистикалық деректер жəне аурудың таралуын эпидемиологиялық 
зерттеулер негізінде ұсынылады);

 5.2 . клиникалық деректер – өтініш беруші растаған клиникалық зерттеу-
лердің толық мəтінді нұсқалары, мемлекеттік немесе орыс тіліндегі немесе 
мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылған мақалалар, есептер, зерттеудің 
авторлары, атауы, дизайны, зерттеуге енгізілген пациенттердің саны, бақылау 
кезеңі, зерттеуде зерделенген дəрілік заттың медицинада қолданылу көрсеті-
лімдері, ұсынылған дəрілік зат салыстырған дəрілік заттың тиімділігі (қауіпсіздігі) 
өлшемдері (бар болған жағдайда), плацебо-бақылау немесе емнің болмауы, 
сандық деректері көрсетілген зерттеу нəтижелері, қорытынды, сызба бойынша 
əдебиеттер тізімі: автор, зерттеудің атауы, шығыс деректері көрсетіледі. Əрбір 
дəрілік затқа тиімділіктің дəлелдік деңгейі мен ұсынымдар беріледі;

 5.3 . терапиялық баламалылығы туралы деректер (қажет болған жағдайда) 
– салыстырмалы клиникалық зерттеулердің толық мəтінді нұсқалары (мемле-
кеттік немесе орыс тіліндегі мақалалар, есептер немесе өтініш беруші куəлан-
дырған мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылған мақалалар, есептер) (зерт-
теудің авторлары, атауы, дизайны, зерттеуге енгізілген пациенттердің саны, 
бақылау кезеңі, дəрілік заттың медицинада қолданылу көрсеткіші, сандық 
деректері көрсетілген зерттеу нəтижелері, қорытынды, сызба бойынша əдебиет 
тізбесі көрсетіледі: авторы, зерттеудің атауы, шығу деректері);

 5.4 . дəрілік заттың экономикалық сипаттамалары туралы деректер – 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жағдайында фармакоэконо-
микалық зерттеулердің толықмəтінді нұсқалары (мемлекеттік немесе орыс 
тіліндегі мақалалар, есептер немесе өтініш беруші куəландырған мемлекеттік 
немесе орыс тіліне аударылған мақалалар, есептер) авторлар туралы мəлімет-
тер, зерттеудің атауы, зерттеуге сілтемелер, зерттеу дизайны (ретроспективті, 
проспективті, үлгілеу**), талдау түрі, ұсынылған дəрілік затпен салыстыру 
үшін пайдаланылған дəрілік заттар туралы мəліметтер, зерттеуде ескерілген 
шығындар жəне теңгедегі шығындардың сандық мəні, салыстырылатын дəрілік 
заттардың тиімділігі (тиімділікті сараптамалық бағалау өлшемдері жəне сандық 
мəндер), зерттеу нəтижелері, əдебиеттер тізімі көрсетіледі – автор, зерттеудің 
атауы, шығу деректері);

 5.5 . дəрілік заттың құны мен бағасы туралы деректер:
 5.5 .1. дəрілік заттармен бір емдеу курсының құны (диагностика, оңалту 

жəне басқа)
 ______________________________________________________________
 ____________________________________________________________
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 ____________________________________________________________;
 5.5 .2. бір жыл ішінде дəрілік затпен емдеу құны (диагностика, оңалту 

жəне т. б.)
 ___________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 5.5 .3. дəрілік заттың шекті бағасы (тіркелген күнін көрсете отырып)
 _____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 5.5 .4. өндіруші бере алатын əлеуетті жеңілдік
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 5.6 . тіркелген дəрілік заттардың дəрілік нысандары/техникалық сипат-

тамалары бойынша заттай көрсеткіштерде өтінім беру өткен жыл бойынша 
 Қазақстан Республикасында дəрілік затты сатудың нақты көлемі туралы 

деректер
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 5.7 . дəрілік заттың (Қазақстан Республикасында жəне (немесе) шетелде) 
 қауіпсіздігін мониторингілеу нəтижелері туралы есептердің деректері)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 5.8 . өтініш беруші бастамашылық тəртіппен ұсынған деректер _______
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________.
 6.  Ұсынылған құжаттардың жалпы саны __________________________
 ________________ парақта.
 Өтініш берушінің қолы _________________ / _________________ / 
 (қолы, қолтаңбаның толық жазылуы)
 
Күні____________________
 * Өтінімнің барлық тармақтарын толтыру міндетті. ҚҰФ-қа дəрілік зат-

тарды бағалауды жəне іріктеуді жүргізуге арналған өтінімді толтыру кезінде 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жағдайында белгілі бір ауру-
ларды немесе амбулаториялық-емханалық деңгейде жай-күйді емдеу кезінде 
басқа дəрілік заттармен салыстырғанда фармакоэкономикалық артықшылығы 
жəне (немесе) тиімділік баламалығы жəне (немесе) қауіпсіздігі деректері тол-
тырылмайды. Құжаттар мен материалдар мемлекеттік немесе орыс тілдерінде 
ұсынылады, шетел тілдеріндегі жарияланымдар, құжаттар мен мақалалар 
ұсынылған жағдайда мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылған көрсетілген 
материалдардың өтініш беруші куəландырған түйіндемесі қосымша қоса 
беріледі.

 ** Фармакоэкономикалық үлгілеуді пайдалану кезінде электрондық түрде 
барлық əзірленген үлгілер, сондай-ақ үлгілерде пайдаланылған тиісті үлгілер 
мен есептеу формулаларын əзірлеуге арналған жорамалдар ұсынылады

 Формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру қағидаларына 3-қосымша

Қаза қстандық ұлттық дəрілік формулярға жəне Белгілі бір аурулары 
(жай- күйі) бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін жəне (немесе) 
жеңілдікті амбулаториялық қамтамасыз ету үшін дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдардың тізбесіне дəрілік заттарды бағалау 
мен іріктеуді жүргізуге арналған өтінімге алғашқы талдау жүргізу 

нəтижелері бойынша

АНЫҚТАМА
 1.  Осы анықтама Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярға жəне Белгілі 

бір аурулары (жай-күйі) бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін жəне 
(немесе) жеңілдікті амбулаториялық қамтамасыз ету үшін дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдардың тізбесіне дəрілік заттарды бағалау мен іріктеуді 
жүргізуге арналған өтінімде ұсынылған материалдарға қатысты.

 2.  Дəрілік зат туралы ақпарат:
 2.1 . сауда атауы:_________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 2.2 . халықаралық патенттелмеген атауы ____________________________
 ____________________________________________________________;
 2.3 . анатомиялық-терапевтік-химиялық жіктеу коды __________________
 ____________________________________________________________;
 2.4 . тіркелген дəрілік заттың техникалық сипаттамалары (тізімдеу):
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 3.  Бастапқы талдау жүргізу мерзімдері:
 _________________ бастап ______________________ дейін.
 4.  Өтінімнің бастапқы талдауы:
 Талап етілетін мəліметтер.
 Өтініш беруші талап ететін мəліметтерді ұсыну туралы ақпарат:_______
 ____________________________________________________________
 1.  Өтінім беруші туралы ақпарат
 

толық көлемде ұсынылған; 

толық көлемде ұсынылмаған (тізімдеу):___________________ 
 ____________________________________________________________
 

ұсынылмаған. 
 2. Дəр ілік зат туралы ақпарат:
 
толық көлемде ұсынылған; 

толық көлемде ұсынылмаған (тізімдеу):___________________ 
 ______________________________________________________________
 

ұсынылмаған. 
 3. Дəрілі к зат туралы мəліметтер: 
 

толық көлемде ұсынылған; 

толық көлемде ұсынылмаған (тізімдеу):___________________ 
 ____________________________________________________________
 

ұсынылмаған. 
 4. Ғылыми не гізделген деректер:
 
толық көлемде ұсынылған; 

толық көлемде ұсынылмаған (тізімдеу):___________________ 
 ____________________________________________________________
 

ұсынылмаған 
 5. Өтінімді бас тапқы талдау нəтижелері бойынша ескертулер (қажеттісін 

белгілеу қажет):
 

өтінімді жəне оған қоса берілетін құжаттар мен мəліметтерді тиісінше 
ресімделмеуі; 

өтінімнің жəне оған қоса берілетін құжаттардың жəне мəліметтердің 
электрондық нысанының болмауы; 

құжаттар мен мəліметтерді толық көлемде ұсынбау; 

қағаз жеткізгіште жəне электрондық түрде ұсынылған құжаттар мен 
мəліметтер арасындағы сəйкессіздікті анықтау; 

дұрыс емес немесе бұрмаланған ақпаратты ұсыну. 
 
Ескертулер:
 _______ _____________________________________________________
 ____________________________________________________________
 6. Нəтижесі:
 

өті ніш берушінің атына белгіленген талаптарға сəйкессіздік туралы 
ескертулерді жою үшін жіберу; 

ескертулердің белгіленген мерзімде жойылмауына байланысты қабылдамау. 
 ________________ _________/__________________ 
 (күні) (қолы) (қолтаңбаның толық жазылуы)

 Формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру қағидаларына 4-қосымша

Дəлелді медицинаның Окс форд орталығы əзірлеген дəлелдемелер 
деңгейлері мен ұсыныстар градиясының арақатынасы

Дəлелділік деңгейлері Ұсынымдар 
градациясы

Жүйелі шолу, рандомизацияланған бақыланатын 
клиникалық зерттеулер, жеке рандомизацияланған 
бақыланатын клиникалық зерттеулер

I A

Когорттық зерттеулерге жүйелі шолу немесе жеке 
когорттық зерттеу

II B

«Жағдай-бақылау» түріндегі зерттеу (бірнешеуін жеке 
немесе жүйелі шолу)

III B

Жағдайлар сериясын сипаттау, төмен сапалы 
когорттық зерттеулер

IV C

Нақты сыни бағалаусыз сарапшылардың пікірі V D

Шотланд жоғары оқу орындары арасындағы басшылық принциптер желісі. 
Əзірлеушілерге арналған нұсқаулық. Қысқаша анықтамалық нұсқаулық. 
Қараша 2015

Формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру қағидаларына 5-қосымша

 Дəрілік заттың дəлелденген клиникалық қауіпсіздігі мен тиімділігінің 
бар-жоғына арналған қорытынды

  1. Осы қорытынды Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярға дəрілік заттар-
ды бағалауды жəне іріктеуді жүргізу үшін өтініш беруші ұсынған материалдарға 
қатысты.

  2. Дəрілік зат туралы өтінімді талдау туралы ақпарат (бұдан əрі - өтінімді 
талдау):

  2.1. сарапшылардың құрамы (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы) 
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
  2.2. назарға алынған қосымша техникалық немесе сараптамалық 

қорытындылар
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
  3. Дəрілік зат туралы ақпарат:
  3.1. саудалық атауы:______________________________________________
  3.2. халықаралық патенттелмеген атауы _____________________________
  3.3. дəрілік нысаны ______________________________________________
  3.4. фармакотерапиялық тобы: _________________________________
  3.5. анатомиялық-терапиялық-химиялық жіктеу коды __________________
  3.6. Қазақстан Республикасының аумағында тіркелуі
 _____________________________________________________________
Тіркеу 
нөмірі

Сауда 
атауы

Тіркеу күні/
аяқталу күні

Өндіруші Дəрілік 
нысаны

Дозасы

      
  

4. Өтінімге талдау жүргізу мерзімі: ___________ бастап ____________дейін
  5. Өтініш берушінің өтініміне сəйкес дəрілік заттың дəлелденген клиникалық 

қауіпсіздігі мен тиімділігін талдау нəтижелері.
 Өтінім беруші ұсынған жəне (немесе) өтінімді талдау жөніндегі ұйым өз 

бетінше тапқан дəрілік затты талдау нəтижелері: 
  5.1. Дəлелді медицина жəне халықаралық клиникалық нұсқаулар бойынша 

халықаралық деректер көздерінде:
 Британдық ұлттық дəрілік формулярда жəне (немесе) Балаларға арналған 

британдық ұлттық дəрілік формулярда (шығарылған жылы)
 ____________________________________________________________.
 Кокрейн кітапханасында
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________ 
 (ЖШ, РКЗ, КЗ-ге сілтемемен жүйелі шолулардың, мета-талдаулардың, 
 РКЗ бар-жоғы туралы егжей-тегжейлі сипаттау)
 ДДҰ-ның негізгі дəрілік заттар тізімінде (шығарылған айы мен жылы)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Еуропалық дəрілік заттар агенттігінде ____________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 АҚШ Азық-түлік өнімдері мен дəрілік заттарды бақылау басқармасында
 ____________________________________________________________
 Медлайн (ПабМед)______________________________________________
 (Кокрейн Достастығы кітапханасында деректер болмаған кезде, жүйелі 

шолулардың, мета-талдаулардың, РБЗ-дың бар-жоғын ЖШ, РБЗ-ге, КЗ-ге 
сілтеме көрсете отырып сипаттау)

 «Бест Практис» Британдық медициналық журналында 
 __________________________________.
 Ұлыбританияның Ұлттық денсаулық сақтау жəне медициналық көмекті 

жетілдіру институтында 
 ______________________________________________
 Қажет болған жағдайда халықаралық клиникалық нұсқаулықтардың басқа 

да сенімді көздерін пайдалану:
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
  5.2 Қазақстан Республикасының клиникалық хаттамаларында
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
  6. Өтінімді талдау жəне дəрілік заттың клиникалық тиімділігі бойынша 

қорытындылар: 
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 Талдау жүргізген ұйым басшысының қолы жəне қолының толық жазылуы:
 ____________________________________________________________ 
                (Ұйым басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Күні 20__ ж. «_____»___________

 Формулярлық жүйе қызметін жүзеге асыру қағидаларына 6-қосымша
 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жағдайында 

амбулаториялық-емханалық деңгейде белгілі бір ауруды неме-
се жай-күйді емдеу кезінде басқа дəрілік заттармен салыстырғанда 
дəлелденген клиникалық жəне (немесе) фармакоэкономикалық 

басымдықтың жəне (немесе) тиімділік баламалығының жəне (немесе) 
қауіпсіздігінің бар- жоғына арналған қорытынды

  1. Осы қорытынды Белгілі бір аурулары (жай – күйі) бар азаматтардың 
жекелеген санаттарын тегін жəне (немесе) жеңілдікті амбулаториялық 

қамтамасыз ету үшін дəрілік заттар мен медициналық бұйымдар тізбесіне 
(бұдан əрі-тізбе) дəрілік заттарды бағалауды жəне іріктеуді жүргізу үшін өтініш 
беруші ұсынған материалдарға қатысты).

  2. Дəрілік зат туралы өтінімді талдау туралы ақпарат (бұдан əрі - өтінімді 
талдау):

  2.1. сарапшылардың құрамы (тегі, аты, əкесінің аты( бар болса), лауазымы)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
  2.2. назарға алынған қосымша техникалық немесе сараптамалық 

қорытындылар
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
  3. Дəрілік зат туралы ақпарат:
  3.1. саудалық атауы:______________________________________________
  3.2. халықаралық патенттелмеген атауы _____________________________
  3.3. дəрілік нысаны ______________________________________________
  3.4. фармакотерапиялық тобы: _________________________________
  3.5. анатомиялық-терапиялық-химиялық жіктеу коды __________________
  3.6. Қазақстан Республикасының аумағында тіркелуі
 _____________________________________________________________

Тіркеу нөмірі Сауда 
атауы

Тіркеу күні/
аяқталу күні

Өндіруші Дəрілік 
нысаны

Дозасы

      

4. Өтінімге талдау жүргізу мерзімі: ___________ бастап ____________ дейін
  5. Өтініш берушінің өтініміне сəйкес дəрілік заттың дəлелденген клиникалық 

қауіпсіздігі мен тиімділігін талдау нəтижелері.
  5.1. Дəлелді медицина бойынша халықаралық деректер көздерінде жəне 

халықаралық клиникалық нұсқауларда:
 Британдық ұлттық дəрілік формулярда жəне (немесе) Балаларға арналған 

британдық ұлттық дəрілік формулярда (шығарылған жылы)
 ____________________________________________________________.
 Кокрейн кітапханасында
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________ 
 (ЖШ, РКЗ, КЗ-ге сілтемемен жүйелі шолулардың, мета-талдаулардың, 

 РКЗ бар-жоғы туралы егжей-тегжейлі сипаттау)
 ДДҰ-ның негізгі дəрілік заттар тізімінде (шығарылған айы мен жылы)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Еуропалық дəрілік заттар агенттігінде ____________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 АҚШ Азық-түлік өнімдері мен дəрілік заттарды бақылау басқармасында
 ____________________________________________________________
 Медлайн (ПабМед)______________________________________________
 (Кокрейн Достастығы кітапханасында деректер болмаған жағдайда, 
 жүйелі шолулардың, мета-талдаулардың, РБЗ-дың бар-жоғын ЖШ, РБЗ-ге, 
 КЗ-ге сілтеме көрсете отырып сипаттау)
 «Бест Практис» Британдық медициналық журналында 
 __________________________________.
 Ұлыбританияның Ұлттық денсаулық сақтау жəне медициналық көмекті 

жетілдіру институтында
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Қажет болған жағдайда халықаралық клиникалық нұсқаулықтардың басқа 

да сенімді көздерін пайдалану:
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
  5.2 Қазақстан Республикасының клиникалық хаттамаларында
 ____________________________________________________________
  6. Өтініш берушінің өтініміне сəйкес дəрілік заттың экономикалық тиімділігін 

талдау нəтижелері:
Талдау 

өлшемшарттары
Талдау нəтижесі Ауытқу 

пайызы
1. Дəрілік 
заттың курстың/
қолданудың немесе 
жылдық емдеудің 
(диагностика, 
оңалту жəне т. б.) 
ұсынылған құны

салыстыру дəрілік препаратының құнынан 
жоғары

 

салыстыру дəрілік препаратының құнына 
сəйкес келеді

 

салыстыру дəрілік препаратының құнынан 
төмен

 

Ұсынылған шығындарды бағалау шкаласы бойынша талдау
2. Салыстыру 
дəрілік пре-
паратымен 
салыстырғандағы 
дəрілік заттың 
экономикалық 
тиімділігі бойынша 
артықшылықтар

дəрілік препаратты қолдану медициналық 
көмек көрсетуге арналған жалпы 
шығындардың төмендеуіне əкеледі 
(бюджетке əсері)

 

дəрілік препаратты қолдану медициналық 
көмек көрсетуге арналған жалпы 
шығындарды ұлғайтуды талап етпейді (бюд-
жетке əсері)

 

дəрілік препаратты қолдану тегін 
медициналық көмек көрсетудің мемлекеттік 
кепілдіктері бағдарламасы шеңберінде 
медициналық көмек көрсетуге арналған 
жалпы шығындарды ұлғайтуды талап етеді 
(бюджетке əсері)

 

  
7. Өтінім берушінің өтінімі бойынша өзге де деректерді талдау нəтижелері:

Талдау өлшемшарттары сəйкестік
Қазақстан Республикасы азаматтарының сырқаттанушылығы 
мен өлім-жітімі құрылымында басым, амбулаториялық-
емханалық деңгейде (амбулаториялық-емханалық көмек үшін) 
басқарылатын ауруларды (жай-күйлерді) диагностикалау, 
олардың профилактикасы, емдеу немесе оңалту үшін 
(стационарлық, стационарды алмастыратын жəне жедел 
жəрдем үшін) статистикалық деректер негізінде дəрілік 
заттарды қолдану қажеттілігі

 

Əлеуметтік маңызы бар аурулардың жəне амбулаториялық-
емханалық деңгейде басқарылатын, айналадағылар үшін қауіп 
төндіретін аурулардың алдын алу, емдеу жəне оңалту үшін 
дəрілік заттарды қолдану қажеттілігі

 

Амбулаториялық-емханалық деңгейде басқарылатын 
орфандық (сирек кездесетін) аурулардың алдын алу, емдеу 
жəне оңалту үшін дəрілік заттарды қолдану қажеттілігі

 

Қазақстан Республикасында тіркелген қайта өндірілген дəрілік 
заттардың болуы

 

Белгілі бір ауруды (жай-күйін) емдеу кезінде фармакологиялық 
əсер ету тетігі ұқсас қайта өндірілген дəрілік препараттар үшін 
терапевтік баламалылығы жəне (немесе) биоэквиваленттілігі 
туралы деректерді сараптау ұйымының растауының болуы

 

Тізбеде аналогтардың болуы  

8. Өтінімді талдау жəне дəрілік заттың клиникалық жəне экономикалық 
тиімділігі бойынша қорытындылар: 

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________;
 Талдау жүргізген ұйым басшысының қолы жəне қолының толық жазылуы:
 ____________________________________________________________ 
           (Ұйым басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Күні 20__ ж. «_____»___________
 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы          

18 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №18856 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
сайтынан алынған


