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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 29 маусым         №142      Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша 

өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтан дыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəн дерін жəне оларды есептеу əдістемесін, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық 
нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету 
мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру 
топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету 
қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйым дары, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын 
заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын 
талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары 
облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін 
талап етілетін ең төмен рейтингті жəне рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акция-
лар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 
304 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 
болып тіркелген, 2017 жылғы 24 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтан дыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық норма тивтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де 
нормалар мен лимит тердің нормативтік мəндеріне жəне оларды есептеу əдістемесіне:

38-тармақта:
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) күмəндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған (оның 
ішінде басқа мемлекеттердің заңнамаларына сəйкес эмиссияланған) Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, сон дай-ақ кəсіпкерлік қызметпен 
байланысты емес жеке тұлға лардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асы-
ратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі 
заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар;»;

7) тармақшада:
бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«осы тармақшаның екінші, үшінші жəне төртінші абзацтарында көрсетілген акция-

ларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес шығарылған, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы 
№54 қаулысымен бекітілген Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа 
жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жеке-
леген санаттарына қойылатын талаптарда (бұдан əрі – № 54 талаптар) көзделген 
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген акциялар жəне күмəнді борыштар бойынша 
резервті шегергенде, осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық 
қолхаттар;»;

сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«күмəндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, негізгі борыш пен есептелген 

сыйақы сомаларын ескере отырып, осы тармақшаның алтыншы жəне жетінші абзацта-
рында көрсетілген борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, № 54 талаптарға сəйкес 
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар;»;

43-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«43. Нормативтердің 42-тармағында көрсетілген əртараптан дыру нормативтері 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне, кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке 
тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияла рының жүз 
пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлғаға, Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігіне жəне ұлттық басқарушы холдингтерге тиесілі 
бағалы қағаздарына қолданылмайды.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне 
сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің 
тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы ту-
ралы есебі осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтан дыру) ұйымдарының жəне 
сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін 
табыс ету қағида ларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне сақтандыру тобы уəкілетті органға 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтердің орындалуы туралы есептілігін электрондық форматта табыс етеді.

Есепті күндегі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерді орын-
дауы туралы есептілікке сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бірінші басшысы (ол 
болмаған кезде - ол уəкілеттік берген адам) жəне бас бухгалтері (ол болмаған кезде - ол 
уəкілеттік берген адам) қол қояды жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында жəне 
сақтандыру тобында сақталады.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерді орындауы туралы есептіліктің электрондық форматта табыс етілетін 
деректерінің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сəйкес келуін сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған кезде - ол уəкілеттік берген адам) 
жəне бас бухгалтері (ол болмаған кезде - ол уəкілеттік берген адам) қамтамасыз етеді.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес 
ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы 
қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарда:

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес шыға рылған, Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 
қаулысымен бекітілген Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа 
жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген 
санаттарына қойылатын талаптарға сəйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ак-
циялар жəне осы акциялар базалық активi болып табылатын депозитарлық қолхаттар;»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып 
алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін 
қоспағанда) тізбесінде:

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі шығарған (басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес эмиссияланған) 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар, сондай-ақ кəсіпкерлік қызметпен 
байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асы-
ратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі 
заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар;».

2. «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нор-
малар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiн жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары 
мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген, 2017 жылғы 25 қазанда 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi норма-
лар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiнде, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiнде:

57-тармақтың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, кəсіпкерлік қызметпен байла-

нысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, 
акция ларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаға, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамына, «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы 
қаржы компаниясына қойылатын талаптар, банктің балансынан есептен шығарылған 
банктің қарыз алушыға қоятын талаптары, ХҚЕС сəйкес резервтердің бір жүз пайызы 
қалыптастырылған банктің қарыз алушыға қоятын талаптары;»;

65-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне Ұлттық Банк шығарған Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамы жəне «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамы шығарған бағалы қағаздар, кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке 
тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының 
жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар;»;

74-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Қазақстан Республикасының Үкiметiне, Ұлттық Банкке қойылатын талаптар, оның 

ішінде Қазақстан Республикасының Үкiметi, Ұлттық Банк кепілдік берген бағалы қағаздар, 
сондай-ақ кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық 
қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акция ларының жүз пайызы Ұлттық Банкке 
тиесілі заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар;»;

5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредитт iк тəуекел дəрежес i бойынша 
мөлшерленген банк активтерiнiң кестесi осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын;

13-қосымшаға сəйкес Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесі осы қаулыға 
3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

3. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.А.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы комму-
никациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республика сының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.Ақышев

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы _________ Н. Айдапкелов
2018 жылғы ____ ____   

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №142 қаулысына 1-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, 

нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымша
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді 
орындауы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________ жағдай бойынша
 
Индекс: 1-РN_М
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен 

кешіктірмей.
 

Нысан
____________________________________________________

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
 
1-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденция лық нормативтерді 

орындауы туралы мəліметтер
 

№ Нормативтің атауы Көрсеткіштің 
мəні

1 2 3

1 Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі 
(1.1/1.2)

 

1.1 Нақты төлем қабілеттілігінің маржасы (1.3 + 1.4 немесе 1.8 ең 
төмен шама) (мың теңгемен)

 

1.2 Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («400») 
(мың теңгемен)

 

1.3 Нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеудің аралық 
қорытындысы («100») (мың теңгемен)

 

1.4 Нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеуге енгізілетін сома 
(«200») (мың теңгемен)

 

1.5 Сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, 
активтердің жиынтығы («12000») (мың теңгемен)

 

1.6 Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру 
резервтері («13000») (мың теңгемен)

 

1.7 Сақтандыру резервтерінің сомасын қоспа ған да, 
міндеттемелер («14000») (мың теңгемен)

 

1.8 Активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере 
отырып есептелген, төлем қабілеттілігінің нақты маржасы (1.5 
- 1.6 - 1.7)

 

2 Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобы ның пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимит тердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есеп-
теу əдістемесінің 42-тармағы 1) тармақшасының талапта-
рына сəйкес келе тін екінші деңгейдегі бір банкте жəне осы 
банктің үлестес тұлғаларында (НД1-1) бағалы қағаздарға 
(кері РЕПО операцияларын ескере отырып), салымдар мен 
ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) 
жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітіл ген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық норма тивтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 20 (жиырма) пайыздан көп емес

 

3 Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де норма-
лар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 42-тармағы 2) тармақшаларының та-
лаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне 
банктің үлестес тұлғаларында (НД1-2) бағалы қағаздарға 
(кері РЕПО операцияларын ескере отырып), салымдар мен 
ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) 
жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 15 (он бес) пайызыдан көп емес

4 Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де норма-
лар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 42-тармағы 3) тармақшаларының та-
лаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне 
банктің үлестес тұлғаларында (НД1-3) бағалы қағаздарға 
(кері РЕПО операцияларын ескере отырып), салымдар мен 
ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) 
жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

5 Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада 
жəне осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларында (НД2) бағалы 
қағаздарға (кері РЕПО операцияларын ескере отырып) жəне 
ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) 
жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)

 

6 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің 
қатысуымен жасалатын, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспай-
тын мерзімге (қор биржасының сауда жүйесінде) жəне авто-
матты тəсілмен (НД3) ғана жасалған «кері РЕПО» мəмілелері 
- осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сома-
сынан 50 (елу) пайыздан көп емес (пайызбен);

 

7 Тазартылған бағалы металдар мен металды депозиттер-
ге күнтізбелік 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімге жиынтық 
орналастыру (НД4) - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)

 

8 «Өмірді сақтандыру» саласында қызметін жүзеге асыратын 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына 
берілген қарыздардың жиынтық мөлшері (НД5) - осы 
қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есеп-
теу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер 
сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)

 

9 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, шет 
мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік мəртебесі 
бар бағалы қағаздарға («кері РЕПО» операцияларды еске-
ре отырып) жиынтық орналастыру (НД6) - осы қаулымен 
бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) 
пайыздан көп емес (пайызбен)

 

10 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік 
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 39-тармағында 
тізбесі айқындалған халықаралық қаржы ұйымының бағалы 
қағаздарына («кері РЕПО» операцияларды ескере оты-
рып) жиынтық орналастыру (НД7) - осы қаулымен бекітілген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік 
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына 
сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп 
емес (пайызбен)

 

11 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы 12) жəне 13) 
тармақшаларының талаптарына сəйкес келетін (негізгі борыш 
пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) пайларға 
инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД8) - Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)

 

12 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, ашық 
жəне интервалды инвестициялық пай қорларының пайлары-
на инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД8) - Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес (пайызбен)

13 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, (негізгі 
борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары 
шығарған борыштық бағалы қағаздарға инвестициялардың 
жиынтық мөлшері (НД9) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есеп-
теу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер 
сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)

 

14 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы 15) жəне 16) 
тармақшаларының талаптарына сəйкес келетін исламдық 
қаржыландыру құралдарына инвестициялардың жиынтық 
мөлшері (НД10) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) 
пайыздан көп емес (пайызбен)

15 Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін орын-
дау туралы ақпарат (иə/жоқ)

 

 
2-кесте. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін ұлғайту сомасы
 

(мың теңгемен)

Қайта 
сақтандыру 
ұйымының 
атауы

Халықаралық 
немесе ұлттық 
шəкiл бой-
ынша қайта 
сақтандыру-

шының 
рейтингтiк 

бағасы (төлем 
қабілеттілігі 
маржасының 
жеткіліктілігі 
нормативі)

Қолданыстағы 
қайта 

сақтандыру 
шарттары бой-
ынша қайта 
сақтандыруға 

берiлген 
(берiлетін) 

міндеттемелер 
көлемі, 

барлығы (мың 
теңгемен)

Қолданыстағы 
қайта 

сақтандыру 
шарттары бой-
ынша қайта 
сақтандыруға 

берiлген 
(берiлетін) 

міндеттемелер 
көлемінен пай-

ызы

Төлем 
қабiлеттiлiгi 
маржасының 
ең төмен 
мөлшерiнiң 
ұлғаю со-
масы (мың 
теңгемен) 
(3-баған x 
4-баған)

1 2 3 4 5
«Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау туралы» 2014 
жылғы 14 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңымен ратифицикацияланған 

Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа (бұдан əрі - ЕАЭО туралы 
шарт) қатысушы елдердің қайта сақтандырушыларын қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының резиденті емес - қайта сақтандырушылармен жасалған қайта 
сақтандыру шарттары

1-топ «АА» немесе 
жоғары

0 %

2-топ «А+» пен «А-» 
аралығы

0 %

3-топ «ВВВ+» пен 
«ВВВ-»- аралығы

0,21 %

4-топ «ВВ+» пен «ВВ-» 
аралығы

0,75 %

5-топ «В+» пен «В-» 
аралығы

3,8 %

6-топ «В-»-тен төмен 
немесе жоқ

22 %

Қазақстан Республикасының резиденттері - қайта сақтандырушылармен жасалған 
қайта сақтандыру шарттары

7-топ «В» немесе одан 
жоғары; «kzВВ» 
немесе одан 

жоғары

0 %

8-топ «В» төмен неме-
се «kzВВ»

0,21 %

9-топ >1,75 0 %

10-топ >1,5 0,05 %

11-топ >1,25 0,1 %

12-топ >1,0 0,2 %

13-топ > 0,9 5 %
ЕАЭО туралы шартқа қатысушы елдердің қайта сақтандырушыларымен жасалған 

қайта сақтандыру шарттары
14-топ «ВВВ+» пен 

«ВВВ-» аралығы
0%

15-топ «ВВ+» пен «ВВ-» 
аралығы

0,21 %

16-топ «В+» пен «В-» 
аралығы

0,75 %

17-топ «В-»-тен төмен 
немесе жоқ

22%

Жиынтығы: ххх ххх
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(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

 3-кесте. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асы-
ратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне қайта сақтандыруды қызметінің 
ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы үшін төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеу

«Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі маржасының
ең төмен мөлшерін есептеу

 
(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сома-
сы

1 2 3
Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, 
барлығы (осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 12- тармағының 1), 2), 3) тармақшыларына сəйкес)

1110

Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру қызметі бойынша 
комиссиялық сыйақы төлеу шығыстарының сомасы

1120

Алдыңғы қаржы жылындағы корпоративтік табыс салығының со-
масы

1130

Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша қабылданған түзетілген сақтандыру 
сыйлықақылары («1110» - «1120» - «1130»)

1100

Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, 
барлығы (осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 12- тармағының 1), 2), 3) тармақшыларына сəйкес)

1210

Алдыңғы қаржы жылындағы түзетілген жиынтық еңбек сіңірілген 
сақтандыру сыйлықақылары 
(«1210» - «1120» - «1130»)

1200

Сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша 
қабылданған жиынтық сақтандыру сыйлықақылары немесе одан 
əрі есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген сыйлықақылар 
(егер «1100» ≥ «1200» болса, онда «1100»; егер «1100» < «1200» 
болса, онда «1200»)

1010

А аралық қорытындысы:
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «1010» > 1 500 000 болса, 
онда (1 500 000 х 0,18 + («1010» - 1 500 000) х 0,16); 
егер «1010» < 1 500 000 болса, онда «1010» х 0,18)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер «1010» > 3 500 000 болса, онда 
(3 500 000 х 0,18 + («1010» - 3 500 000) х 0,16); 
егер «1010» < 3 500 000 болса, онда «1010» х 0,18)

1020

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген, сақтандыру 
төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық 
сақтандыру төлемдері («1311» + «1312» + «1313»)

1310

Алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген, сақтандыру 
төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық 
сақтандыру төлемдері

1311

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылдағы, қаржы 
жылының соңына есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі 
қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру 
төлемдері

1312

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы 
жылы  ның соңына есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақ-
тан дырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері

1313

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру 
төлемдері («1321» + «1322» + «1323»)

1320

Алдыңғы қаржы жылында есептелген жиынтық сақтандыру 
төлемдері

1321

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылдағы, қаржы 
жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

1322

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы 
жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

1323

Түзету коэффициенті (егер «1310» / «1320» > 0,5 болса, онда 
«1310» / «1320»; егер «1310» / «1320» < 0,5 болса, онда 0,5)

1300

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері 
(«сыйлықақылар əдісімен») («1020» х «1300»)

1000

 

«Төлемдер əдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен 
мөлшерін есептеу

 
(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Жиынтық 
сақтандыру 
төлемдері

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген 
(Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де 
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 13-тармағы 
2) тармақшасының талаптарын ескере отырып) 
(«2111» + «2112» + «2113»):

2110

алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген 2111
алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 1 (бір) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2112

алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 2 (екі) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2113

«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
(бұдан əрі - Заң) 6-бабы 3-тармағының 13) жəне 
14) тармақшаларында көрсетілген тəуекелдерді 
сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта) 
ұйымдары үшін алдыңғы 
7 (жеті) қаржы жылына есептелген жиынтық 
сақтандыру төлемдері («2121» +... + «2127»):

2120

алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген 2121
алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2122

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2123

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 3 (үш) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2124

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 4 (төрт) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2125

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 5 (бес) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2126

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 6 (алты) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2127

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы мəлімделген, бірақ реттел-
меген шығындар резервінің сомасы

2210

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы 
жылының соңындағы мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар 
резервінің сомасы

2310

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 6 (алты) жылдағы, қаржы 
жылының соңындағы мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар 
резервінің сомасы (Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) жəне 14) 
тармақшаларында көрсетілген тəуекелдерді сақтандыруды жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін)

2320

Одан əрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/3 
х («2110» + «2210» - «2310»))

2030

Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) жəне 14) тармақшаларында 
көрсетілген тəуекелдерді сақтандыруды жүзеге асыратын 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін одан əрі есептеуге 
арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/7 х («2120» + «2210» 
- «2320»)

2031

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («төлемдер 
əдісімен»):
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «2030» > 1 000 000 болса, онда ((1 000 000 х 0,26 + («2030» 
- 1 000 000) х 0,23) х «1300»); егер «2030» < 1000 000 болса, онда 
«2030» х 0,26 х «1300»)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер «2030» > 2 500 000 болса, онда ((2 500 000 х 0,26 + («2030» 
- 2 500 000) х 0,23) х «1300»); егер «2030» < 2 500 000 болса, онда 
«2030» х 0,26 х «1300»)

2000

 Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері
 

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1000» неме-
се «2000», ең жоғары шама)

3000

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 14-тармағында көрсетілген 
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша ең төменгі 
төлем қабілеттілігі маржасын ұлғайту сомасы

3010

Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының түзетілген ең 
төмен мөлшері («3000» + «3010»)

3100

Алдыңғы қаржы жылындағы төлем қабілеттілігі маржасының ең 
төмен мөлшері

4100

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы мəлімделген, бірақ реттелме-
ген шығындар резерві қайта сақтандырушының үлесін шегергенде

4010

Алдыңғы қаржы жылының басындағы мəлімделген, бірақ реттелме-
ген шығындар резерві қайта сақтандырушының үлесін шегергенде

4020

Алдыңғы қаржы жылындағы резерв коэффициентіне түзетілген 
төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері (егер «4010» 
/ «4020» > 1 болса, онда «4100», егер «4010» / «4020» < 1 болса, 
онда «4100» х («4010» / «4020»))

4000

Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері 
(егер «4000» ≤ «3100» болса, онда «3100», егер «4000» > «3100» 
болса, онда «4000»)

5000

Кепілдік беру қорының ең аз мөлшері 6000
Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері 
(5000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруден-
циалдық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне 
сəйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер 
сомасының бір бөлігі)

7000

Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері («6000» + осы 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық норматив-
терді орындау туралы есептің 2-кестесіне сəйкес есептелген, 
қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі)

8000

Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен 
мөлшері («7000» немесе «8000», ең жоғары шама)

9000

 
«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 

үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеу
 

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төленген жарғылық 
капитал

111

Артықшылықты акциялар 112
Алдыңғы кезеңдердің бөлінбеген кірісі 113
Резервтік капитал, Күтілмеген тəуекелдер резерві жəне 
Тұрақтандыру резерві

114

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің 
мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді 
қоспағанда материалдық емес активтер (жинақталған аморти-
зацияны есептегендегі өзіндік құнының жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы активтерінен 10 (он) пайыздан аспайтын 
мөлшерде)

115

Алдыңғы жылдардың орны толтырылмаған шығыны 116
Есепті кезеңнің орны толтырылмаған шығыны 117
Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына инвестициялар 118
Заңның 32-бабына сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының еншілес ұйымдары не сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының қомақты қатысуы бар тұлға болып табылатын 
тұлғаларға берілген реттелген қарыздар

119

А аралық жиынтығы («111» - «112» + «113» + «114» - «115» - 
«116» - «117» - «118» - «119»)

100

Белгіленген өтеу мерзімі бар реттелген борыш 201
Белгіленген өтеу мерзімі жоқ реттелген борыш 202
Артықшылық берілген акциялар 203
Б аралық жиынтығы («201» + «202» + «203») 211
Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне енгізілетін сома:
(егер «211» > 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама) болса, 
онда 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама);
егер «211» < 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама) болса, 
онда «211»)

200

Нақты төлем қабілеттілігі маржасы («100» + «200» немесе 
«15000», ең төменгі шама)

300

Төлем қабілеттілігін маржасының ең төмен мөлшері («9000») 400
Нақты төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі 
(300/400)

500

 

4-кесте. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін 
жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеу «Өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік 

сақтандыру» сыныптары үшін
 

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып табылмайтын қайтыс 
болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылға 
дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тəуекелді капитал («1113» 
- «1111»)

1110

Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы 1111
Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі 1112
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша 
жиынтық сақтандыру сомасы

1113

Қайта сақтандырушының сақтандыру сомасындағы үлесі 1114
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып табылмайтын қайтыс болған 
жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылдан бастап 5 
(бес) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тəуекелді капи-
тал («1123» - «1121»)

1120

Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы 1121
Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі 1122
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша 
жиынтық сақтандыру сомасы

1123

Сақтандыру сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі 1124
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып табылмайтын қайтыс болған 
жағдайда өмірді сақтандырудың қалған шарттары бойынша 
жиынтық тəуекелді капитал («1133» - «1131»)

1130

Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы 1131
Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі 1132
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша 
жиынтық сақтандыру сомасы

1133

Сақтандыру сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі 1134
Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда 
өмірді сақтандыру шарттары бойынша тəуекелді капитал («1110» 
+ «1120» + «1130»)

1140

Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда 
өмірді сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушының 
үлесі шегерілген тəуекелді капитал («1140» + «1112» - «1114» + 
«1122» - «1124» + «1132»-«1134»)

1150

Түзету коэффициенті (егер «1150» / «1140» > 0,5 болса, онда 
«1150» / «1140»; егер «1150» / «1140» < 0,5 болса, онда 0,5)

1160

Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойын-
ша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1110» х 
0,001 + «1120» х 0,0015 + «1130» х 0,003) х «1160»))

1170

Басқа да өмірді сақтандыру шарттары
Зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылы-
ның соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1210

Өзге сақтандыру шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылының 
соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1211

2018 жылғы 1 қаңтарға дейін есептеу үшін қалыптастырылған 
сақтандыру резерврерінің сомасы:
(«1210» х 0,04 +«1211» х 0,04) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(«1210» х осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есеп-
теу əдістемесінің 21-тармағында белгіленген пайыздың тиісті 
мөлшері +«1211» х 0,04)

1220

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру 
резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып 
қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1230

Түзету коэффициенті (егер «1230» / («1210+1211») > 0,85 болса, 
онда «1230» / («1210+1211»), егер 
«1230» / («1210+1211») < 0,85 болса, онда 0,85)

1240

Басқа да өмірді сақтандыру шарттары бойынша төлем 
қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1220» х «1240»)

1200

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері 
(«1170» + «1200»)

1000

 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының инвестицияларында сақтанушының 

қатысуымен өмірді сақтандыру түрі үшін
 

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы инвестициялық тəуекелді көтеретін өмірді 
сақтандыру шарттары
Алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру 
резервтерінің сомасы

2110

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру 
резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып 
қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

2120

Есептеу үшін қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сома-
сы («2110» х 0,04)

2130

Түзету коэффициенті (егер «2120» / «2110» > 0,85 болса, онда 
«2120» / «2110»; егер «2120» / «2110» ≤ 0,85 болса, онда 0,85)

2140

А аралық жиынтығы («2130» х «2140») 2100
Сақтанушы инвестициялық тəуекелді көтеретін жəне ол 5 (бес) жылдан астам 

мерзімдегі белгіленген əкімшілік шығыстардың орнын толтыратын өмірді 
сақтандыру шарттары

Алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру 
резервтерінің сомасы

2210

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру резервтеріндегі 
қайта сақтандырушының үлесін шегергенде қалыптастырылған 
сақтандыру резервтерінің сомасы

2220

Есептеу үшін қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сома-
сы («2210» х 0,01)

2230

Түзету коэффициенті (егер «2220» / «2210» > 0,85 болса, онда 
«2220» / «2210»; егер «2220» / «2210» ≤ 0,85 болса, онда 0,85)

2240

Б аралық жиынтығы («2230» х «2240») 2200
Сақтанушы инвестициялық тəуекелді көтеретін жəне ол 5 (бес) жылдан астам 
мерзімдегі белгіленбеген əкімшілік шығыстардың орнын толтыратын өмірді 

сақтандыру шарттары
Алдыңғы қаржы жылындағы əкімшілік шығыстар 2310
В аралық жиынтығы («2310» х 0,25) 2300
Тəуекелді капиталдың мəні теріс болмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді 
сақтандыру шарттары
Алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру 
резервтерінің сомасы

2410

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру резервтеріндегі 
қайта сақтандырушының үлесін шегергенде қалыптастырылған 
сақтандыру резервтерінің сомасы

2411

Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша 
жиынтық сақтандыру сомасы

2420

Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша 
қайта сақтандырушының үлесін шегергенде жиынтық сақтандыру 
сомасы

2421

Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда 
өмірді сақтандыру шарттары бойынша тəуекелді капитал («2420» 
- «2410»)

2430

Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда 
өмірді сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушының 
үлесін шегерілгенде тəуекелді капитал («2421» - «2411»)

2440

Түзету коэффициенті (егер «2440» / «2430» > 0,5 болса, онда 
«2440» / «2430»; егер «2440» / «2430» ≤ 0,5 болса, онда 0,5)

2450

Г аралық жиынтығы («2430» х 0,003 х «2450») 2400
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («2100» + 
«2200» + «2300» + «2400»)

2000

 
«Жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған жағдайдан сақтандыру» жəне 

«қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан 
мiндеттi сақтандыру» сыныптары үшін

 
(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, 
барлығы (осы қаулымен бекітілілген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдісте-
месінің 23-тармағы екінші бөлігінің талаптарын ескере отырып)

3110

Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру қызметі бойынша 
комиссиялық сыйақы төлеу шығыстар сомасы

3120

Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру сыйлықақыларына салық 
салу сомасы

3130

Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша қабылданған, түзетілген сақтандыру 
сыйлықақылары («3110» - «3120» - «3130»)

3140

Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, 
барлығы

3150

Алдыңғы қаржы жылында түзетілген жиынтық еңбек сіңірілген 
сақтандыру сыйлықақылары («3150» - «3120» - «3130»)

3160

Сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша 
қабылданған жиынтық сақтандыру сыйлықақылары немесе одан 
əрі есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру 
сыйлықақылары (егер «3140» ≥ «3160», онда «3140»; егер «3140» 
< «3160», онда «3160»)

3100

А аралық жиынтығы:
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «3100» > 1 500 000 болса, онда 
(1 500 000 х 0,18 + («3100» - 1 500 000) х 0,16); 
егер «3100» < 1 500 000 болса, онда «3100» х 0,18)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер «3100» > 3 500 000 болса, 
онда (3 500 000 х 0,18 + («3100» - 3 500 000) х 0,16); 
егер «3100» < 3 500 000 болса, онда «3100» х 0,18)

3200

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылында есептелген сақтандыру 
төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген 
жиынтық сақтандыру төлемдері («3311» + «3312» + «3313»)

3310

Алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген сақтандыру 
төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген 
жиынтық сақтандыру төлемдері

3311

Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі 
шегеріле отырып, қаржы жылының соңына есептелген, 
алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жыл үшін жиынтық 
сақтандыру төлемдері

3312

Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі 
шегеріле отырып, қаржы жылының соңына есептелген, алдыңғы 
қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жыл үшін жиынтық сақтандыру 
төлемдері

3313

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру 
төлемдері («3321» + «3322» + «3323»)

3320

Алдыңғы қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру 
төлемдері

3321

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1(бір) жылға, қаржы 
жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

3322

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, қаржы 
жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

3323

(Жалғасы 15-бетте) 
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Түзету коэффициенті (егер «3310» / «3320» > 0,5, онда «3310» / 
«3320»; егер «3310» / «3320» ≤ 0,5, онда 0,5)

3300

Төлем қабілеттілігі маржасының ең аз мөлшері («сыйлықақылар 
əдісімен») («3200» х «3300»)

3400

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру 
төлемдері («3511» + «3512» + «3513»):

3510

алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген 3511

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылға, жылдың 
соңына есептелген

3512

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, жылдың 
соңына есептелген

3513

Алдыңғы қаржы жылының соңына мəлімделген, бірақ реттелме-
ген резерв сомасы

3520

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, жылдың соңы-
на мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві сомасы

3530

Одан əрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері 
(1/3 х («3510» + «3520» - «3530»))

3500

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («төлемдер 
əдісімен»):
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «3500» > 1 000 000, 
онда ((1 000 000 х 0,26 + («3500» - 1 000 000) х 0,23) х «3300»); 
егер «3500» < 1 000 000 болса, онда «3500» х 0,26 х «3300»
2018 жылдың 1 қаңтардан бастап:
(егер «3500» > 2 500 000, 
онда ((2 500 000 х 0,26 + («3500» - 2 500 000) х 0,23) х «3300»); 
егер «3500» 2 500 000 болса, онда «3500» х 0,26 х «3300»

3600

Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен 
мөлшері («3400» немесе «3600», ең жоғары шама)

3000

 
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері

 
(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен 
мөлшері («1000» + «2000» + «3000»)

4000

Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері 5000
Төлем қабілеттілігі маржасының есептелген ең төмен 
мөлшері (4000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің 
2-кестесіне сəйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген 
міндеттемелер сомасының бір бөлігі)

6000

Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері (5000 + осы Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық нормативтерді 
орындау туралы есептің 2-кестесіне сəйкес есептелген, қайта 
сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі)

7000

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («6000» неме-
се «7000», ең жоғары шама)

8000

 
«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 

үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеу
 

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төленген жарғылық 
капитал

111

Артықшылықты акциялар 112

Алдыңғы кезеңдердегі бөлінбеген кіріс 113

Резервтік капитал, Күтілмеген тəуекелдер резерві жəне 
Тұрақтандыру резерві

114

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің 
мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз 
етуді қоспағандағы материалдық емес активтер (жинақталған 
амортизациясы ескерілген өзіндік құны жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы активтерінің 10 (он) пайызынан аспайтын 
мөлшерде)

115

Алдыңғы жылдардағы орны толтырылмаған шығын 116

Есепті кезеңдегі орны толтырылмаған шығын 117

Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына инвестициялар 118

Заңның 32-бабына сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының еншілес ұйымы не сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының қомақты қатысуы бар тұлғалар болып табылатын 
тұлғаларға берілген реттелген қарыздар

119

А аралық жиынтығы («111» - «112» + «113» + «114» - «115» - 
«116»- «117» - «118» - «119»)

100

Өтеу мерзімі белгіленген реттелген борыш 201

Өтеу мерзімі тіркелмеген реттелген борыш 202

Артықшылық берілген акциялар 203

Б аралық жиынтығы («201» + «202» + «203») 211

Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне енгізілетін сома:
егер «211» > 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама), онда 
0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама); егер «211» < 0,5 х 
(«100» немесе «400», ең төменгі шама), онда«211»)

200

Нақты төлем қабілеттілігі маржасы («100» + «200» немесе 
«15000», ең төменгі шама)

300

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («8000») 400

Нақты төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі 
(300/400)

500

 

5-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі 
бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептеу

 
(мың теңгемен)

№ Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Баланс 
бойын-
ша со-
масы

Ескері-
летін 
көлем

Есеп-
телетін 
сома

1 2 3 4 5 6

1 Ақша - барлығы («11111» +... + «11114»), 
оның ішінде:

11110 100 %

1.1 қайта сақтандыру активтерін шегергенде 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан 
аспайтын сомада кассадағы ақша

11111 100 %

1.2 Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктеріндегі жолдағы ақша

11112 100 %

1.3 Қазақстан Республикасының екінші 
деңгей дегі банктеріндегі ағымдағы 
шоттардағы ақша

11113 100 %

1.4 Қазақстан Республикасының екінші дең-
гей дегі банктеріндегі картшоттардағы 
ақша

11114 100 %

1.5 Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктеріндегі жəне орталық 
депозитарийдегі бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметті жүзеге асыратын 
ұйымның шоттарындағы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

11115 100 %

1.6 Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық 
басқару қызметін жүзеге асыратын 
ұйымның шоттарындағы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

11116 100 %

2 Салымдар - барлығы («11121» +...+ 
«11123»), оның ішінде:

11120 X

2.1 мынадай талаптардың бiрiне сəйкес 
келетін Қазақстан Республикасының 
екiншi деңгейдегi банктеріндегі са-
лымдар: күмəндi борыштар бойынша 
резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен 
есептелген сыйақы сомасын ескере 
отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВ» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк 
рейтингi немесе басқа рейтингтiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi немесе Standard & 
Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzBB» 
төмен емес рейтингтiк бағасы немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар болғанда;
резиденттер емес - бас банктерi 
күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негiзгi борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкілі бойынша «А-» 
төмен емес шетел валютасындағы 
ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
резиденттер-еншiлес банктер болып та-
былады

11121 100 %

2.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негiзгi борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкiлi бойынша «В»-дан 
«В+»-қа дейінгі ұзақ мерзiмдi кредиттiк 
рейтингi немесе басқа рейтингтiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi немесе Standard & 
Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzB+»-
тан «kzBВ-»-қа дейін рейтингілiк бағасы 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының екiншi деңгейдегi 
банктеріндегі салымдар

11122 75 %

3 Күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі мен Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі шығарған 
(оның ішінде басқа мемлекеттердің 
заңнамасына сəйкес эмиссияланған) 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
бағалы қағаздары, кəсіпкерлік қызметпен 
байланысты емес жеке тұлғалардың 
ипотекалық қарыздарын сатып алуды 
жүзеге асыратын, акцияларының жүз 
пайызы Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға 
шығарған борыштық бағалы қағаздар

11130 100 %

4 Күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере отырып) 
Қазақстан Республикасының жергілікті 
атқарушы органдары шығарған, қызметін 
Қазақстан Республикасының аумағында 
жүзеге асыратын қор биржасының рес-
ми тізіміне енгізілетін борыштық бағалы 
қағаздар

11140 100 %

5 Қазақстан Республикасының аумағында 
жүзеге асыратын қор биржасының 
ресми тізіміне енгізілетін Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғаларының 
мемлекеттік емес бағалы қағаздары - 
барлығы («11151» +... + «11158»), оның 
ішінде:

11150 X

5.1 күмəндi борыштар бойынша резервтi ше-
гергенде, Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВ-» төмен емес халықаралық 
рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бо-
йынша «kzBB» төмен емес рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бо-
йынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар эмитенттердiң акциялары жəне осы 
акциялар базалық активтерi болып табы-
латын депозитарлық қолхаттары

11151 100 %

5.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, осы Кестенің 5.1-жолын-
да көрсетілген акцияларды қоспағанда, 
Қазақстан қор биржасы индексінің өкілдік 
тізіміндегі эмитенттердің акциялары 
жəне осы акциялар базалық активтерi 
болып табылатын депозитарлық 
қолхаттары

11152 100 %

5.3 күмəндi борыштар бойынша резервтi ше-
гергенде, Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«В»-дан «В+»-қа дейінгі халықаралық 
рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша 
«kzB+»-тан «kzBВ-»-қа дейін рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бо-
йынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар эмитенттердiң акциялары жəне осы 
акциялар базалық активтерi болып табы-
латын депозитарлық қолхаттары

11153 75 %

5.4 Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес шығарылған, 
Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 15175 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 27 
наурыздағы № 54 қаулысымен бекітілген 
Эмитенттерге жəне олардың қор 
биржасында айналысқа жіберілетін 
(жіберілген) бағалы қағаздарына, 
сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекеле-
ген санаттарына қойылатын талаптарға 
(бұдан əрі – № 54 талаптар) сəйкес қор 
биржасының ресми тізіміне енгізілген ак-
циялар жəне осы Кестенің 5.1, 5.2 жəне 
5.3-жолдарында көрсетілген акцияларды 
қоспағанда, күмəнді борыштар бойын-
ша резервті шегере отырып, базалық 
активі осы акциялар болып табылатын 
депозитарлық қолхаттар

11154 50 %

5.5 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере отырып) 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВ-» төмен емес халықаралық 
рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бой-
ынша «kzBB» төмен емес рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар (эмитентінде бар) 
Қазақстан Республикасының жəне басқа 
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес 
шығарылған борыштық бағалы қағаздар

11155 100 %

5.6 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«В»-дан «В+»-қа дейінгі халықаралық 
рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi не-
месе Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi 
бойынша «kzB+»-тан «kzBВ-»-қа 
дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар (эмитентінде бар) 
Қазақстан Республикасының жəне басқа 
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес 
шығарылған борыштық бағалы қағаздар

11156 75 %

5.7 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) осы Кестенің 5.5 жəне 5.6-жолда-
рында көрсетілген борыштық бағалы 
қағаздарды қоспағанда, № 54 талаптарға 
сəйкес қор биржасының ресми тізіміне 
енгізілген борыштық бағалы қағаздар

11157 50 %

6 Күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде «Сақтандыру төлемдеріне 
кепілдік беру қоры» акционерлік 
қоғамының акциялары

11160 100 %

7 Күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде, Standard & Poor’s 
агенттігінің халықаралық шəкiлi 
бойынша «ВВВ-» төмен емес тəуелсіз 
рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтері 
шығарған мемлекеттік мəртебесі бар 
бағалы қағаздар

11170 100 %

8 Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік 
емес бағалы қағаздар барлығы («11181» 
+ «11182»), оның ішінде:

11180 X

8.1 күмəндi борыштар бойынша резервтi ше-
гергенде, Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВВ-» төмен емес халықаралық 
рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
эмитенттердің акциялары жəне осы ак-
циялар базалық активтерi болып табы-
латын депозитарлық қолхаттары

11181 100 %

8.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере отырып) 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ-» 
төмен емес халықаралық рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар борыштық 
бағалы қағаздар

11182 100 %

9 Күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде, осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 
39-тармағында тізбесі айқындалған 
халықаралық қаржы ұйымдарының 
бағалы қағаздары

11190 100 %

10 Лондондық бағалы металдар нарығының 
қауымдастығы (London Bullion Market 
Association) қабылдаған халықаралық 
сапа стандарттарына сəйкес 
келетін жəне осы қауымдастықтың 
құжаттарында «Лондондық сапалы 
жеткізілім» («London Good Delivery») 
стандарты ретінде белгіленген 
тазартылған бағалы металдары мен ме-
талды депозиттері, оның ішінде Standard 
& Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі 
бойынша «АА» төмен емес халықаралық 
рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының резиденті емес - 
банктердегі тазартылған бағалы метал-
дар мен металды депозиттер

11200 100 %

11 Пайлар - барлығы («11211» +... + 
«11213»), оның ішінде:

11210 X

11.1 күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде, осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 
38-тармағы 12) тармақшасының талапта-
рына сəйкес келетін пайлар

11211 100 %

11.2 күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде, осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 
38-тармағы 13) тармақшасының талапта-
рына сəйкес келетін пайлар

11212 75 %

11.3 күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде, ашық жəне интервалды 
инвестициялық пай қорының пайлары

11213 50 %

12 Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 38-тармағы 15) 
тармақшасының талаптарына сəйкес 
келетін исламдық қаржыландыру 
құралдары

11220 100 %

13 Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 38-тармағы 16) 
тармақшасының талаптарына сəйкес 
келетін исламдық қаржыландыру 
құралдары

11230 100 %

14 «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша 
қызметін жүзеге асыратын сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының 
сақтанушыларына негізгі борыш со-
масынан 100% (жүз) пайыз көлемінде 
қарыздар

11240 100 %

15 Қайта сақтандыру активтерін шегер-
генде, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының активтері сомасынан 5 (бес) 
пайыздан аспайтын сомадағы жылжы-
майтын мүлік түріндегі негізгі құрал-
жабдықтар

11250 100 %

16 Қайта сақтандыру активтерін шегер-
генде, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары 
үшін сатып алынған бағдарламалық 
қамтамасыз ету (жинақталған аморти-
зацияны ескергендегі өзіндік құнның 
жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының активтері сомасынан 10 (он) 
пайыз аспайтын мөлшерде)

11260 100 %

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

17 Қайта сақтандырушылардан алынатын 
сомалар, қайта сақтандыру активтерін 
шегергенде сақтанушылардан (қайта 
сақтанушылардан) жəне делдалдар-
дан алынатын сақтандыру (қайта 
сақ тандыру) ұйымының активтері 
сомасы нан 10 (он) пайыздан аспайтын 
сомадағы сақтандыру сыйлықақылары 
-(күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде)

12100 100 %

18 Сапасы жəне өтімділігі бойынша 
жіктелуін ескере отырып, активтер 
жиынтығы - («11110» + «11120» + 
«11130» +... + «11200» + «11210» + 
«11220» + «11230»+ …+ «12100»)

12000 X X

19 Қайта сақтандырушының үлесін шегер-
генде сақтандыру резервтері - СР

13000 X

20 Сақтандыру резервтері сомасын 
қоспағанда, міндеттемелер

14000

21 Активтерді сапасы жəне өтімділігі бой-
ынша жіктелуін ескере отырып есептел-
ген нақты төлем қабілеттілігі маржасы 
(«12000» - «13000» - «14000»)

15000 X X

22 Қайта сақтандыру активтерін шегерген-
де, активтер сомасы

16000 X

 

Активтерді əртараптандыру нормативтерін есептеу

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де 
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
42-тармағы 2) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір бан-
кте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-1) бағалы қағаздарға («кері РЕПО» 
операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға (күмəнді борыштар бойынша 
резервті шегергенде) жиынтық орналастыру - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 20 
(жиырма) пайыздан көп емес

 
(мың теңгемен)

№ Эмитент атауы Эмитент 
санаты/ 
рейтингі

Баланс 
бойын-
ша со-
масы

Активтер 
сомасы-
нан пай-

ыз
1 2 3 4 5
1. Екінші деңгейдегі банк    

1.1. екінші деңгейдегі банктің атауы    
1.1.1. акциялары    
1.1.2. борыштық бағалы қағаздары    
1.1.3. банктегі салымдары    
1.1.4. банктегі ақшасы    
1.1.5. «кері РЕПО» операциялары    

2. Банктің үлестес тұлғалары    
2.1. банктің үлестес тұлғасының атауы    

2.1.1. акциялары    
2.1.2 борыштық бағалы қағаздары    
2.1.3. салымдары    
2.1.4. ақшасы    
2.1.5. «кері РЕПО» операциялары    

... ………….    
n. ………….    

Барлығы (1 - n жолдар сомасы)    

 Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де 
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
42-тармағы 2) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір бан-
кте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-2) бағалы қағаздарға («кері РЕПО» 
операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға жиынтық орналастыру (күмəнді 
борыштар бойынша резервті шегергенде) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 
15 (он бес) пайыздан көп емес

 
(мың теңгемен)

№ Эмитент атауы Эмитент 
санаты/ 
рейтингі

Баланс 
бойын-
ша со-
масы

Активтер
сомасынан 

пайыз

1 2 3 4 5
1 Екінші деңгейдегі банк    

1.1 екінші деңгейдегі банктің атауы    
1.1.1 акциялары    
1.1.2 борыштық бағалы қағаздары    
1.1.3 банктегі салымдары    
1.1.4 банктегі ақшасы    
1.1.5 «кері РЕПО» операциялары    

2 Банктің үлестес тұлғалары    
2.1 банктің үлестес тұлғасының атауы    

2.1.1 акциялары    
2.1.2 борыштық бағалы қағаздары    
2.1.3 салымдары    
2.1.4 ақшасы    
2.1.5 «кері РЕПО» операциялары    

... ………….    
n. ………….    

Барлығы (1 - n жолдар сомасы)    

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де 
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
42-тармағы 3) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір бан-
кте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-3) бағалы қағаздарға («кері РЕПО» 
операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға (күмəнді борыштар бойынша 
резервті шегергенде) жиынтық орналастыру - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 
(он) пайыздан көп емес

 
(мың теңгемен)

№ Эмитент атауы Эмитент 
санаты/ 
рейтингі

Баланс 
бойынша 
сомасы

Активтер
сомасынан 

пайыз
1 2 3 4 5
1 Екінші деңгейдегі банк    

1.1 екінші деңгейдегі банктің атауы    
1.1.1 акциялары    
1.1.2 борыштық бағалы қағаздары    
1.1.3 банктегі салымдары    
1.1.4 банктегі ақшасы    
1.1.5 «кері РЕПО» операциялары    

2 Банктің үлестес тұлғалары    
2.1 банктің үлестес тұлғасының атауы    

2.1.1 акциялары    
2.1.2 борыштық бағалы қағаздары    
2.1.3 салымдары    
2.1.4 ақшасы    
2.1.5 «кері РЕПО» операциялары    

... ………….    
n ………….    

Барлығы (1 - n жолдар сомасы)    
 
Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада жəне осы заңды 

тұлғаның үлестес тұлғаларына (НД2) бағалы қағаздарға («кері РЕПО» операцияларын 
ескере отырып) жəне ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық 
орналастыру - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

 
(мың теңгемен)

№ Эмитент атауы Эмитент 
санаты

Баланс 
бойын-
ша со-
масы

Активтер
сомасынан 

пайыз

1 2 3 4 5
1 Заңды тұлға    
1 Заңды тұлғаның атауы    

1.1 акциялары    
1.2 борыштық бағалы қағаздары    
1.3 «кері РЕПО» операциялары    
1.4 ақшасы    
2 Үлестес тұлғаның атауы    

2.1 акции    
2.2 борыштық бағалы қағаздары    
2.3 «кері РЕПО» операциялары    
2.4 ақшасы    
… …………….    
n …………….    

Барлығы (1 - n жолдар сомасы)    
 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің қатысуымен жасалатын «кері 

РЕПО» мəмілелері күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге (қор биржасының сау-
да жүйесінде) жəне автоматты тəсілмен ғана жасалады (НД3) - осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік 
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген актив-
тер сомасынан 50 (елу) пайыздан көп емес

 
(мың теңгемен)

№ Операция мəні РЕПО операциясының 
мерзімі (күндермен)

Баланс бойын-
ша сомасы

Активтер сома-
сынан пайыз

1 2 3 4 5
1 «Кері РЕПО» 

операциялары
   

1.1     
1.2     
1.3     
n     
 

(мың теңгемен)

№ Көрсеткіш атауы Баланс 
бойынша 
сомасы

Активтер 
сомасынан 

пайыз
1 2 3 4
1 Тазартылған бағалы металдар мен металды депо-

зиттерге 12 (он екі) айдан көп емес мерзімге жиынтық 
орналастыру (НД4) - осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

2 Қызметін «өмірді сақтандыру» саласында жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
сақтанушыларына берілген қарыздардың жиынтық 
мөлшері - (НД5) осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

3 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегерген-
де, шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, 
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздарға («кері 
РЕПО» операцияларды ескере отырып) жиынтық 
орналастыру (НД6) - осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

4 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегерген-
де, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 39-тармағында тізбесі айқындалған 
халықаралық қаржы ұйымының бағалы қағаздарына 
(«кері РЕПО» операцияларды ескере отырып) 
жиынтық орналастыру (НД7) - осы қаулымен 
белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нор-
малар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес 
есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан 
көп емес

5 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегер-
генде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимит-
тердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есеп-
теу əдістемесінің 38-тармағы 12) жəне 13) тар-
мақ шаларының талаптарына сəйкес келетін 
пайларға инвестициялардың жиынтық мөлшері 
(НД8) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген актив-
тер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

6 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегерген-
де, ашық жəне интервалды инвестициялық пай 
қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық 
мөлшері (НД8-1) - осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес

7 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, 
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы 
органдары шығарған борыштық бағалы қағаздарға 
инвестициялардың жиынтық мөлшері (негізгі бо-
рыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) (НД9) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген актив-
тер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

8 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 38-тармағы 15) жəне 
16) тармақшаларының талаптарына сəйкес 
келетін исламдық қаржыландыру құралдарына 
инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД10) - 
осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген актив-
тер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

       6-кесте. Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін есептеу
 

(мың теңгемен)

№ Көрсеткіш атауы Баланс 
бойынша 
сомасы

Ескері-
летін 
көлемі

Есеп-
теуге 
сома

1 Ақша - барлығы, оның ішінде: 100%
1.1 қайта сақтандыру активтерін шегерген-

де, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспай-
тын сомада кассадағы ақша

1.2 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 
банктеріндегі жəне орталық депозитарийдегі 
бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне 
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын 
ұйымының шоттарындағы сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының ақшасы

100%

1.3 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 
банктеріндегі инвестициялық портфельді 
басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымының 
шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ақшасы

100%

2 Салымдар - барлығы, оның ішінде: X
2.1 мынадай талаптардың бiрiне сəйкес келетін 

Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi 
банктеріндегі салымдар:
күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкiлi бойынша «ВВ-» төмен 
емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & 
Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzBB» төмен 
емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар болғанда;
резиденттер емес - бас банктерi күмəндi борыш-
тар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш 
пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен емес 
шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк 
рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
резиденттер-еншiлес банктер болып табылады

100%

2.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкiлi бойынша «В»-дан «В+»-қа 
дейінгі ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & 
Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzB+»-тан «kzBВ-
»-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi 
банктеріндегі салымдар

75%

3 Күмəндi борыштар бойынша резервтi шегер-
генде, (негізгі борыш пен есептелген сый ақы 
сомасын ескере отырып) Қазақстан Респуб-
ликасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі шығар ған (оның 
ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына 
сəйкес эмиссияланған) Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік бағалы қағаздары, акция-
ларының жүз пайызы Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Банкіне тиесілі, кəсіпкерлік 
қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың 
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге 
асыратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды 
тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар

100%

4 Күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Қазақстан Республикасының 
жергілікті атқарушы органдары шығарған, 
қызметін Қазақстан Республикасының аумағында 
жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне 
енгізілетін борыштық бағалы қағаздар

100%

5 Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге 
асыратын қор биржасының ресми тізіміне 
енгізілетін Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы 
қағаздары, оның ішінде:

X

5.1 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен 
емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard 
& Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzBB» 
төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар эмитенттердiң акциялары жəне осы ак-
циялар базалық активтерi болып табылатын 
депозитарлық қолхаттары

100%

5.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, осы Кестенің 5.1-жолында көрсетілген ак-
цияларды қоспағанда, Қазақстан қор биржасы 
индексінің өкілдік тізіміндегі эмитенттердің акция-
лары жəне осы акциялар базалық активтерi бо-
лып табылатын депозитарлық қолхаттары

100%

5.3 күмəндi борыштар бойынша резервтi ше-
гергенде, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В»-
дан «В+»-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi неме-
се Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша 
«kzB+»-тан «kzBВ-»-қа дейін рейтингтiк бағасы 
немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар эмитенттердiң акциялары жəне осы 
акциялар базалық активтерi болып табылатын 
депозитарлық қолхаттары

75%

5.4 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, № 54 талаптарда көзделген қор биржасының 
ресми тізіміндегі «акциялар» секторының 
талаптарына сəйкес келетін, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес 
шығарылған акциялар жəне осы Кестенің 5.1, 5.2 
жəне 5.3-жолдарында көрсетілген акцияларды 
қоспағанда, осы акциялар базалық активтері бо-
лып табылатын депозитарлық қолхаттар

50%

5.5 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВ-» төмен емес халықаралық рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzBB» 
төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
(эмитентінде бар) Қазақстан Республикасының 
жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес 
шығарылған борыштық бағалы қағаздар

100%

5.6 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«В»-дан «В+»-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi неме-
се Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша 
«kzB+»-тан «kzBВ-»-қа дейін рейтингтiк бағасы 
немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар (эмитентінде бар) Қазақстан 
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің 
заңнамасына сəйкес шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар

75%

(Жалғасы 17-бетте) 
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5.7 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы со-
масын ескере отырып) осы Кестенің 5.5 жəне 
5.6-жолдарында көрсетілген борыштық бағалы 
қағаздарды қоспағанда, № 54 талаптарға 
сəйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген 
борыштық бағалы қағаздар

50%

6 Күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық 
шəкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес тəуелсіз 
рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агент-
тiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттірдің орталық үкіметтері 
шығарған, мемлекеттік мəртебесі бар бағалы 
қағаздар

100%

7 Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес 
бағалы қағаздар:

100%

7.1 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ-» төмен 
емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар эмитенттердің ак-
циялары жəне осы акциялар базалық активтерi 
болып табылатын депозитарлық қолхаттары

100%

7.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВВ-» төмен емес халықаралық рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
борыштық бағалы қағаздар

100%

8 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегер-
генде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне олар-
ды есептеу əдістемесінің 39-тармағында тізбесі 
айқындалған халықаралық қаржы ұйымдарының 
бағалы қағаздары

100%

9 Лондондық бағалы металдар нарығының 
қауымдастығы (London Bullion Market Association) 
қабылдаған халықаралық сапа стандарттары-
на сəйкес келетін жəне осы қауымдастықтың 
құжаттарында «Лондондық сапалы жеткізілім» 
(«London Good Delivery») стандарты ретінде 
белгіленген тазартылған бағалы металдары мен 
металды депозиттері, оның ішінде Standard & 
Poor’s агенттігінің «АА» төмен емес халықаралық 
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар Қазақстан Республикасының 
резиденті емес - банктердегі тазартылған бағалы 
металдар мен металды депозиттер

100%

10 Пайлар - барлығы, оның ішінде: X
10.1 күмəнді борыштар бойынша резервті шегер-

генде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимит-
тердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 38-тармағы 12) тармақ-
шасының талаптарына сəйкес келетін пайлар

100%

10.2 күмəнді борыштар бойынша резервті шегер-
генде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимит-
тердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 38-тармағы 13) тармақ-
шасының талаптарына сəйкес келетін пайлар

75%

10.3 күмəнді борыштар бойынша резервті шегерген-
де, ашық жəне интервалды инвестициялық пай 
қорының пайлары

50%

11 Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы 15) 
тармақшасының талаптарына сəйкес келетін 
исламдық қаржыландыру құралдары

100%

12 Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы 16) 
тармақшасының талаптарына сəйкес келетін 
исламдық қаржыландыру құралдары

100%

13 Өтімділігі жоғары активтердің жиынтығы - ВА
14 Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде 

сақтандыру резервтері - СР
15 Өтімділігі жоғары активтер жеткіліктілігінің 

нормативі
 
Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________________________ ____________
 (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)    (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
__________________________________________________________ ____________
 (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)    (қолы)

Орындаушы
______________________________________________ ____________ ____________
      (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)         (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні  20__жылғы _____ ___________

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген

 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді 
орындауы туралы есептің нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді 

орындауы туралы есеп
 

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректер жинауға арналған «Сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын жасайды жəне есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен жəне 
пайызбен (үтірден кейін екі белгіге дейін) белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан көп сома 1 000 
(бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

 
 2-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық 

нормативтерді орындауы туралы мəліметтерді толтыру бойынша түсіндірме
 
6. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне қайта сақтандыруды 

қызметтің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы мəліметтердің 1-жолында төлем 
қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің мəні.

7. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне қайта сақтандыруды 
қызметтің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы мəліметтердің 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7 жəне 1.8-жолдарында төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін 
есептеу мəндері көрсетіледі.

8. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне қайта сақтандыруды 
қызметтің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы мəліметтердің 15-жолында өтімділігі 
жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің орындалу туралы ақпарат көрсетіледі (иə/
жоқ). Өтімділігі жоғары активтер жеткіліктілігінің нормативі кемінде 1 (бірлік) болуы тиіс. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ішінде өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі 
нормативін сақтамаған жағдайда нормативтің мəніне «жоқ» деп қойылады.

 
3-тарау. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің ұлғаю сомасын 

толтыру бойынша түсіндірме
 
9. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері қолданыстағы қайта сақтандыру 

шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген (берілетін) міндеттемелер көлемінің 
сомасына ұлғайған кезде Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch жəне А.М. 
Best рейтингтік агенттіктерінің, сондай-ақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының 
халықаралық немесе ұлттық шəкілі бойынша бар рейтингтік бағаларынан ең төмен 
рейтингі пайдаланылады.

 
 4-тарау. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне қайта сақтандыруды 

қызметтің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы үшін 
төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері есебін толтыру бойынша 

түсіндірме
 
10. 3-кестенің «Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі 

маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 1000-жолында төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерінің «сыйлықақылар əдісімен» есептелген мəні көрсетіледі.

11. 3-кестенің «Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2110-жолында «Төлемдер əдісін» пайда-
лана отырып, төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2111, 2112 
жəне 2113-жолдарының мəндеріне сəйкес алдыңғы 3 (үш) қаржы жылы үшін есептелген 
сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

12. 3-кестенің «Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2210, 2310, 2320-жолдарында мəлімделген, 
бірақ реттелмеген шығындар резервінің сомасы көрсетіледі.

13. 3-кестенің «Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2000-жолында төлем қабілеттілігі 
маржасының «төлемдер əдісімен» есептелген ең төменгі мəні көрсетіледі.

14. 3-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 3000-жолында 
1000 жəне 2000-жолдарында көрсетілген мəндердің ең жоғары шамасы көрсетіледі.

15. 3-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 9000-жолында 
есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері көрсетіледі.

16. 3-кестенің «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеудің 500-жолында нақты 
төлем қабілеттілігі маржасының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 
қатынасына (300-жол/400-жол) тең төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі 
нормативінің мəні көрсетіледі.

 
5-тарау. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төлем қабілеттілігі 

маржасының ең төмен мөлшері есебін толтыру бойынша түсіндірме
 
17. 4-кестенің «Өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік сақтандыру» сыныптары үшін 

төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 1000-жолында «өмірді 
сақтандыру» жəне «аннуитеттік сақтандыру» сыныптары үшін төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерінің есептелген мəні көрсетіледі.

18. 4-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының инвестицияларын-
да сақтанушының қатысуымен өмірді сақтандыру түрі бойынша төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2000-жолында сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының инвестицияларында сақтанушының қатысуымен өмірді 
сақтандыру түрі бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің есеп-
телген мəні көрсетіледі.

19. 4-кестенің «Жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған жағдайда 
сақтандыру» жəне «қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатай-
ым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру» сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының 
ең төмен мөлшерін есептеудің 3000-жолында сақтандырудың осы сыныптары бойын-
ша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің есептелген мəні көрсетіледі.

20. 4-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 8000-жолында 
төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері көрсетіледі.

21. 4-кестенің «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 
500-жолында нақты төлем қабілеттілігі маржасының төлем қабілеттілігі маржасының ең 
төмен мөлшерінің қатынасына (300-жол/400-жол) тең төлем қабілеттілігі маржасының 
жеткіліктілігі нормативінің мəні көрсетіледі.

 
 6-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен 

өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есепті толтыру бойынша 
түсіндірме

 
22. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен 

өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептің 12000-жолында осы 
қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 30-тармағына 
сəйкес есептелген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сапасы мен өтімділігі бой-
ынша жіктелуін ескере отырып активтер сомасы көрсетіледі.

23. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен 
өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептің 13000-жолында қайта 
сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

24. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен 
өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептің 15000-жолында осы 
қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 33-тармағының 
талаптарына сəйкес келетін активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере 
отырып, есептелген нақты төлем қабілеттілігінің маржасы көрсетіледі.

 
7-тарау. Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің есебін 

толтыру бойынша түсіндірме
 
25. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің есебінің 14-жо-

лында қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

26. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің есебінің 15-жо-
лында қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының сақтандыру резервтеріне өтімділігі жоғары активтердің қатынасына тең 
өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік нормативі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №142 қаулысына 2-қосымша

Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нор-
малар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге 

шектi банк капиталының мөлшерiне 5-қосымша
 

Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң 
кестесi

 
№ Баптар атауы Тəуекел 

дəрежесi 
пайызбен

I топ
1 Қолма-қол теңге 0
2 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тəуелсiз рейтингі 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң қолма-қол шетел валютасы

0

3 Тазартылған бағалы металдар 0
4 Қазақстан Республикасының Үкiметiне берiлген қарыздар 0
5 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген 
қарыздар

0

6 Ұлттық Банкке берiлген қарыздар 0
7 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне берiлген 
қарыздар

0

8 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берiлген қарыздар

0

9 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына 
берілген қарыздар

0

10 Ұлттық Банктегi салымдар жəне Ұлттық Банкке өзге де талаптар 0
11 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

0

12 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

0

13 Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі 0
14 Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының 

салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер бойынша 
дебиторлық берешегi

0

15 Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ұлттық Банк шығарған 
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары

0

16 Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органда-
ры шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы 
қағаздары

0

17 Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнамасына сəйкес «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы 
шығарған бағалы қағаздар, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры», «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық 
кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған бағалы 
қағаздар, жəне Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен 
номинирленген Еуразиялық даму банкі шығарған бағалы қағаздар

0

18 Кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың 
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, 
акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлға 
шығарған бағалы қағаздар

0

19 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi 
шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар

0

20 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» кем емес борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған 
бағалы қағаздар

0

21 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ» төмен емес ұзақ мерзімді 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктерге ашық корреспонденттік 
шоттар бойынша талаптар

0

22 Тəуекелдің І-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

0

II топ
23 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен тəуелсiз рейтингі неме-

се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингi бар елдердiң жəне тиiстi рейтингтiк бағасы жоқ елдердiң 
қолма-қол шетел валютасы

20

24 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкіметтерiне 
берiлген қарыздар

20

25 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне 
берiлген қарыздар

20

26 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берiлген қарыздар

20

27 Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарына 
берiлген қарыздар

20

28 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердің жергiлiктi билiк органдарына 
берiлген қарыздар

20

29 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берiлген қарыздар

20

30 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегі са-
лымдар

20

31 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

20

32 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар

20

33 Тəуекелдің І тобына жатқызылған дебиторлық берешекті 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы 
органдарының дебиторлық берешегi

20

34 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

20

35 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің орталық үкiметтерi 
шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар

20

36 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары 
шығарған бағалы қағаздар

20

37 Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органда-
ры шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар, Астана жəне 
Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған 
мемлекеттік бағалы қағаздарын қоспағанда

20

38 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары 
шығарған бағалы қағаздар

20

39 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

20

40 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard &Poor’s агенттiгiнің 
«ААА»-тан «АА-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzAAA»-тан «kzAA-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

20

41 Тəуекелдің ІІ-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

20

III топ
42 Тазартылмаған бағалы металдар 50
43 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 

тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық 
үкiметтерiне берiлген қарыздар

50

44 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне 
берiлген қарыздар

50

45 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарына берiлген қарыздар

50

46 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiн төмен емес 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жергілікті билік ор-
гандарына берiлген қарыздар

50

47 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берілген қарыздар

50

48 Мынадай шартқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары 
(осы кестенің 75, 77, 78 жəне 79-жолдарында көрсетілген жеке 
тұлғалардың қарыздарын қоспағанда): берілген ипотекалық 
тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы қоса алғанда 
кепіл құнының 50 (елу) пайызынан аспайды

35

49 Кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың 
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, 
акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаның 
сатып алу үшін белгіленген талаптарына сəйкес келетін 
ипотекалық тұрғын үй қарыздары, сондай-ақ олар бойынша 
сыйақылар

35

50 Кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың 
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, 
акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаға 
берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талаптар

35

51 Мынадай шартқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары 
(осы кестенің 75, 77, 78 жəне 79-жолдарында көрсетілген жеке 
тұлғалардың қарыздарын қоспағанда): берілген ипотекалық 
тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы қоса алғанда 
кепіл құнының 51 (елу бір) пайызынан 85 (сексен бес) пайызына 
дейін қоса алғандағы шекте болады

50

52 Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 75, 77, 
78 жəне 79-жолдарында көрсетілген, жеке тұлғаларға берілген 
қарыздарды қоспағанда)

100

53 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық 
қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 35 (отыз бес) пай-
ыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш жəне 
(немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) 
күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық 
тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 74, 75, 76, 77, 78, 79 
жəне 105-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

100

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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54 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық 
қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 35 (отыз бес) пай-
ыздан көп жəне 50 (елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер) 
қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне 
берілген, негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйықы бойын-
ша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі 
бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын жəне осы 
кестенің 74, 75, 76, 77, 78, 79 жəне 105-жолдарында көрсетілген 
қарыздарды қоспағанда)

75

55 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық 
қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 50 (елу) пайыз-
дан көп провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш жəне 
(немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) 
күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық 
тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 74, 75, 76, 77, 78, 79 
жəне 105-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

50

56 Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес шағын немесе орта кəсіпкерлікке жатқызылған 
субъектілерге берілген, мынадай критерийлерге сəйкес келетін 
қарыздар:
1) қарыз сомасы меншікті капиталдың 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) 
пайызынан аспайды;
2) қарыз валютасы - теңге

75

57 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық 
банктерiндегі салымдар

50

58 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

50

59 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар

50

60 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

50

61 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерi 
шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар

50

62 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейінгі 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы 
ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

50

63 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тан бастап «А-»-тен төмен 
емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті 
билік органдары шығарған бағалы қағаздар

50

64 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тан «А-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

50

65 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard & Poor’s агенттiгiнің 
«А+»-тан «А-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzA+»-тан «kzA-»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

50

66 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен «ВВ-»-ке дейінгі 
(қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар 
Қазақстан Республикасының резидент банктеріне неме-
се Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-дан «ВВ+»-ға дейінгі 
(қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бей-
резидент банкке ашылған корреспонденттік шоттар бойынша та-
лаптар

50

67 «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына талаптар 50
68 Тəуекелдің III-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 

сыйақы (осы кестенің 49 жəне 50-жолдарында көрсетілген актив-
тер бойынша есептелген сыйақыны қоспағанда)

50

IV топ
69 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тəуелсiз 

рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар

100

70 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар

100

71 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы 
ұйымдарына берiлген қарыздар

100

72 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жəне тиісті 
рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына 
берiлген қарыздар

100

73 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
резидент ұйымдарға жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-
тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейре-
зидент ұйымдарға берiлген қарыздар

100

74 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
резидент ұйымдарға жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-
тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар жəне 
тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) валюталық тəуекелдері 
қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен 
жабылмаған бейрезидент ұйымдарға 2016 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап берілген жəне шетел валютасында 1 (бір) жылдан аспайтын 
мерзімге берілген қарыздар

200

75 Тəуекелдің III-тобына жатқызылғандарды қоспағанда, жеке 
тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген қарыздар, оның 
ішінде тұтынушылық кредиттер

100

76 Тəуекелдің III-тобына жатқызылғандарды қоспағанда, тиісті 
валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) валюталық тəуекелдері қарыз 
алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған 
жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген жəне 
шетел валютасында 1 (бір) жылдан аспайтын мерзімге берілген 
қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер

200

77 Банк есептейтін төмендегі критерийлердің біреуіне сəйкес 
келетін жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген 
қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кре-
диттер:
қарыз берген кезде 2016 жылғы 1 қаңтар - 2016 жылғы 31 
желтоқсан аралығында:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа кірісін есеп-
теу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе 
қарыз алушының банктің төлем карточкалары арқылы қарыз 
алушы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай 
ішінде жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана отырып, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
9125 тіркелген «Қаржы ұйымдарының банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жəне басқа да операцияларды жүргізуіне 
шектеулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 292 қаулысына 
(бұдан əрі - № 292 қаулы) сəйкес есептелген қарыз алушының 
борыштық жүктемесі коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез 
келген қолданыстағы немесе жабық қарыз берешегі жəне (немесе) 
ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер күнтізбелік 
60 (алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен 
асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен артық жол 
берілген.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының 
бірінде көзделген ақпараты болмаған жағдайда, жеке тұлғаларға 
берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп танылады жəне 
осы жолға сəйкес кредитік тəуекелдің дəрежесі бойынша 
мөлшерленеді

150

78 Банк есептейтін төмендегі критерийлердің біреуіне сəйкес келе-
тін жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген қам-
тамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер:
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап ай сайын қарыздар мониторингі 
кезінде:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа кірісін есеп-
теу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе қарыз 
алушының банктің төлем карточкалары арқылы қарыз алу-
шы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай ішінде 
жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана отырып № 292 
қаулыға сəйкес есептелген қарыз алушының борыштық жүктемесі 
коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез 
келген қолданыстағы немесе жабық қарыз берешегі жəне (немесе) 
ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер күнтізбелік 
60 (алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен 
асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен артық жол 
берілген;
3) қарыздардың ай сайынғы мониторингі кезінде осы жолға 
сəйкес 1) немесе 2) тармақшаларда көрсетілген есептеу үшін 
ақпарат жоқ.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының 
бірінде көзделген ақпараты ақпарат болмаған жағдайда, жеке 
тұлға ларға берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп таныла-
ды жəне осы жолға сəйкес кредитік тəуекелдің дəрежесі бойынша 
мөлшерленеді

150

79 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларға берілген басқа 
да қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер (осы кестенің 
77 жəне 78-жолдарында көрсетілген ипотекалық тұрғын үй 
қарыздары мен жеке тұлғаларға қарыздарды қоспағанда)

100

80 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық банктерiндегі салымдар

100

81 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымда рын-
дағы жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

100

82 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар резидент ұйымдардағы, тиісті рейтингтік бағасы 
жоқ резидент ұйымдардағы жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi 
бар бейрезидент ұйымдардағы салымдар

100

83 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар резидент ұйымдардың, тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
резидент ұйымдардың жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-
тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейре-
зидент ұйымдардың дебиторлық берешегі

100

84 Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі 100
85 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан «В-»-ке дейінгі тəуелсіз 

рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік 
мəртебесі бар бағалы қағаздар

100

86 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің жəне тиісті рейтингтік баға сы жоқ 
елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

100

87 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан «В-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары 
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары 
шығарған бағалы қағаздар

100

88 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
резидент ұйымдар жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-
тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейре-
зидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

100

89 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard &Poor’s агенттiгiнің 
«ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzBBB+»-тан «kzBBB-»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

100

90 «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы 
компаниясы шығарған бағалы қағаздар

100

91 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент 
банктеріне немесе Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан 
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке 
ашылған корреспонденттік шоттар бойынша талаптар

100

92 IV-тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

100

93 Төлемдер бойынша есеп айырысулар 100
94 Негізгі қаражат 100
95 Материалдық қорлар 100
96 Сыйақы жəне шығыстар сомасын алдын ала төлеу 100

V топ
97 Қаржы есептілігі ХҚЕС-ға сəйкес шоғырландырылған заңды 

тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу 
үлесіне), мерзімсіз қаржы құралдарына, реттелген борышына 
банктің инвестициялары

100

98 Əрқайсысы банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде қаржылық 
есептілігі шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнің) 10 (он-
нан) кем пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызынан 
аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы

100

99 банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) 10 (он) жəне одан көп пайызына ие қаржы ұйымының 
жай акцияларына банктің инвестициялары жəне шегерілетін 
уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге қалдырылған 
салық активтерінің бөлігі жəне Қалыптардың 11-тармақтың екінші, 
үшінші жəне төртінші абзацтарында көрсетілген негізгі капиталдан 
шегерілуі тиіс сома жиынтығында Қалыптардың 10-тармағында 
көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің 
негізгі капиталы айырмасының 17, 65 (он жеті бүтін жүзден алпыс 
бес) пайызынан аспайтын банктің инвестициялары

250

100 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

150

101 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

150

102 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен борыштық рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

150

103 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен тəуелсiз рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рей-
тингі бар елдердiң жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар

150

104 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингі бар резидент емес ұйымдарға жəне тиісті 
рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға берiлген қарыздар

150

105 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгей-
дегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ жəне тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) қарыз 
алушы тарапынан валюталық тəуекелдері хеджирлеудің тиісті 
құралдарымен өтелмеген бейрезидент ұйымдарға 2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап берілген жəне шетел валютасымен 1 (бір) жыл-
дан астам емес мерзімге ұсынылған қарыздар

200

106 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табыла-
тын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген 
қарыздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;

150

9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне
Сянган (Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi 
(Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

107 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз рейтингi неме-
се басқа рейтинтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

150

108 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

150

109 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы, жəне тиiстi 
рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардағы салымдар

150

110 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті- ұйымдардағы салым-
дар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне 
Сянган (Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия 
(Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi 
(Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары 
(Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

111 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар жəне тиiстi рейтингтік бағасы жоқ бейрези-
дент ұйымдардың дебиторлық берешегi

150

112 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті- ұйымдардың 
дебиторлық берешегі:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне Сянган 
(Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде 
ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;

150

(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде) 

(Соңы 19-бетте) 
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21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы; 
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi 
(Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

113 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен тəуелсіз рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рей-
тингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар

150

114 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен тəуелсіз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы 
қағаздар

150

115 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен борыштық рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы 
қағаздар

150

116 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас дең-
гейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдар жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

150

117 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті- ұйымдар шығарған 
бағалы қағаздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне 
Сянган (Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);

150

31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия 
(Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi 
(Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

118 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

350

119 V-тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

150

Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша 
мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне қосымша

 
 Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс банк 

активтерінің есебіне түсіндірме
 
1. Салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, банкте түзетілген 

құны аталған активтер көлемінің 50 (елу) пайызынан кем емес қамтамасыз етуі бар 
(Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банк активтері 
кестесінің (бұдан əрі - Кесте) 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 жəне 20-жолдарында 
көрсетілген активтер түріндегі) қарыздар банктерде осы тармаққа сəйкес түзетілген 
қамтамасыз ету құнын анықтауға мүмкіндік беретін барабар есепке алу жүйесі болған 
кезде түзетілген қамтамасыз ету құнын шегергендегі тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтер есебіне енгізіледі.

Түзетілген қамтамасыз ету құны (Кестенің 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 жəне 
20-жолдарында көрсетілген активтер түріндегі) мыналарға:

салымдар сомасының 100 (жүз) пайызына, оның ішінде осы банктегі қамтамасыз ету 
ретінде ұсынылғандары;

қамтамасыз етуге берілген бағалы қағаздардың нарықтық құнының 95 (тоқсан бес) 
пайызына;

қамтамасыз етуге берілген тазартылған бағалы металдардың нарықтық құнының 85 
(сексен бес) пайызына тең болады.

Жоғарыда көрсетілген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы 
қағаздардың қамтамасыз етілмеген бөлігі салымдарға, дебиторлық берешекке, сатып 
алынған бағалы қағаздарға сəйкес келетін тəуекел дəрежесі бойынша Кестеге сай 
мөлшерленеді.

2. Қарсы агенттен төмен тəуекел дəрежесі бар ұйымдар кепілдік берген (сақтандырған) 
банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдар, дебиторлық берешек, сатып 
алынған бағалы қағаздар, қарыздар, инвестициялар тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген (банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық 
берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың 
кепілдік берілген (сақтандырылған) сомасын шегергендегі) активтердің есебіне 
борышкердің тəуекел дəрежесі бойынша енгізіледі.

Банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық берешектің, 
сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың кепілдік берілген 
(сақтандырылған) сомасы тиісті кепілгердің (сақтандырушының) дебиторлық берешегінің 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленеді.

3. Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс банк 
активтерінің есебіне түсіндірменің (бұдан əрі - Түсіндірме) 1-тармағында көрсетілген, 
мынадай:

1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген;
2) оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 

5 (бес) пайыздан астамын иеленуші заңды тұлғаға тəуелді немесе оффшорлық аймақ 
аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;

3) оффшорлық аймақтардың азаматтары болып табылатын;
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық 

берешек, сатып алынған бағалы қағаздар жəне қарыздар Түсіндірменің 1-тармағында 
көрсетілген қамтамасыз етудің болуына қарамастан, Кестеге сəйкес тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленеді.

4. Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген, мынадай:
1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген, бірақ 

Standard&Poor’s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе 
міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуіне борыштық рейтингі көрсетілген 
деңгейден төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігі бар;

2) оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың 
азаматтары не Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымы ақпарат алмасу жөнінде 
міндеттемелер қабылдамаған оффшорлық аумақтар тізбесіне жатқызған мемлекеттердің 
аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын 
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне немесе жекелей алғанда жарғылық 
капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші заңды тұлғаларға тəуелді не көрсетілген 
оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты еншілес болып 
табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарды қоспағанда, оффшорлық аймақтардың 
аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайызынан астамын 
иеленуші заңды тұлғаларға тəуелді немесе оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген, 
бірақ көрсетілген деңгейден төмен емес борыштық рейтингі немесе міндеттемелерінің 
барлық сомасының қамтамасыз етуіне борыштық рейтингі көрсетілген деңгейден төмен 
емес бас ұйымның тиісті кепілдігі бар заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық 
берешек, сатып алынған бағалы қағаздар жəне қарыздар тəуекелдің нөл дəрежесі бой-
ынша мөлшерленеді.

5. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің активтерін есеп-
теу мақсатында:

ипотекалық тұрғын үй қарызы деп жеке тұлғаларға тұрғын үй салу үшін не оны сатып 
алу жəне (немесе) жөндеу мақсатында берілетін ипотекалық қарыз түсініледі;

тұтынушылық кредит деп жеке тұлғаларға кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен бай-
ланысты емес тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді сатып алуға 
берілген кредит түсініледі.

6. Егер бағалы қағаз шығарылымының арнайы борыштық рейтингі болса, онда 
тəуекел дəрежесі бойынша банк активтерін мөлшерлеу кезінде бағалы қағаз рейтингін 
ескеру қажет.

7. Валюталардың айырбастау бағамдарының жəне бағалы металдар бағамдарының 
өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелі бар қаржы құралдарының есебіне енгізілген 
активтерді қоспағанда, Қалыптардың 21-тармағына сəйкес нарықтық тəуекелді ескере 
отырып, активтердің, шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне 
енгізілген активтер кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің, 
шартты жəне ықтимал міндеттемелердің есебіне енгізілмейді.

8. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің активтерін есептеу 
мақсаттары үшін қамтамасыз етілмеген тұтынушылық қарыз деп жылжымайтын мүлік 
кепілімен қамтамасыз етілген қарыздарды, тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу шарт-
тары, жылжымайтын мүлікті сатып алу мəні болып табылатын өзге де шарттар бойын-
ша талап ету құқықтарын, қамтамасыз етілуі автокөлік болып табылатын қарыздарды, 
банктік салым шартына немесе ақша кепілі шартына сəйкес банкте орналастырылған, 
берілетін қарыз сомасын толығымен өтейтін ақша қамтамасыз етуі болып табыла-
тын қарыздарды, білім беруді кредиттеу жүйесі шеңберінде берілетін қарыздарды 
жəне тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы жүйесінің шеңберінде берілетін қарыздарды 
қоспағандағы тұтынушылық қарыз түсініледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №142 қаулысына 3-қосымша

Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi 
нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге 

шектi банк капиталының мөлшерiне 13-қосымша
 

 Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесі

№ Баптар атауы Есеп 
коэффициенті 
пайызбен

Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер
1 Қолма-қол ақша 100
2 Ұлттық Банктегі депозиттер 100
3 Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, 

акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіне тиесілі, кəсіпкерлік қызметпен байланысты 
емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды 
жүзеге асыратын заңды тұлғаға шет мемлекеттердің орталық 
үкiметтерiне, шет мемлекеттердің орталық банктерiне жəне 
халықаралық қаржы ұйымдарына 0 (нөл) пайыз кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар, 

100

4 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 0 (нөл) пайыздан жоғары 
мөлшерленген жағдайда, шет мемлекеттердiң орталық 
үкiметтерiне жəне шет мемлекеттердiң орталық банктерiне 
тиісті елдердің валютасында номинирленген талаптар

100

Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер
5 Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына 

талаптар, оның ішінде Қазақстан Республикасының жергілікті 
билік органдары шығарған, 20 (жиырма) пайыз кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар

85

6 Шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiне, шет 
мемлекеттердiң орталық банктерiне, шет мемлекеттердің 
жергілікті билік органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына 
20 (жиырма) пайыз кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленетін талаптар

85

7 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес ұзақмерзімді 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар қаржылық емес ұйымдардың 
бағалы қағаздары

85

8 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес ұзақ мерзімді 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктің міндеттемелері болып 
табылмайтын ипотекалық бағалы қағаздар

85

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы              
30 шіл деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№17244 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 13-18-беттерде) 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 22 тамыз          №353       Астана қаласы
 

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу 
үшін – Қазақстан Республикасының 

азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік емес заңды тұлғасы мен оның 
үлестес тұлғаларында болуы мүмкін ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскелерінің шекті (ең жоғары) 

мөлшерлерін айқындау әдістемесін
бекіту туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер 
кодексінің 14-бабы 1-тармағының 2-7) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған Шаруа немесе фермер қожалығын 
жүргізу үшін – Қазақстан Республикасының азаматында, ауыл 
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында 
болуы мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскеле рі-
нің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау əдістемесі бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Жер ресурстарын басқару комитеті заңнамада белгіленген тəр-
тіппен:

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

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесінің 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

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

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

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ 

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары 
– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 22 тамыздағы №353 бұйрығымен бекітілген

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – Қазақстан 
Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес 
заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы мүмкін 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің шекті (ең 
жоғары) мөлшерлерін айқындау əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – 

Қазақстан Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы 
мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 
шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау əдістемесі (бұдан əрі 
– Əдістеме) 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы 
Жер кодексінің 14-бабы 1-тармағының 2-7) тармақшасына сəйкес 
əзірленді.

2. Əдістеме ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілуі 
мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 
шекті (ең жоғары) мөлшерлерін (бұдан əрі – жер учаскелерінің 
шекті (ең жоғары) мөлшерлері) айқындау үшін бірыңғай тəсілді 
қалыптастыру жəне жергілікті жағдайларға жəне көрсетілген 
жерлерді пайдалану шарттары мен ерекшеліктеріне байланысты 
жергілікті өкілді жəне атқарушы органдардың бірлескен 
ұсыныстарын тұжырымдау мақсатында əзірленді. 

3. Осы Əдістемеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) аймақтылық коэффициенті – жер учаскелерінің республика 

аумағындағы табиғи жағдайлар бойынша аймақтарда орналасуын 
көрсететін коэффициент; 

2) жермен қамтамасыз етілу коэффициенті – жалпы республика 
бойынша ұқсас көрсеткішке қатысты экономикалық белсенді ауыл 
халқының бір бірлігіне есептегендегі, нақты облыстың əкімшілік ау-
даны бойынша ауыл шаруашылығы алқаптары (егістік, шабын дықтар, 
жайылымдар) алаңының мөлшерін көрсететін коэффициент;

3) жер учаскесі – жер қатынастары субъектілеріне белгіленген 
тəртіппен бекітіліп берілген, тұйықталған шекарамен бөлінген 
жердің бөлігі; 

4) жер учаскесінің шекті (ең жоғары) мөлшері – ауыл шаруашы-
лығы алқаптарының түрлері бойынша (егістік, шабындық, жайы-
лым) бір əкімшілік ауданның шегінде өндірістің оңтайлы құры-
лымын ескере отырып, жерлерді тиімді пайдалануға арналған 
жер учаскесінің мөлшері;

5) суландырылу коэффициенті – əкімшілік ауданның аумағын-
дағы табиғи жағдайлар бойынша аймақтарда су көздерінің бар-
лығын көрсететін коэффициент;

6) үлестес тұлға – мемлекеттік емес заңды тұлғаға қатысты 
енші лес болып табылатын немесе тəуелді акционерлік қоғам 
болып танылатын ұйым. 

2-тарау. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау
4. Осы Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес жер учаскелерінің 

шекті (ең жоғары) мөлшерлері облыстың əрбір əкімшілік ауда-
ны, облыстық жəне республикалық маңызы бар қала, астана 
(бұдан əрі – аудан) бойынша жер учаскелерінің базалық шекті 
алаңдарын ауыл шаруашылығы алқаптарының түріне қарай 
жермен қамтамасыз етілу, аймақтық жəне жайылымдардың су-
ландырылу коэффициенттеріне көбейту жолымен есептелінеді.

5. Алқаптар түрлері бойынша ауданның жер учаскелерінің 
базалық шекті алаңы алқаптар түрлері (егістік, шабындықтар, 
жайылымдар) бойынша жеке-жеке, ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жəне босалқы жерлердегі ауданның ауылдық 
округінің орташа алаңынан мынадай мөлшерде айқындалады: 

1) Қазақстан Республикасының азаматтарына шаруа немесе 
фермер қожалығын жүргізу үшін – бес пайыз; 

2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды 
тұлғаларына жəне оның үлестік тұлғаларына ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін – жиырма бес пайыз. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жəне босалқы жерлердің 
орташа алаңы аудандағы ауылдық округ алқаптарының түр-
лері (егістік, шабындықтар, жайылымдар) бойынша жеке-жеке, 
аудандағы алқаптардың аталған түрлерінің жалпы ала ңын 
аудандағы ауылдық округтердің санына бөлу жолымен есептеледі.

6. Жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін есеп-
теген кезде қолданылатын түзету коэффициенттері (жермен 
қамтамасыз етілу, табиғи-ауыл шаруашылығы аймақтары 
бойынша аймақтылық, жайылымдардың суландырылуы) осы 
Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген. 

7. Суармалы ауыл шаруашылығы алқаптары бойынша жер 
учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін есептеу кезінде 
белгіленген мөлшерлерге қосымша мынадай түзету коэффи-
циенттерi қолданылады:

жерасты суларының тереңдiгi: тұщы су - 3 метрден асатын, 
минералды су - 6 метрден астатын тұзданбаған топыраққа - 0,7; 

жерасты суларының тереңдiгі: аз минералданған су 3-6 метр 
болатын аз тұзданған топыраққа - 0,8; 

жерасты суларының тереңдiгi: минералданған су 3 метрден 
төмен болатын орташа жəне қатты тұзданған топыраққа - 0,9. 

8. Бұл ретте аудан шегінде ауыл шаруашылығы алқаптарының 
(егістік, шабындықтар, жайылымдар) түрлері бойынша есептел-
ген жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлері аудан ның 
ауылдық округі алқаптарының (егістік, шабындықтар, жайы-
лымдар) түрлері бойынша жеке-жеке ауыл шаруашылығы мақса-
тын дағы жəне босалқы жерлердің орташа алаңының елу пайы-
зынан аспайды.

Жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшері осы тармақтың 
бірінші бөлімінде көрсетілген мөлшерден асып кеткен жағдайда, 
ол ауданның ауылдық округі алқаптарының (егістік, шабындықтар, 
жайылымдар) түрлері бойынша жеке-жеке ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жəне босалқы жерлердің орташа алаңының елу 
пайызы мөлшерінде алынады.

 Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – Қазақстан 
Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін 

жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы 
мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 

шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау əдістемесіне 
1-қосымша

Жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін есептеу

Егістік бойынша: 
Мең жоғ. шқ/заңды тұлға = БША шқ/заңды тұлға × Kжер × Kайм. 
БША шқ = Sегістік / Nауылдық округтер× 5 %
БША заңды тұлға = Sегістік / Nауылдық округтер × 25 % 

Шабындықтар бойынша: 
Мең жоғ. шқ/заңды тұлға = БША шқ/заңды тұлға × Kжер × Kайм. 
БША шқ = Sшабындық / Nауылдық округтер× 5 %
БША заңды тұлға = Sшабындық/ Nауылдық округтер × 25 % 

Жайылымдар бойынша:
Мең жоғ. шқ/заңды тұлға = БША шқ/заңды тұлға × Kжер × Kайм. × Kсуланд. 
БША шқ = Sжайылым / Nауылдық округтер× 5 %
БША заңды тұлға = Sжайылым/ Nауылдық округтер × 25 %, 
 
мұнда:
Мең жоғ. шқ/заңды тұлға – жоғарылатын жəне төмендететін коэффи-

циенттерді ескере отырып, бір шаруа немесе фермер қожалығына 
немесе мемлекеттік емес заңды тұлға мен оның үлестес тұлғала-
рына ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілетін алқап 
түрлері бойынша жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөл-
шерлері, гектар; 

БША шқ/заңды тұлға – бір шаруа немесе фермер қожалығына неме-
се мемлекеттік емес заңды тұлға мен оның үлестес тұлғаларына 
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілетін ауданның 
базалық шекті алаңы; 

Kжер – жермен қамтамасыз етілу коэффициенті;
Kсуланд. – суландырылу коэффициенті;
Kайм. – аймақтылық коэффициенті;
Sегістік, Sшабындық, S жайылым – ауданның ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жəне босалқы жерлерінің ауыл шаруашылығы 
алқаптары (егістік, шабындықтар, жайылымдар) алаңы;

Nауылдық округтер – аудан аумағындағы ауылдық округтер саны. 

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – Қазақстан 
Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін 

жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы 
мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 

шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау əдістемесіне 
2-қосымша

Жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін 
есептеген кезде қолданылатын түзету коэффиценттері 
(жермен қамтамасыз етілу, табиғи-ауыл шаруашылығы 
аймақтары бойынша аймақтылық, жайылымдардың 

суландырылуы) 

1. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің ауыл шаруа-
шылығы алқаптарының (егістік, шабындықтар, жайылымдар) 
түрлері бойынша ауданның жермен қамтамасыз етілу коэффи-
циенті мына формула бойынша есептеледі:

Кауд. жер = (S(егістік, шабындық, жайылым) / Сэконом. белсенді ауыл халқы) / Креспублика жер, 

мұнда:
Кауд. жер – жермен қамтамасыз етілу коэффициенті;
* Креспублика жер – республиканың жермен қамтамасыз етілу 

коэффициенті (ескертпеге сəйкес тұрақты шама); 
S(егістік, шабындық, жайылым) – ауданның ауыл шаруашылығы мақса-

тындағы жəне босалқы жерлерінің ауыл шаруашылығы алқаптары 
(егістік, шабындық, жайылым) алаңы;

Сэконом. белсенді ауыл халқы – ауданның экономикалық белсенді ауыл 
халқының саны, адам.

Республика бойынша жермен қамтамасыз етілу коэффициенті:
Ауыл шаруашылығы алқаптарының атауы Коэффициент

егістік 6,46
шабындық 1,1
жайылым 38,2

Аталған коэффициенттер Қазақстан Республикасы жер тең ге-
рімінің деректері бойынша республика жəне облыстың бір ауданының 
(қаланың) шегінде бірыңғай нормативтік көрсеткіш терді жəне есепті 
кезеңнің басталуына сəйкес келетін ресми статистикалық ақпаратты 
қолдану арқылы, республиканың ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жəне босалқы жерлерінің ауыл шаруашылығы алқаптары (алқаптар 
түрі бойынша) алаңының белсенді ауыл халқының 1 бірлігіне 
арақатынасы ретінде есептелген.

2. Табиғи-ауыл шаруашылығы аймақтары бойынша аймақтылық 
жəне жайылымдардың суландырылу коэффициенттерінің мəні:

Табиғи-ауыл шаруашылығы 
аймағының атауы 

Коэффициент

табиғи-ауыл шаруашылығы аймақтары бойынша аймақтылық
орманды дала жəне дала 1,3
қуаң дала 1,1
шөлейтті жəне шөлді 1,0
тау етегi-шөлдi-дала 1,1
тау етегi-шөлдi 1,2
таулы-далалы жəне таулы 1,3
жайылымдардың суландырылуы 
орманды дала жəне дала 0,88
қуаң дала 1,08
шөлейтті жəне шөлді 0,92
тау етегi-шөлдi-далалық 1,76
тау етегi-шөлдi 1,92
таулы-далалы жəне таулы 1,5

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 12 қыркүйекте Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17365 болып 
енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 27 тамыз            №359          Астана қаласы

Жер комиссиясы туралы үлгі ережені
бекіту туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер 
Кодексінің 14-бабы 1–тармағының 2-3) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. Жер комиссиясы туралы үлгі ереже осы бұйрыққа қосымшаға 
сəйкес бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Жер ресурстарын басқару комитеті заннамада белгіленген 
тəртіппен:

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

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдер  індегі көшірмесінің 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін; 

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ 

 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары 
– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 27 тамыздағы №359 бұйрығымен бекітілген

Жер комиссиясы туралы үлгі ереже 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жер комиссиясы туралы үлгі ереже (бұдан əрі – Үлгі 
ереже) 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы 
Жер кодексінің 14-бабы 1-тармағының 2-3) тармақшасына сəйкес 
əзірленді. 

2. Жер комиссиясы (бұдан əрі - Комиссия) облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандар-
дың, облыстық маңызы бар қалалардың аумағында құзыреті 
шегінде тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган болып табылады. 
Комиссия өзінің жұмысын ашықтық, жариялылық, алқалылық 
жəне əділдік қағидаттарында ұйымдастырады.

3. Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының жер қатынастарын реттейтін нор-
мативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

2-тарау. Комиссияның функциялары мен құқықтары

4. Комиссияның функциялары жер учаскелеріне құқықтар беру 
туралы (шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) 
құқығын беру жөніндегі конкурс жеңімпазын айқындау туралы), 
жер учаскелерінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы жəне 
су қорының жерін басқа санаттардағы жерге ауыстыру туралы 
өтініштерді (өтінімдерді) қарау жəне қорытындылар дайындау 
болып табылады.

5. Комиссия өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 
мемлекеттік органдардан жер учаскесінің бары немесе жоғы ту-
ралы, жер учаскесіне ауыртпалық туралы, заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталында шетелдіктердің үлесі бары немесе жоғы 
туралы, су қорғау аймақтары мен белдеулерінің пайдаланылу 
режимі туралы мəліметтерді сұратуға жəне алуға құқылы.

3-тарау. Комиссияның қызметін ұйымдастыру

6. Комиссия өз қызметін тұрақты негізде жүзеге асырады.
7. Комиссия құрамы Кодекстің 43-бабына сəйкес айқындалады. 
8. Комиссия төрағасы облыс, республикалық маңызы бар 

қала, астана, аудан, облыстық маңызы бар қала əкімінің жер 
мəселеріне жетекшілік ететін орынбасары болып табылады.

 9. Төраға Комиссияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
осы Үлгі ережеде Комиссияға жүктелген міндеттер мен функ-
циялардың уақтылы жəне сапалы орындалуын қамтамасыз етеді.

10. Комиссия төрағасы:
1) отырысты шақырады;
2) Комиссияның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асы-

рады;
3) Комиссияның жұмысын жоспарлайды;
4) Комиссия отырыстарына төрағалық етеді.
11. Комиссия мүшелері:
1) ұсынылған материалдармен танысады;
2) Комиссия отырысында қаралуы тиіс мəселелерді қарайды 

жəне тиісті шешім шығаруға қатысады;
3) отырыстарға қатысу жөніндегі өз өкілеттігін басқа адамға 

бермейді.
12. Комиссия хатшысы:
1) Комиссия отырысының күн тəртібін жасайды;
2) Комиссия мүшелеріне Комисия отырысының өтетін күні мен 

орны туралы хабарлайды;
3) отырысты өткізуге қажетті материалдарды дайындауды 

жүзеге асырады, комиссия отырысының хаттамасын жəне ко-
миссия отырысының қорытындысын ресімдейді;

4) Комиссия мүшесі болып табылмайды.
13. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астана-

ның, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жер қатынастары 
саласындағы тиісті уəкілетті органы Комиссияның жұмыс органы 
(бұдан əрі – Жұмыс органы) болып табылады.

Комиссия хатшысының міндеттері Жұмыс органының мама-
нына жүктеледі.

14. Отырыстың күн тəртібін, сондай-ақ өткізілетін күнін, уақыты 
мен орнын Комиссия төрағасы айқындайды.

15 . Комиссияның кезекті отырысының күн тəртібін қалыптас-
тыруды, Комиссия мүшелерін шақыруды, Комиссия қорытын-
дыларының жобаларын жəне басқа да қажетті іс-шараларды 
Жұмыс орган қамтамасыз етеді.

16. Комиссия отырысы, егер оған оның құрамының жалпы 
санының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Бұл 
ретте қоғамдық кеңестер, агроөнеркəсіптік кешен саласындағы 
мемлекеттік емес ұйымдар жəне өзге де салалық мемлекеттік 
емес ұйымдар, Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасы, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдары 
өкілдерінің қатысу саны қатысып отырған жер комиссиясы 
мүшелерінің жалпы санының кемінде елу пайызын құруы тиіс. 
Жер комиссиясының мүшелері оның отырыстарына ауысу 
құқығынсыз қатысады.

17. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабыл-
данады. Дауыс беру нəтижелері отырысқа қатысушы жер ко-
миссиясы мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен 
айқындалады жəне егер жер комиссиясы мүшелерінің көпшілігі 
дауыс берсе шешім қабылданды деп саналады.

18. Комиссия отырысы міндетті түрде аудио, бейнежазба 
құралдарының көмегімен жазылады. Жер комиссиясының оты-
рысын аудио, бейнежазба құралдарының көмегімен жазуды 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 
ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы 
органы жүзеге асырады. 

19. Комиссияның қорытындысы бес жұмыс күні ішінде Жұмыс 
органы сұралып отырған жер учаскесін мəлімделген нысаналы 
мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігі туралы ұсыныстарды 
Комиссияға берген уақыттан бастап хаттамалық шешім ныса-
нында үш данада жасалады. 

20. Комиссияның оң қорытындысының бір данасы бес жұмыс 
күні ішінде оның жерге орналастыру жобасын дайындауы үшін 
өтініш берушіге беріледі.

4-тарау. Қорытынды ережелер

21. Жер комиссиясының хаттамалық шешіміне сот тəртібімен 
шағым жасалуы мүмкін. 

Сотқа арыз берілгенде Комиссияның хаттамалық шешімінің 
орындалуы тоқтатылады.

22. Комиссия қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз 
ету тиісті əкімнің аппаратына ж үктеледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 21 қыркүйекте Нормативтік құқықтық  
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17400 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 3 шілде           №276           Астана қаласы

«Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы 
тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республ икасы Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

2015 жылғы 3 маусымдағы № 445 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жəрдем-
ақы туралы» 1999 жылғы 5 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңы 5-бабының 7-тармағына жəне 6-бабының 1-тармағына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Арнаулы мемлекеттік жəрдемақы тағайындау жəне төлеу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 3 
маусымдағы № 445 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11745 болып тіркелген, 2015 
жылғы 5 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Арнаулы мемлекеттік 
жəрдемақы тағайындау жəне төлеу қағидаларында:

2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпора циясы 

(бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи 
монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техни-
калық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді жəне квазимем-
лекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, «бір терезе» 
қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи моно-
полиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық 
шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, квазимем лекеттік сектор 
субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау 
жəне көрсетілетін қызметті алушыға олардың нəтижелерін 
беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық 
нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды оның орналасқан жері 
бойынша мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Жəрдемақы ай сайын ағымдағы ай үшін жəне Заңда белгі-

ленген мөлшерде оны алуға құқық туындаған күннен бастап жəр-
дем ақы тағайындалған шарттардың сақталуы кезеңіне төленеді.

Жəрдемақы алушы қайтыс болған жағдайда жəрдемақы қайтыс 
болған айын қоса алғанға дейін төленеді.

Жəрдемақы алушы Қазақстан Республикасынан тыс жерге 
тұрақты тұруға кеткен жағдайда жəрдемақы төлеу кеткен айын 
қоса алғанға дейін жүргізіледі.»;

6-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Мүгедектік алғаш рет белгіленген кезде Заңның 4-бабының 

1-1), 7), 8), 8-1) тармақшаларында көрсетілген адамдар мүгедектігі 
бойынша жəрдемақы тағайындау үшін Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
14 сəуірдегі № 223 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк базалық 
зейнетақы төлемiн бюджет қаражаты есебiнен беру, сондай-
ақ жасына байланысты зейнетақы төлемдерін, мүгедектігі 
бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін 
мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақыларды, мемлекеттік арнайы 
жəрдемақыларды тағайындау жəне жүзеге асыру қағидаларына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11110 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 223 Қағидалар) 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішпен тұрғылықты жері 
бойынша МƏС бөлімшесіне жүгінеді.»;

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Төлемді қалпына келтіру үшін негіздеме болып табыла-

тын мəн-жайлар туындаған жағдайда Мемлекеттік корпорация 
бөлімшесінің электрондық шешім жобасымен қоса ұсынылған 
құжаттармен ЭІМ-ні дайындауы жəне оны жəрдемақы тағайындау 
жөніндегі уəкілетті органның бекітуі тоқтатыла тұрған күннен 
бастап не қалпына келтіруге құқық туындаған күннен бастап 
жүргізіледі.».

2. Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігінің Əлеуметтік көмек департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін баспа 
жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне ресми жариялау 
жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министр-
лігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс 
күні ішінде Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне 
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтер ұсынуды қамта-
масыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республика-
сының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі 
С.Қ.Жақыповаға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік

қорғау министрі М.ƏБІЛҚАСЫМОВА

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі 
_______________ Д. Абаев
2018 жылғы 23 шілде

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Қорғаныс министрі ________________ С. Жасұзақов
2018 жылғы 17 шілде

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі ________________ Қ. Қасымов
2018 жылғы 12 шілде

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 3 тамызда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17270 болып 
енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 20 шілде          №313           Астана қаласы 

«Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмектi 
тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту 

туралы» 2015 жылғы 5 мамырдағы №320 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік  даму министрінің 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 
17 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7) бабының 
4-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

«Мемлекеттiк атаулы əлеуметтiк көмектi тағайындау жəне 
төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 5 мамырдағы № 320 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11426 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 9 шілдеде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттiк атаулы əлеумет-
тiк көмектi тағайындау жəне төлеу қағидаларында:

2-тармақта:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) еңбекке қабілетті адам (отбасының еңбекке қабілетті 

мүшесі) бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды 
жəне (немесе) екі айдан астам еңбекке уақытша қабілетсіздік 
мерзімі белгіленуі мүмкін аурулары бар адамдарды қоспағанда, он 
алты жастан бастап «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
11-бабының 1-тармағында көзделген жасқа дейінгі адам немесе 
отбасы мүшесі;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) халықты жұмыспен қамту орталығы – жұмыспен қамтуға 

жəрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру, жұмыссыздықтан 

əлеуметтік қорғауды жəне жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің өзге 
де шараларын ұйымдастыру мақсатында ауданның, облыстық 
жəне республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органы құратын заңды тұлға.»;

6-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) «Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн бюджет 

қаражаты есебiнен беру, сондай-ақ жасына байланысты 
зейнет ақы төлемдерін, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан 
айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік əлеуметтік 
жəрдем ақыларды, мемлекеттік арнайы жəрдемақыларды 
тағайындау жəне жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 14 сəуірдегі № 223 бұйрығымен 
бекітілген Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн бюджет 
қаражаты есебiнен беру, сондай-ақ уəкілетті ұйымнан төленетін 
зейнетақы төлемдерін, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан 
айрылу жағдайы бойынша жəне жасына байланысты берілетін 
мемлекеттік базалық əлеуметтік жəрдемақыларды, мемлекеттік 
арнайы жəрдемақыларды тағайындау жəне жүзеге асыру 
қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11110 болып тіркелген) 4-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша оқу орнының анықтамасы, егер он сегіз жастан жиырма 
үш жасқа дейін асырауындағылар орта, техникалық жəне кəсіптік 
ортадан кейінгі білім беру, жоғары оқу орындарында күндізгі оқу 
нысаны бойынша оқитын болып табылса, оқу орнынан жылына 
бір рет сұратылады.

Жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің белсенді шараларына тар-
тылатын еңбекке қабілетті отбасы мүшелері өтінішке қосымша:

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу» Қазақстан Респуб-
ликасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 28 сəуірдегі № 279 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11342 
болып тіркелген) мемлекеттік көрсетілген қызмет стандартына 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жұмыс іздеуші адам ретінде 
тіркелуге өтінішті;

еңбек қызметін растайтын құжатты (бар болса);
білімі, біліктілігі, арнайы білімінің немесе кəсіптік даярлығының 

болуы туралы құжатты (бар болса) ұсынады.
Он алты жасқа толмаған адамның атынан ата-анасының 

немесе оның заңды өкілдерінің біреуінің еңбек қызметін жүзе-
ге асыруға келісімі туралы еркін нысанда жазылған өтініш 
ұсынылады.

Үшінші адамның атаулы əлеуметтік көмек тағайындауға өтінішті 
жəне қажетті құжаттарды беруі атаулы əлеуметтік көмек алуға 
құқығы бар адамның нотариат куəландырған сенiмхаты бойын-
ша жүргізіледі.

Өтініш беруші құжаттарды салыстырып тексеру үшін түпнұс-
қада ұсынады.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Атаулы əлеуметтік көмек мөлшері отбасы құрамы (немесе) 

жиынтық табысы өзгерген жағдайда көрсетілген мəн-жайлар орын 
алған күннен бастап қайта есептеледі.

Атаулы əлеуметтік көмек алушы атаулы əлеуметтік көмек 
мөлшерінің немесе оны алу құқығының өзгеруіне негіз болатын 
мəн-жайлар туындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
Орталықты, ал ауылдық жерде əкімді аталған мəн-жайлар туралы 
хабардар етеді.

Алушы атаулы əлеуметтік көмек мөлшеріне əсер ететін 
мəн-жайлар туралы уақытында хабардар етпеген кезде, көмек 
мөлшері көрсетілген мəн-жайлар туындаған сəттен бастап, бірақ 
оны тағайындау күнінен ерте емес қайта есептеледі, ал өтініш 
беруші атаулы əлеуметтік көмекті заңсыз тағайындауға əкелген 
дəйексіз мəліметтерді ұсынғаны анықталған жағдайда адамға 
(отбасыға) атаулы əлеуметтік көмек төлеу оның тағайындалған 
кезеңіне тоқтатылады.»;

20-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) құрамында еңбекке қабілетті адамдары жоқ немесе жалғыз 

еңбекке қабілетті мүшесі жеті жасқа дейінгі балаға, мүгедек 
балаға, бірінші немесе екінші топтағы мүгедекке, бөгденің күтіміне 
жəне көмегіне мұқтаж қартқа күтімді жүзеге асыратын табысы аз 
отбасыларға көрсетіледі.

Шартсыз ақшалай көмек өтініш жасалған айдан бастап ағым-
дағы тоқсанға тағайындайды жəне ай сайын төленеді»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Шартты ақшалай көмек жалғызілікті немесе жалғыз 

тұратын еңбекке қабілетті күнкөрісі төмен адамдарға, сондай-ақ 
өз құрамында еңбекке қабілетті мүшесі (мүшелері) бар табысы 
аз отбасыларға ол (олар) жұмыспен қамтуға жəрдемдесу жəне 
(немесе) қажет болған кезде əлеуметтік бейімдеу шараларына 
қатысқан жағдайда көрсетіледі.

Шартты ақшалай көмекті уəкілетті орган əлеуметтік келісім-
шарттың қолданылу мерзіміне (алты айға) өтініш жасалған айдан 
бастап тағайындайды жəне əлеуметтік келісімшартта белгіленген 
кезеңге ай сайын немесе бір рет төленеді.

Біржолғы шартты ақшалай көмек үш айда бір рет төленеді.
Біржолғы төлем əлеуметтік келісімшарт бойынша міндеттеме-

лерді орындаумен байланысты іс-шараларға, жеке қосалқы 
шаруашылықты дамытуға (үй малын, құстарды жəне басқаларды 
сатып алуға), дара кəсіпкерлік қызметті ұйымдастыруға (бұрын 
алған қарыздарды өтеуді, тұрғын үй сатып алуды қоспағанда) 
ғана қолданылады.»;

28-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) 18 жасқа дейінгі балаларды, кəмелетке толғаннан кейін 

оқу орындарын бітірген уақытына дейін (бірақ жиырма үш жасқа 
толғанға дейін) орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім 
алатын адамдарды жəне отбасы мүшелерінің жеті жасқа дейінгі 
балаға күтімді жүзеге асыратын бір мүшесін қоспағанда бір ай 
ішінде əлеуметтік келісімшарт қолданысының қалған кезеңіне 
50%-пайызға қысқартылады;»;

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Уəкілетті орган шартты ақшалай көмектің мөлшерін азайту 

туралы шешім шығарғаннан кейін əлеуметтік келісімшарт бойын-
ша міндеттемелердің қайта орындалмағаны анықталған кезде 
Орталық бір жұмыс күні ішінде:

əлеуметтік келісімшартты бұзу туралы қорытынды дайын-
дайды;

«2) 18 жасқа дейінгі балаларды, кəмелетке толғаннан кейін 
оқу орындарын бітірген уақытына дейін (бірақ жиырма үш жасқа 
толғанға дейін) орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын 
адамдарды жəне отбасы мүшелерінің жеті жасқа дейінгі балаға 
күтімді жүзеге асыратын бір мүшесін қоспағанда, отбасыға 
берілетін шартты ақшалай көмекті тоқтату туралы электрондық 
шешім жобасын қалыптастырады.

отбасыға берілетін шартты ақшалай көмекті тоқтату туралы 
электрондық шешім жобасын əлеуметтік келісімшарт міндеттеме-
лерінің бұзылуы туралы қорытындымен қоса осы Қағидалардың 
13-тармағында көзделген тəртіппен уəкілетті органға жолдайды;

алушыны осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес əлеуметтік 
келісімшартта көзделген міндеттемелердің алғаш рет (қайтадан) 
орындалмағаны туралы хабардар етеді.»;

31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «31. Мынадай:
1) отбасы мүшелерін əлеуметтік бейімдеу бойынша іс-шара-

лар дың мерзімін ұзарту қажеттілігі;
2) əлеуметтік келісімшарттың қолданылу кезеңі аяқталған 

кезге еңбекке қабілетті адамдарға (отбасының еңбекке қабілетті 
мүшелеріне) қатысты қолданылатын жұмыспен қамтуға жəрдем-
десудің белсенді шараларының мерзімдері аяқталмаған;

3) еңбекке қабілетті адам (отбасының еңбекке қабілетті 
мүшелері) əлеуметтік келісімшарт бойынша міндеттемелерін 
өзіне (өздеріне) байланысты емес себептер (екі айдан астам 
еңбекке уақытша қабілетсіздік, жазатайым оқиға, дүлей зілзала) 
бойынша орындамаған);

4) жеке қосалқы шаруашылықты жəне (немесе) дара кəсіпкерлік 
қызметті дамытудың жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізу 
үшін қолдаудың қажеттілігі болған жағдайларда, оны қосымша 
алты айға дейін ұзарту мүмкіндігімен алты айға жасалады.

Əлеуметтік келісімшартты ұзарту туралы шешімді уəкілетті 
орган өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты негізінде жəне 
халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі аудандық 
(қалалық) комиссияның ұсынымын ескере отырып, əлеуметтік 
келісімшарттың қолданылу кезеңі аяқталғанға дейін күнтізбелік 
он күннен кешіктірмей қабылдайды.

Əлеуметтік келісімшарт ұзартылған кезде шартты ақшалай 
көмектің мөлшері қайта қаралмайды.».

10-қосымшасының:
Халықты жұмыспен қамтудың белсенді шаралары тізбесінің 

2-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
7) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

міндетін атқарушының «Профилактикалық медициналық қарап-
тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-
ақ осы қарап-тексерулерді өткізудің қағидалары мен кезеңділігін 
белгілеу туралы» 2009 жылғы 10 қарашадағы № 685 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 5918 болып тіркелген), Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің «Скрининг ұйымдастыру бекіту туралы ұйым-
дастыру ережесін бекіту туралы» 2010 жылғы 9 қыркүйектегі 
№704 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6490 болып тіркелген) сəйкес скринингтік 
қаралудан өту;».

2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігінің Əлеуметтік көмек департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 

он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін баспа 
жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне ресми жария-
лау жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министр-
лігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрықты облыстардың, Астана жəне Алматы қалалары-
ның жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік бағдарлаалар 
басқармасының назарына жеткізуді;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні 
ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 
1) 2) 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республика-
сының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі 
С.Қ.Жақыповаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтіз-
белік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік

қорғау министрі М.ƏБІЛҚАСЫМОВА

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар
министрі _______________ Д. Абаев
2018 жылғы 25 шілде

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі _______________ Е. Біртанов
2018 жылғы 27 шілде

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 3 тамызда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17269 болып 
енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 13 тамыз           №348         Астана қаласы 

«Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің 
еңбегін пайдалануға тыйым салынатын 

жұмыстардың тізімін, он сегіз жасқа 
толмаған жұмыскерлердің ауыр заттарды 

тасуы мен қозғалтуының шекті нормаларын 
және әйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым 
салынатын жұмыстардың тізімін, әйелдердің 

ауыр заттарды қолмен көтеруінің және 
жылжытуының шекті нормаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 944 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек 
кодексінің 16-бабы 27) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің еңбегін пайда-
лануға тыйым салынатын жұмыстардың тізімін, он сегіз жасқа 
толмаған жұмыскерлердің ауыр заттарды тасуы мен қозғалтуының 
шекті нормаларын жəне əйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым 
салынатын жұмыстардың тізімін, əйелдердің ауыр заттарды 
қолмен көтеруінің жəне жылжытуының шекті нормаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеу-
меттік даму министрінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 944 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12597 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 21 қаңтарда жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əйелдердiң еңбегiн пайдала-
нуға тыйым салынатын жұмыстардың тізімі, əйелдердiң ауыр 
заттарды қолмен көтеруінің жəне жылжытуының шектi норма-
ларында:

«Металл өңдеу» деген 1.1-кiшi бөлiмде:
10-тармақ алып тасталсын;
12, 13, 14, 15, 16 жəне 17-тармақтар алып тасталсын;
«Құрылыс, монтаждау жəне құрылыс-жөндеу жұмыстары» 

деген 1.2-кіші бөлімде:
24, 25 жəне 26-тармақтар алып тасталсын;
27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«27. Жер қазушы»;
28-тармақ алып тасталсын;
30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«30. Кессоншы, кессоншы-аппаратшы, кессоншы-үңгілеуші, 

кессоншы-электрмонтаждаушы»;
33, 35, 36, 38, 39 жəне 40-тармақтар алып тасталсын;
«Тау-кен жұмыстары» деген 1.3-кіші бөлімде:
51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«51. Мұнай мен газ ұңғымаларын пайдалану жəне барлау 

ұңғымаларын бұрғылаушы»;
64-тармақ алып тасталсын;
«Геологиялық барлау жəне топографиялық-геодезиялық 

жұмыстар» деген 1.4-кіші бөлімде:
70 жəне 71-тармақтар алып тасталсын;
88, 89, 90 жəне 91-тармақтар алып тасталсын;
«Түсті металлургия» деген 1.6-кіші бөлімде:
146-тармақ алып тасталсын;
155, 156 жəне 157-тармақтар алып тасталсын;
«Лакбояу өндiрiсi» деген 1.11-кіші бөлім алып тасталсын;
«Резеңкені қайта өңдеу» деген 1.12-кіші бөлім алып тасталсын;
«Целлюлоза, қағаз, картон жəне олардан бұйым жасау өндірісі» 

деген 1.14-кіші бөлімде:
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 жəне 

213-тармақтар алып тасталсын;
215, 216, 217, 218, 219 жəне 220-тармақтар алып тасталсын;
«Тас өңдеу жəне тастан құйылатын бұйымдар өндiрiсi» деген 

1.16-кіші бөлімде:
223 жəне 224-тармақтар алып тасталсын;
228-тармақ алып тасталсын;
«Тоқыма жəне жеңiл өнеркəсiп» деген 1.20-кіші бөлімде:
236, 237, 238, 239, 240, 241 жəне 242-тармақтар алып тасталсын;
«Тамақ өнеркəсiбi» деген 1.21-кіші бөлімде:
245, 246 жəне 247-тармақтар алып тасталсын;
«Өзен көлiгi» деген 1.23-кіші бөлімде:
257-тармақ алып тасталсын;
258-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«258. Қатты отынмен жұмыс iстейтiн кемелердiң қазан 

қондырғыларының машинисі (от жағушысы)»;
«Полиграфия өндірісі» деген 1.24-кіші бөлім алып тасталсын;
«Экономиканың барлық салаларына ортақ жұмысшы кəсіптері» 

деген 1.25-кіші бөлімде:
270-тармақ алып тасталсын;
278-тармақ алып тасталсын;
285-тармақ алып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік 

қорғау министрлігінің Еңбек жəне əлеуметтік əріптестік департа-
менті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялауға 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен кейін күнтізбелік 
он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында 
ресми жариялауға жіберуді;

4) ресми жарияланғаннан кейін осы бұйрықты Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министр-
лігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні 
ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 
1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республика-
сының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі 
Н.Б.Əлтаевқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік 

қорғау министрі М.ƏБІЛҚАСЫМОВА

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 14 қыркүйекте Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17375 бо-
лып енгізілді.


