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12 ҚЫРКҮЙЕК 2019 ЖЫЛ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 29 тамыз №639
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
«Телерадио хабарларын тарату саласындағы
ұлттық оператор туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2012 жылғы 11 маусымдағы №777 қаулысына
өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Телерадио хабарларын тарату саласындағы ұлттық оператор туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы
11 маусымдағы №777 қаулысына (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2012 ж., №56, 770-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Телерадио хабарларын тарату саласындағы ұлттық оператор «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылғы
18 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының
2-тармағында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырады.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 31 тамыз №647
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
«Болашақ» халықаралық стипендиясын
тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу
қағидаларын бекіту және «Болашақ»
халықаралық стипендиясын жұмсау
бағыттарын айқындау туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2008 жылғы 11 маусымдағы №573 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту жəне «Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы
№573 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж.,
№30, 297-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларында:
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Конкурсқа қатысуға жоғары білімі не бакалавр дəрежесі
бар жəне осы Қағидалардың шарттары мен талаптарына
сəйкес құжаттар ұсынған, тілдік курстарға, академиялық оқуға/
тағылымдамаға жəне кейіннен еңбекпен өтеуге кететін жиынтық
оқыту мерзімдерін ескергенде құжаттарды тапсыру сəтінде
заңнамада белгіленген зейнеткерлік жас шегінен аспайтын
Қазақстан Республикасының азаматтары жіберіледі.»;
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11.Үміткер құжаттар топтамасын «электрондық үкімет» вебпорталы немесе «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы арқылы бере алады, олар құжаттардың осы
Қағидалардың 10, 10-1-10-4-тармақтарының талаптарына
сəйкестігі тұрғысынан тексеру жүргізеді. Нəтижесі бойынша
үміткерге құжаттарды қабылдау туралы қолхат не оларды
қабылдаудан дəлелді бас тарту беріледі.
Құжаттар осы Қағидалардың талаптары мен шарттарына
сəйкес келмесе, сондай-ақ құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда үміткер бұзушылықтарды жояды жəне оларды қабылдау үшін белгіленген мерзім кезеңінде құжаттар топтамасын қайта ұсына алады.
Үміткердің жəне конкурсқа қатысуға рұқсат беру үшін құжаттар
топтамасының осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігін
қарауды Əкімші жүзеге асырады.
Қарау нəтижелері бойынша үміткерге конкурсқа қатысуға
рұқсат беру не құжаттарды жеке тəртіппен қарау үшін Жұмыс
органына жіберу туралы хабарлама жіберіледі.»;
12-тармақтың 4) тармақшасындағы «жағдайда жүзеге асырады.» деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 5)
тармақшамен толықтырылсын:
«5) құжаттарды тапсыру сəтінде тілдік курстарға, академиялық
оқуға/тағылымдамаға жəне кейіннен еңбекпен өтеуге кететін
жиынтық шекті оқыту мерзімдері заңнамада белгіленген зейнеткерлік жас шегінен асқан жағдайда жүзеге асырады.»;
13-тармақ мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) үміткердің осы Қағидалардың 8-тармағының талаптарына
сəйкес келмеуі.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап
қолданысқа енгізіледі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 2 қыркүйек

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі А.МАМИН
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 2 қыркүйектегі №648 қаулысына қосымша
Жамбыл облысының шекарасына қосылатын Алматы облысының жерлері бөлігінің экспликациясы
Р/с
№

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Аккредиттеу туралы куəліктің нысанын, Жеке кəсіпкерлік
субъектілерінің бірлестіктері мен өзге де коммерциялық емес
ұйымдарды аккредиттеуді өткізу қағидаларын, аккредиттеудің
күшін жою негіздері мен тəртібін бекіту жəне «Жеке кəсіпкерлік
мəселелері жөніндегі сараптамалық кеңестер туралы үлгілік
ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015
жылғы 28 желтоқсандағы №1090 қаулысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 30 қарашадағы №799 қаулысына (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., №66, 392-құжат) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктері мен өзге де коммерциялық емес ұйымдарды
аккредиттеуді өткізу қағидаларында, аккредиттеудің күшін жою
негіздері мен тəртібінде:
3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Бірлестіктер мен ұйымдар аккредиттеуге жатады.
4. Аккредиттеуді мемлекеттік орган аккредиттеуді жүзеге асыру
мерзімдері туралы мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі хабарландыру жарияланғаннан кейін жыл сайын жүзеге асырады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 5 қыркүйек
№660
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жеке
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір
шаралары туралы» 2016 жылғы 19 сәуірдегі
№234 және «Қолжетімді кредит беру міндетін
шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті
қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы»
2018 жылғы 11 желтоқсандағы №820
қаулыларына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) «Жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы
19 сəуірдегі №234 қаулысында (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №25-26, 139-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020»

2

3

4

5

6

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің «Гвардейск
аудандық пайдалану бөлімі» республикалық мемлекеттік
мекемесі

03-045-226-009

1050,3079

–

1050,3079

2.

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
министрлігі Ғылым комитетінің «Биологиялық қауіпсіздік
проблемаларының ғылыми зерттеу институты»
республикалық мемлекеттік кəсіпорны

03-045-226-005

6,72

–

6,72

3.

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
министрлігі Ғылым комитетінің «Биологиялық қауіпсіздік
проблемаларының ғылыми зерттеу институты»
республикалық мемлекеттік кəсіпорны

03-045-226-006

0,9

4.

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
министрлігі Ғылым комитетінің «Биологиялық қауіпсіздік
проблемаларының ғылыми зерттеу институты»
республикалық мемлекеттік кəсіпорны

03-045-226-008

20,55

Манабаева Ақмарал Қондыбайқызы

03-045-226-010

0,1815

0,1815

03-045-226-011

0,3258

0,3258

7.

Манабаева Ақмарал Қондыбайқызы

03-045-226-012

0,4249

0,4249

8.

Манабаева Ақмарал Қондыбайқызы

03-045-226-013

2,0499

2,0499

9.

Жер алабы (бұрынғы «Алматы» əскери бірлескен
шаруашылығының жерлері)

03-045-226

10,32

2,82

7,5

1091,78

2,82

1088,96

Барлығы

Қант қызылшасы (қант қызылшасы тұқымдарын қоспағанда) жəне
азықтық өсімдіктер тұқымын өсіру
Жүзім өсіру

0121

Шарап жүзімі жəне жүзімнің асханалық сорттары

Дəнді жемістер жəне
сүйекті жемістер өсіру

0124

Дəнді жəне сүйекті жемістер: алма, өрік, шие жəне қызыл шие, шабдалы жəне тақыр шабдалы, алмұрт жəне беже, қара өрік жəне шомыр
өсіру

Өзге де жеміс ағаштарын,
бұталар мен жаңғақ
түрлерін өсіру

0125

Жидек өсіру: қарақат/көкжидек, қарақат, қарлыған, киви, таңқурай,
құлпынай/бүлдірген, өзге де жеміс түрлері
Жемістердің тұқымдарын өсіру
Жеуге жарамды жаңғақтарды өсіру: бадам, кешью, талшын, фундук/орман жаңғағы, пісте, грек жаңғағы, басқа да жаңғақ түрлері
Жеміс ағаштарының, бұталардың басқа түрлерін өсіру: айлауық
жемістері

2

Балықтан,
шаян
тəрізділер
мен моллюскілерден
жасалған
өнімдер

0142
Малдың жəне қодастың
басқа да тұқымдарын өсіру

Ет алу үшін ірі қара мал жəне қодас өсіру

Малдың сүтті тұқымдарын
өсіру

0141

Малдың сүтті тұқымдарын өсіру жəне өсіру
Шикі сүт алу

Жылқы өсіру

0143

Жылқы өсіру

Түйелер мен түйе
тұқымдастарды өсіру

0144

Түйелер мен түйе тұқымдастарды өсіру жəне молайту

Қой мен
ешкі өсіру

0145

Қой мен ешкі өсіру жəне молайту
Қой мен ешкінің шикі сүтін өндіру
Жүн дайындау
Қозылардың терілерін дайындау

Шошқа жəне торай өсіру

0146

Торайлар, шошқалар, шошқа еті

Құс шаруашылығы

0147

Инкубациялық жұмыртқа өндірісі
Үй құстарын өсіру жəне көбейту: тауық, күркетауық, үйрек, қаз жəне т.б.
Жұмыртқа өндірісі*

Жануарлардың өзге де
түрлерін өсіру

0149

Омарта шаруашылығы жəне бал мен бал балауызы өндірісі

Теңіз акваөсіру

0321

Аквариум балықтарын өсіруді, моллюскілер (устрица, мидия жəне
т.б.) уылдырығының, ірі теңіз шаяндарының, асшаяндардың, балық
шабақтарының өндірісін жəне оларды қолмен өңдеуді қоса алғанда,
теңіз суында балық өсіру, қызыл балдырлар мен басқа да жеуге жарамды балдырларды өсіру, шаян тəрізділерді, қос жақтаулы
моллюскілерді, теңіз суындағы басқа да моллюскілер мен басқа да су
жануарларының түрлерін, теңіз суындағы акваөсіру, резервуарларда
тұздалған суда акваөсіру
Теңіз балықтарының түрлерін өсіру жөніндегі инкубаторлық станциялар, жылы теңіз фермалары

Тұщы су
акваөсіру

0322

Тұщы су балықтарының аквариумдық түрлерін өсіруді, тұщы суды
мекендейтін шаян тəрізділерді, қос жақтаулы моллюскілерді, өзге де
моллюскілерді жəне су жануарларының басқа да түрлерін өсіруді,
инкубаторлық станциялардың (тұщы су) жұмысын қоса алғанда, тұщы
суда балық өсіру
Бақа өсіру

Тұщы суда балық аулау

0312

Ішкі суларда коммерциялық негізде балық аулау
Тұщы суларда шаян тəрізділер мен моллюскілерді аулау
Тұщы суларда теңіз жануарларының түрлерін аулау
Тұщы су материалдарын жинау

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

* Тек инвестициялық мақсаттарға
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 қыркүйектегі №660 қаулысына 2-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 10-қосымша
Өңдеу өнеркəсібі жəне көрсетілетін қызметтер жобаларының
шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі

№

Тауарлар
тобының
атауы

Экономикалық
қызмет түрлерінің
жалпы жіктеуішінің
атауы

1

2

3

4

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 9-қосымша

Экономикалық қызмет
түрлерінің жалпы
жіктеуішінің атауы

2

3

Экономикалық
қызмет түрлерінің
жалпы жіктеуіші

1

Тауарлар
тобының
атауы

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

4

5

Ауыл шаруашылығы

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

5
I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

1

Еттен жəне
құс етінен
жасалған
өнімдер

Еттен жəне үй
құсының етінен
жасалған өнімдер
өндірісі

1013

2

Өзге де
тамақ
өнімдерінің
өндірісі

Қант өндірісі

1081

Қант қызылшасынан қант жасау

Какао, шоколад жəне қантты
кондитерлік
тағамдар өндірісі

1082

Шоколад жəне шоколад кəмпиттерінің өндірісі
Қантты кəмпиттер: карамель, какао, нуга, помадка, ақ шоколад өндірісі
Сағыз өндірісі
Қантталған жемістер өндірісі
Шоколадты жаңғақ, цукат өндірісі
Кəмпиттер, жастықша кəмпиттер, қақ өндірісі

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ
1

20,55

Манабаева Ақмарал Қондыбайқызы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 қыркүйектегі №660 қаулысына 1-қосымша

№

–

5.

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің мәселелері» туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы №1111 қаулысына
толықтыру енгізу туралы

Агроөнеркəсіптік кешендегі өндіріс жобалары
шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі

0,9

6.

2019 жылғы 3 қыркүйек №653
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

басқа
алқаптар

1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау
қағидаларында:
9 жəне 10-қосымшалар осы қаулыға 1 жəне 2-қосымшаларға
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің
кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларында:
9-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
2) «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді
теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мəселелері туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 820 қаулысында:
көрсетілген қаулымен бекітілген Басым жобаларға кредит
беру тетігінде:
қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда
жазылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Оның ішінде
Жайылым,
гектар

1.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің
мəселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы №1111 қаулысына (Қа зақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 40, 522-құжат) мынадай
толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім
жəне ғылым министрлігі туралы ережеде:
16-тармақта:
орталық аппараттың функциялары:
мынадай мазмұндағы 153) тармақшамен толықтырылсын:
«153) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарына бекітілген дене
шынықтыру-сауықтыру жəне спорт құрылысжайларын мүліктік
жалдауға (жалға) беру қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Жер
Жер учаскесінің
учаскесінің
кадастрлық
ауданы, гекнөмірі
тар

Жер пайдаланушылардың/жер алабының атауы

Экономикалық
қызмет түрлерінің
жалпы жіктеуіші

«Аккредиттеу туралы куәліктің нысанын,
Жеке кәсіпкерлік субьектілерінің
бірлестіктері мен өзге де коммерциялық емес
ұйымдарды аккредиттеуді өткізу
қағидаларын, аккредиттеудің күшін жою
негіздері мен тәртібін бекіту және «Жеке
кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі
сараптамалық кеңестер туралы үлгілік
ережені бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1090
қаулысына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2018 жылғы 30 қарашадағы №799
қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы
Заңының 10-бабының 1-1) тармақшасына жəне Алматы мен Жамбыл облыстарының жергілікті өкілді жəне атқарушы органдарының
ұсыныстарына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Алматы облысының Жамбыл ауданы жерлерінің жалпы ауданы 1091,78 гектар бөлігін Жамбыл
облысы Қордай ауданының шекарасына қосу жолымен Алматы жəне Жамбыл облыстарының шекаралары өзгертілсін.
2. Алматы жəне Жамбыл облыстарының жергілікті атқарушы органдары осы қаулыны іске асыру бойынша қажетті шараларды
қабылдасын.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аккредиттеуді жүзеге асыру туралы хабарландырулар мерзімді
баспасөз басылымдарында немесе мемлекеттік органдардың
ресми интернет-ресурстарында жарияланады.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2019 жылғы 2 қыркүйек №651
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

№648

Алматы және Жамбыл облыстарының шекараларын өзгерту туралы

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін

13

Кептірілген, тұздалған немесе ысталған ет өндірісі, дайын орамалар
Ет өнімдерін: шұжық, салями, қызыл шұжық, сүрленген құрғақ шұжық, сервелат, ысталған болон шұжығы, бас, орамалар, пісірілген ветчина жасау

Дəнді дақылдарды (күрішті
қоспағанда), бұршақты
дақылдар мен майлы
тұқымдарды өсіру

0111

Қытайбұршақ, жер жаңғағы, мақта тұқымы, кəдімгі майкене, зығыр
тұқымы, қыша тұқымы, майлы нуга тұқымы, рапс тұқымы, бояғыш
мақсары тұқымы, күнжіт тұқымы, күнбағыс тұқымы, өзге де майлы
тұқымдар сияқты майлы тұқымдарды өсіру

3

Балалар
тағамы

Балалар
тағамының жəне
диеталық тамақ
өнімдерінің өндірісі

1086

Арнайы диеталар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерін: балалар тағамын;
қосымша сүт жəне басқа да тамақ өнімдерін; жасы кіші балаларға арналған
тамақ өнімдерін; калориясы аз жəне калориясы азайтылған өнімдерді жасау

Көкөністер жəне
бақша өнімдерін,
тамыржемістілер мен
түйнекжемістілерді өсіру

0113

Көкөніс, оның ішінде қызанақ, басты пияз, шалот пиязы, сарымсақ, порей пиязы жəне басқа да пиязды көкөністер, қауданды қырыққабат,
гүлді қырыққабат, кольраби, жапырақты қырыққабат жəне басқа да
осыған ұқсас жеуге жарамды көкөністер, сəбіз, шалқан, тамыр балдыры, шалғам басқа да осыған ұқсас жеуге жарамды тамыржемістілер,
бұрыш, қияр мен корнишон, қант қызылшасы жəне асханалық
қызылша, көкөніс, картоп, қант қызылшасының тұқымдарын өсіру
Бақша дақылдарын өсіру, оның ішінде қарбыз, қауын жəне асқабақ
өсіру

4

Ұн тарту
өнеркəсібі
өнімдерінің,
крахмалдар
мен крахмал
өнімдерінің
өндірісі

Крахмал жəне крахмалдан жасалған
өнімдер өндірісі

1062

Күріштен, картоптан, жүгеріден, бидайдан крахмал жасау
Шикі жүгеріні майдалау
Глюкоза жəне (немесе) глюкоза-фруктоза шəрбатын, қант шəрбатын,
мальтоза, инулин жасау
Дəннің маңызын жасау
Жүгері майын жасау

Ұн-жарма
өнеркəсібі
өнімдерінің өндірісі

1061

Құрғақ бұршақ дəндерінің, тамырлар немесе сабақтар немесе жеуге жарамды
жаңғақтар өндірісі
Құрғақ таңғы ас сияқты дəнді тамақ өнімдерінің өндірісі
Ұн қоспаларының жəне нанға, тортқа, бəлішке, пирогтар мен бисквиттерге, печеньелерге немесе құймақтарға арналған, дайын ұн қоспалары мен қамырлар
өндірісі
Бидай қауыздарының, қара бидай, сұлы, жүгері немесе басқа да дəн
қауыздарының өндірісі

Талшықты иіру
дақылдарын өсіру

0116

Мақта, зығыр өсіру
Мақта тұқымын өсіру

Басқа да маусымдық
дақылдарды өсіру

0119

Тарна, жемдік қызылша, жем-шөп, беден, жоңышқа, эспарцет, жемдік
жүгері жəне басқа шөптерді, жемдік қырыққабат жəне қарапайым
жемдік өнімдерді өсіру
Қарақұмық өсіру

(Жалғасы 14-бетте)

RESMI

14

(Жалғасы. Басы 13-бетте)

1

3

4
1072

Макарон
өнімдерінің өндірісі

1073

6

Дайын тамақ Дайындалған тамақ
өнімдерінің өндірісі
өнімдері
(өндірістік
ауқымда)

1085

Ет тағамдарының өндірісі
Тартылған балық етін қоса алғанда, балық тағамдарының өндірісі
Көкөністерден жасалған тағамдар өндірісі
Тоңазытылған пицца немесе өзге тəсілмен сақтау үшін дайындалған пицца
өндірісі

7

Жемістер
мен
көкөністерді
өңдеу жəне
консервілеу

Жеміс жəне көкөніс
шырындарының
өндірісі

1032

Жемістерден жəне (немесе) көкөністерден жасалған шырындар өндірісі
Жас жемістерден жəне көкөністерден жасалған концентраттар қойылтпалар
өндірісі

Жемістер мен
көкөністерді қайта
өңдеудің жəне
консервілеудің өзге
де түрлері

1039

Мұздатылған немесе консервіленген түрдегі дайын тағамдарды қоспағанда,
негізінен жемістерден немесе көкөністерден тұратын тамақ өнімдерінің
өндірісі
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді сақтау: мұздату, кептіру, май
немесе сірке суын сіңіру, консервілеу жəне т.б.
Жемістерден немесе көкөністерден тамақ өнімдерінің өндірісі
Джемдер, мармеладтар жəне асханалық желе өндірісі
Жаңғақ қуыру
Жаңғақтардан жасалатын паста жəне өзге де азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Фермаларда ұсталатын жануарларға
арналған дайын
азық өндірісі

1091

8

9

2

18 Жиһаз

Кептірілген нан
жəне печенье өндірісі; ұзақ сақтауға арналған ұннан
жасалған кондитерлік бұйымдар, торттар, тəтті тоқаштар,
бəліштер жəне бисквиттер өндірісі

5

Нан-бөлке
жəне ұннан
жасалған
өнімдер
өндірісі

Мал
азығының
өндірісі

Ауыл шаруа- Жүкті қоймаға қою
шылығы
жəне сақтау
өнімдерін
сақтау

5210
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Кеңсе жəне студия
жиһазының өндірісі

3101

Ас үй жиһазының
өндірісі

3102

Басқа да жиһаз
өндірісі

3109

Дивандар, диван-кереуеттер өндірісі
Бақшаға арналған орындықтар өндірісі
Жатын бөлмеге, қонақ бөлмеге, бақшаға арналған жиһаз өндірісі
Тігін машиналарына, теледидарларға арналған тумбалар өндірісі

19 Жиһаз
өңдіруге
арналған
материалдар

Шпон, фанера,
жұқа тақтайлар мен
панельдер өндірісі

1621

Желімделген фанера жəне өзге де бұйымдар өндірісі: жылтыратылған,
боялған, жабылған, сіңдірілген, жақсартылған жəне нығайтылған (қағаз немесе мата көмегімен)
Желімделген фанера, бір қабатты фанера жəне осыған ұқсас ламинатталған
ағаш табақ бұйымдарының өндірісі
Құрама тақтайлар мен өзге де табақ материалдарының өндірісі
Тығыздығы орташа талшықты табақ материалдарының жəне өзге де
талшықты материалдар өндірісі
Сəндік материалдар өндірісі
Желімделген ламинатталған ағаш бұйымдарының, ламинатталған бір қабатты
фанера өндірісі

20 Матрастар

Матрастар өндірісі

3103

Матрастар: серіппесі бар немесе тығыздалған матрастар; құрамында
серпімділікті ұстап тұратын материалдар бар матрастар; қапталмаған резеңке
немесе пластик матрастар өндірісі
Матрастарға арналған тұғырлар өндірісі

21 Тұрмыстық
электроника
аспаптарының
өндірісі

Механикалық шамаларды өлшеуге
арналған аспаптар
өндірісі

2651

Жылыту жүйелеріне арналған температураны бақылау аспаптарының өндірісі
Сұйықтық температурасын өлшеуге арналған шыны жəне биметалл термометрлер (медициналықты қоспағанда) өндірісі
Тұрмыстық өлшеуіштер өндірісі (мысалы, су өлшегіш, газөлшегіш, электр
энергиясын есептегіштер)
Су өлшеуіштер мен есептеу қондырғыларының өндірісі
Қозғалыс детекторларының өндірісі

Сəулелендіру,
электромедициналық жəне
электротерапиялық
жабдықтар өндірісі

2660

Өнеркəсіптік, медициналық, диагностикалық, зерттеу, ғылыми жəне осыған
ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын альфа-, бета-, гаммасəулеленуге,
рентгендік жəне өзге де радиациялық сəулеленуге негізделген жабдықтар
өндірісі
Томографтар өндірісі
Магниттік-резонанстық бейнені алуға арналған жабдықтар өндірісі
Медициналық ультрадыбыстық жабдықтар өндірісі
Электрокардиографтар өндірісі
Электромедициналық эндоскопиялық жабдықтар өндірісі
Медициналық лазерлік жабдықтар өндірісі
Кардиостимуляторлар өндірісі
Есту аппараттары өндірісі
Тамақ өнімдері мен сүт өнімдерін сəулелендірумен өңдеуге арналған
жабдықтар өндірісі

Электр-тұрмыстық
аспаптар өндірісі

2751

Өзге де тұрмыстық электр аспаптарының: электр сужылытқыштар, тасымалданатын электржылытқыштар, электрпештер, электрқыздырғыштар өндірісі

Батареялар мен
аккумуляторлар
өндірісі

2720

Бастапқы элементтер: құрамында марганец, сынап, күміс диоксиді бар батарея элементтерінің өндірісі
Бөлгіштер, корпустар, қақпақтар сияқты қосалқы бөлшектерді қоса алғанда,
электр аккумуляторларының өндірісі
Қорғасын-қышқылды батареялар өндірісі
Никель-кадмий батареяларының өндірісі
Никель-металлогидридті қуат көзі батареяларының өндірісі
Литий батареяларының өндірісі
Құрғақ батареялар өндірісі
Сұйық электролиті бар батареялар өндірісі

Электрмен
жарықтандыру
жабдықтарының
өндірісі

2740

Газразрядты, флуоресцентті, ультракүлгін, инфрақызыл жəне т.б. қыздыру
шамдарының өндірісі
Жəндіктермен күресуге арналған электр шамдарының өндірісі
Төбелік жарықтандыру аспаптарының өндірісі
Аспашамдар, шамшырақтар өндірісі
Үстел шамдарының (оның ішінде жарықтандыру құралдарының) өндірісі
Жаңа жылдық шыршаларға арналған электр гирляндаларының өндірісі
Электр каминдер өндірісі
Қол электр шамдарының өндірісі
Шамдар өндірісі (мысалы, карбид, электрлік, газ, газолин, керосин)
Прожекторлар өндірісі
Көше жарықтандыру құралдарының (бағдаршамдардан басқа) өндірісі
Көлік құралдарына арналған жарықтандыру жабдықтарының (мысалы, автомобильдерге, ұшақтарға, кемелерге, қайықтарға арналған) өндірісі
Электрлік емес жарықтандыру жабдықтарының өндірісі

5
Кептірілген нан, печенье жəне өзге де құрғақ нан пісіру өнімдері өндірісі
Ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік бұйымдар мен торттар,
тəтті тоқаштар, бəліштер мен бисквиттер өндірісі
Печенье, крекерлер, крендельдер жəне т.б. сияқты тұздалған жəне тəтті
өнімдер өндірісі

Макарондар, кеспелер, кеспе жəне (немесе) олардан жасалған жартылай фабрикаттар (тез дайындалатын) өндірісі
Қамырдан жасалған консервіленген немесе тоңазытылған өнімдер, оның
ішінде макарон өнімдерінің өндірісі

ІҚМ, ұсақ малға, жылқыларға, құстар мен шошқаларға арналған азық өндірісі

Азық-түлік өнімдерін сақтау жəне сату бойынша көтерме-тарату орталықтарын
құру

II. АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕН БАСҚА ТАУАРЛАР
1. КИІМ ЖƏНЕ АКСЕССУАРЛАР
10 Сырт киім
жəне аксессуарлар

11 Іш киім

Басқа да тоқылған
жəне тоқыма
бұйымдарының
өндірісі

1439

Пуловерлер, свитерлер, кардигандар, тоқылған кофталар, жилеттер жəне
осындай бұйымдар сияқты тоқылған немесе трикотаж бұйымдар жəне басқа
да дайын бұйымдар өндірісі

Арнайы киім
өндірісі

1412

Арнайы киім өндірісі

Сырт киім өндірісі

1413

Ерлерге, əйелдерге жəне балаларға арналған сырт киім: пальто, костюмдер,
жакеттер, шалбарлар, белдемшелер, қалпақтар мен баскиімдер өндірісі
Былғарыдан жасалған сырт киімнен басқа, тоқыма, тоқылған немесе тоқыма
емес трикотаж маталардан жасалған сырт киімдердің өзге де түрлерінің
өндірісі

Іш киім өндірісі

1414

Əйелдер, ерлер мен балаларға арналған тоқыма, тоқылған немесе трикотаж
маталардан, шілтерден жасалған іш киімдер жəне түнгі киімдер: жейделер,
футболкалар, кальсондар, келтешалбарлар, пижамалар, түнгі жейделер,
көйлектер, блузалар, ішкі белдемшелер, комбинациялар, бюстгальтерлер,
корсеттер өндірісі

Тоқылған жəне
трикотаж шұлық
бұйымдарының
өндірісі

1431

Ұйықтарды, триколарды жəне колготкаларды қоса алғанда, шұлық
бұйымдарының өндірісі

12 Тоқыма
Тоқыма
жəне
бұйымдарын өңдеу
былғары
бұйымдарын
өндіруге
арналған
материалдар

13 Аяқ киім
жəне оның
жабдықтары

13

22 Жарықтандыру
құралдары

Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса
алғанда, мақта-мата, мақта талшығы өндірісі
Шашақ жіп, махер мата, дəке тəрізді тоқылған материалдар өндірісі
Жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда,
жүн мата өндірісі
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса
алғанда, жібек мата өндірісі
Зығыр мата өндірісі
Басқа да маталар өндірісі, мысалы, қытай қалақайынан, кендірден, жөкеден
жəне арнайы иірілген жіптен
Шыны талшығынан жасалған маталар өндірісі
Карбонидті жəне арамидті жіптер өндірісі
Тоқу əдісімен жасанды тері өндірісі

Текстиль
талшықтарын дайындау жəне иіру

1310

Мақта талшығының, мақта иірімжібінің өндірісі
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін жүннен
иірімжіп иіру жəне жасау
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін зығыр
иірімжібін жасау
Өзге де текстиль талшықтарын иіру

Жіптер, арқандар,
жіңішке арқандар,
жіңішке баулар, баулар өндірісі жəне
тор тоқу

1394

Текстиль талшықтарынан, таспалардан жəне ұқсас материалдардан
жасалған, сіңдірілген жəне сіңдірілмеген, қапталған, резеңкеден немесе
пластмассадан жасалған қабықшамен қорғалған немесе қорғалмаған шпагат,
арқан, жіп жəне трос өндірісі
Шпагаттан, арқандар мен жіптерден тор жасау
Арқандар мен торлы матадан жасалған бұйымдар: балық аулау торлары,
кемелердегі сақтандыру торлары, түсіру жұмыстары кезінде пайдаланылатын
қорғау құралдары, металл шығыршықтары бар матауыштар, жіптер немесе
тростар өндірісі жəне т.б.

Теріні илеу жəне
өңдеу

15111

Тері мен былғарыны илеу, бояу жəне өңдеу
Күдері, қашалған былғары, тегіс немесе металдандырылған тері өндірісі

Аяқ киім өндірісі

1520

Қалыптауды қоса алғанда, аяқ киімді кез келген материалдардан кез келген
тəсілмен жасау
Аяқ киімдердің былғары жəне резеңке бөліктерін: сыртқы жəне ішкі бөліктерін,
ұлтанын, өкшесін жасау

3. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
23 Құрылыс ма- Пластикалық
териалдары құрылыс
бұйымдарының
өндірісі

2223

Пластикалық құрылыс бұйымдарының: пластик есіктер, терезелер, жақтаулар,
терезе қақпақтарының, жалюзилер, бағыттаушы жұқа тақтайшалар, ыдыстар, пластик жабындар, рулондар түріндегі қабырға мен төбеге арналған
қаптауыш, тақтайшалар, пластиналар еден жабындарының өзге де түрлерінің,
ванна, душ кабиналары, раковиналар, унитаздар, су ағызатын бачоктар
сияқты пластик гигиена заттарының өндірісі
Винил, линолеум сияқты майысқақ төсемдер өндірісі

Бастапқы қалыптағы пластмасса
өндірісі

2016

Полипропилен мен полистирол өндірісі

Бояулар, лактар жəне ұқсас
бояғыш заттар,
типографиялық
бояулар мен
мастика өндірісі

2030

Бояулар, лактар мен эмальдар өндірісі
Дайын бояйтын заттар мен колерлер өндірісі
Эмальдар, лактар жəне жағатын құрамдар мен сол сияқты препараттар
өндірісі
Мастика өндірісі
Шпатлевка жəне сол сияқты үстіңгі беттерді тегістеуге арналған препараттар
өндірісі
Дайын бояу өндірісі
Типографиялық бояу өндірісі
Органикалық еріткіштер, бояу мен лактарды дайын еріткіштер өндірісі

Желім өндірісі

2052

Резеңке желімі мен дайын желімдеу құрамдарын қоса алғанда, желім мен
дайын желімдеу құрамдарының өндірісі

Табақ шынысын
қалыптастыру жəне
өңдеу

2312

Күшейтілген немесе көп қатпарлы жалпақ шыны өндірісі
Айна өндірісі
Шыныдан жасалған көп қатпарлы оқшаулағыш заттар өндірісі

Отқа төзімді
бұйымдар өндірісі

2320

Отқа төзімді ерітінді, бетон жəне т.б. өндірісі
Отқа төзімді қыш бұйымдар: кремний ұнтағынан жасалған жылу оқшаулағыш
қыш бұйымдар; отқа төзімді кірпіш, блоктар мен еден жабындары жəне т.б.;
реторт, тигель, муфель, форсунка, келтеқұбырлар, мүштіктер мен т.б. өндірісі
Құрамында магнезит, доломит немесе хромит бар отқа төзімді бұйымдар
өндірісі

Қыш жабындар мен
плиталар өндірісі

2331

Отқа төзімді емес қыш бұйымдар немесе қабырға плиткаларының, мозаика
жəне т.б. өндірісі
Отқа төзімді емес қыш тротуар плиталары мен брусчаткалар өндірісі

Кірпіш, черепица
жəне күйдірілген
балшықтан жасалған өзге де құрылыс
бұйымдарының
өндірісі

2332

Отқа төзімді емес құрылыс материалдарының: қыш плиткалар, черепица,
мұржаның үстіндегі қалпақтар, құбырлар, оқшаулағыш материалдар жəне т.б.
өндірісі
Терракотадан еден плиткасын жасау

Бетоннан
жасалған құрылыс
бұйымдарының
өндірісі

2361

Құрылыс мақсатында пайдалану үшін бетоннан, цементтен немесе жасанды
тастан жасалған дайын бұйымдар өндірісі: еден жабындары, төсеуге арналған
плиткалар, кірпіштер, плиталар, құбырлар, бағандар жəне т.б.
Құрылысқа немесе азаматтық құрылысқа арналған құрама темір-бетон жəне
бетон конструкциялар өндірісі
Бетоннан блоктар, панельдер жасау
Силикат кірпіш өндірісі

Асбестоцементтен
жəне талшықты цементтен жасалған
бұйымдар өндірісі

2365

Цементпен, гипспен немесе басқа да минералды байланыстырушы материалдармен аралас өсімдік шикізатынан (ағаш жүнінен, сабаннан, қамыстан,
құрақтан) құрылыс материалдарының өндірісі
Целлюлоза талшықтары бар асбест-цементтен жəне талшықты цементтен
немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар: гофрланған табақтар (шифер), өзге де табақтар, панельдер, черепицалар, құбырлар, түтіктер, резервуарлар, чандар, жуғыштар, раковиналар, ыдыстар, жиһаз, терезе қораптары
жəне т.б. өндірісі

Бетоннан, құрылыс
гипсінен жəне цементтен жасалған
өзге де бұйымдар
өндірісі

2369

Бетоннан, құрылыс гипсінен, цементтен немесе жасанды тастан жасалған
өзге де бұйымдар өндірісі: мүсіндер, фурнитуралар, барельефтер, вазалар,
гүл құмыралары жəне т.б.

Басқа топтамаларға
енгізілмеген өзге
де бей металл минералдық өнім
өндірісі

2399

Минералды негіздегі оқшаулағыш материалдар: қож-мақта жəне ұқсас
минералды мақта; қатпарлы вермикулит, қопсыған балшық жəне ұқсас
оқшаулағыш жылу материалдары немесе дыбыс оқшаулағыш материалдар
өндірісі

24 Есіктер мен
терезелер

Металдан жасалған
есіктер мен терезелер өндірісі

2512

Металдан жасалған есіктер, терезелер мен жақтаулар, терезе қақпалары мен
қақпалар өндірісі

25 Цементті
қоспағанда,
əрлеу материалдары

Əк жəне құрылыс
гипсінің өндірісі

2352

Құрылыс (кальцийлендірілген гипс немесе кальций сульфаты) гипсін өндіру
Сылақ өндірісі

2. ҮЙГЕ ЖƏНЕ КЕҢСЕГЕ АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАР
14 Тұрмыстық
химия

Сабын мен жуғыш,
тазартқыш жəне
жылтыратқыш заттар өндірісі

2041

Органикалық беткі-белсенді препараттар өндірісі
Жуғыш құралдар себілген немесе сіңірілген қағаздар, сулықтар өндірісі
Глицерин өндірісі
Косметикалық сабынды қоспағанда, сабын өндірісі
Беткі-белсенді препараттар: қатты немесе сұйық түрдегі кір жуатын ұнтақтар
жəне басқа да жуғыш құралдар, ыдыс-аяқ жууға арналған препараттар кір
жуған кезде қосуға арналған хош иістендіргіш жəне жұмсартқыш заттар
өндірісі
Тазартқыш жəне жылтыратқыш құралдар: ауа тазартқыштар, жасанды балауыз, былғары бұйымдарды күтуге арналған құралдар, жиһазға жəне ағаш
беттерге арналған полирольдар, шыны жəне металл беттерге арналған полирольдар, осыларға ұқсас құралдар себілген немесе сіңірілген сулықтарды
қоса алғанда, тазартқыш пасталар мен ұнтақтар өндірісі

15 Кілемдер

Кілемдер мен кілем
бұйымдарының
өндірісі

1393

Кілемдер, паластар жəне төсеніштер, едендік жабындар қамтылатын тоқыма
жабындарының өндірісі
Киіз жабындарының өндірісі

16 Үйге
арналған
тоқыма жəне
басқа да
бұйымдар

Киімнен басқа,
дайын тоқыма
бұйымдарының
өндірісі

1392

Тоқылған немесе трикотаж маталарды қоса алғанда, кез келген тоқыма материалынан дайын бұйымдар: пледті қоса алғанда, жүн көрпе, төсек-орын, асхана, дəретхана немесе ас үй маталары, сырып тігілген көрпе, мамық көрпе,
пуфиктер, жастықтар, ұйықтауға арналған қаптар өндірісі
Дайын жиһаз заттарын: перделер, шымылдықтар, төсек-орын жапқышы, ас үй
сүлгілері, ыдыс жууға арналған шүберектер өндірісі

Тоқыма жаймаларының өндірісі

1391

Тоқылған немесе трикотаж маталар шығару жəне өңдеу: түкті маталар, тор
көзді жəне шілтер маталар өндірісі

Резеңкетехникалық
бұйымдар өндірісі

22191

Табиғи немесе синтетикалық резеңкеден, вулканизацияланбаған,
вулканизацияланған резеңкеден немесе беріктігі жоғары резеңкеден жасалған
өзге де өнімдерді: резеңке пластиналарды, табақтарды, жолақтарды,
білікшелерді жəне т.б.; шиналарға, құбырлар мен шлангілерге арналған камераларды; резеңке конвейерлік немесе трансмиссиялық белбеулерді; эластиктен жасалған киімдерді (тұтас, тігіссіз); аяқ киімге арналған резеңке ұлтанды
жəне өзге де резеңке бөліктерді; резеңке жіптер мен бауларды; резеңке
иірімжіптер мен маталарды; резеңке жиектерді, гарнитур мен баспаларды; резеңке үрлемелі резеңке матрастарды, үрлемелі шарларды қамтитын
бұйымдарды өндіру
Резеңкеден щеткалар мен қылқаламдар өндірісі
Резеңке құбырлар өндірісі
Қатты резеңкеден тарақтар, шашқа арналған қыстырғыштар, бигудилер жəне
т.б. өндірісі
Резеңкеден жөндеу материалдары өндірісі
Резеңке негізгі материал болып табылатын резеңкеленген тоқыма маталар
өндірісі
Резеңкеден жасалған жүзуге арналған матрас өндірісі
Резеңкеден жасалған жүзу телпегі өндірісі
Резеңкеден жасалған сүңгу костюмдері өндірісі

17 Тұрмыстық
тауарлар

Тауарларға
арналған пластик
қаптамалар өндірісі

2222

Тауарларды орауға арналған пластик бұйымдар: пластик пакеттер, қаптар,
ыдыстар, қораптар, жəшіктер, үлкен бөтелкелер, бөтелкелер өндірісі

Өзге де пластик
бұйымдар өндірісі

2229

Жиһаз фурнитурасының, кеңсе немесе мектеп керек-жарақтарының,
киім заттарының (түймелер, сыдырмалар), ас үй жəне дəретхана керекжарақтарының, дастархан, пластик бас киімдер (каскалар) жəне пластиктен
жасалған өзге де бұйымдар өндірісі

Қуыс шыны
бұйымдарының
өндірісі

2313

Шыныдан немесе хрустальдан жасалған бөтелкелер, ыдыстар өндірісі
Шыныдан немесе хрустальдан жасалған стақан, фужер, рюмка, бокал,
шыныаяқ, тұрмыстық заттар өндірісі

Орындықтар, отыруға арналған жиһаз өндірісі кеңселерге, студияларға, қонақ
үйлерге, мейрамханаларға жəне қоғамдық орындарға арналған орындықтар
мен отырғыштар өндірісі
Театрларға, кинотеатрларға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі
Зертханалық орындықтар, басқа да зертханалық табуреттер мен өзге де
отырғыштар өндірісі
Ас үй жиһазының өндірісі

(Жалғасы 15-бетте)
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(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде)
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III. ӨЗГЕ

26 Химия

Мұнай өңдеу
өнімдерін өндіру

Өзге де негізгі
органикалық
химиялық заттар
өндірісі

27 Қағаз
жəне қағаз
бұйымдары

28 Металдан
жасалған
бұйымдар

29 Электр
жабдықтар
жəне электр
өткізгіш
өндірісі

1920

2014

Мотор отыны, газолин, керосин жəне т.б. өндірісі
Отын өндірісі: этан, пропан, бутан жəне т.б. сияқты жеңіл, орташа жəне ауыр
жанғыш, тазартылған газ
Мұнай қалдықтарынан өнім шығаруды қоса алғанда, майлау майлары немесе
майлар өндірісі
Мұнай-химия өнеркəсібіне жəне жол салуға арналған өнімдер өндірісі
Əртүрлі өнім түрлерінің өндірісі: уайт-спирит, вазелин, қатты парафин, петролатум жəне т.б.
Мұнай брикеттерін өндіру
Шымтезекті агломерациялау жəне шымтезек кесектерінің өндірісі
Көмір брикеттерін агломерациялау жəне өндіру
Лигнит брикеттерін агломерациялау жəне өндіру
Илеу заттарын өндіру
Биоэтанол өндірісі
Ациклдық, қаныққан жəне қанықпаған көмірсутектер өндірісі
Циклдық, қаныққан жəне қанықпаған көмірсутектер өндірісі
Бутил эфирі өндірісі
Амил эфирлерін өндіру
Негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі: сірке қышқылын қоса алғанда,
моно- жəне поликарбон қышқылдары; альдегидтерді, кетондарды, хинондарды жəне екі жəне одан да көп оттегі бар топтармен қосылыстарды қоса
алғанда, құрамында оттегі бар функционалдық топтары бар өзге де қосылыстар; аминдерді қоса алғанда, синтетикалық глицерин, азот-функционалдық органикалық қосылыстар; сүректі айдау жолымен алынған өнімдерді
қоса алғанда, өзге де органикалық қосылыстар (мысалы, ағаш көмірі)
Синтетикалық хош иісті өнімдер өндірісі
Таскөмір шайырын айдау

Тыңайтқыштар
жəне құрамында
азот бар
қосылыстар өндірісі

2015

Пестицидтер
мен басқа да
агрохимиялық
өнімдер өндірісі

2020

Инсектицидтер/жəндіктерге қарсы заттар, родентицидтер, фунгицидтер, гербицидтер, акарицидтер, молюстицидтер, биоцидтер өндірісі
Өсімдіктердің өсуін реттейтін өнімдер өндірісі
Дезинфекциялау құралдарының өндірісі (ауыл шаруашылығы мақсаттарына
жəне басқа да мақсаттарға пайдалану үшін)
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге агрохимиялық өнімдер өндірісі

Өзге де негізгі
бейорганикалық
химиялық заттар
өндірісі

2013

Химиялық элементтер өндірісі (өнеркəсіптік газдар мен негізгі металдарды
қоспағанда)
Азот қышқылын қоспағанда, бейорганикалық қышқылдар өндірісі
Аммонийден басқа, сілті, сақар жəне өзге де бейорганикалық заттар өндірісі
Өзге де бейорганикалық қоспалар өндірісі
Темір колчеданды күйдіру
Тазартылған су өндірісі

Ағаш массасы мен
целлюлоза өндірісі

1711

Ағартылған, толық ағартылмаған жəне ағартылмаған целлюлоза, ағаш массасын механикалық, химиялық (еритін немесе ерімейтін) немесе жартылай
химикалық тəсілмен өндіру
Мақта целлюлоза өндірісі
Сия мен баспаханалық бояуды алып тастау жəне макулатурадан ағаш массасы мен целлюлоза өндіру

Гофраланған картон, қағаз жəне
картон ыдысының
өндірісі

1721

Гофраланған қағаз жəне картон өндірісі
Гофраланған қағаздан немесе картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Гофраланған картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қатты картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қағаз бен картоннан жасалған өзге де сыйымдылықтар өндірісі
Қағаздан жасалған қаптар, сөмкелер жəне пакеттер өндірісі
Файлдары бар офистік тіркелімдер жəне сол сияқты бұйымдар өндірісі

Шаруашылықтұрмыстық жəне
санитариялықгигиеналық мақсатқа арналған қағаз
бұйымдарының
өндірісі

1722

Жеке гигиена жəне тығыздау мақсатында пайдалану үшін целлюлоза мақтасынан қағаз өнімдерінің өндірісі: қағаз сулықтар, қолорамалдар,
сүлгілер, сулықтар дəретхана қағазы, гигиеналық сүлгілер мен тампондар,
балалар жаялықтары мен жөргектері, қағаз стақандар, тəрелкелер жəне подностар, картон жəне қағаз ыдыс өндірісі
Тығыздау үшін жəне тығыздалатын гигиеналық сүлгілер, тампондар үшін
тоқыма материалдар өндірісі

Орталық жылыту
радиаторлары мен
қазандықтарының
өндірісі

25210

Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарының өндірісі

Бекіту
бұйымдарының
өндірісі

2594

Тойтарма жəне бұрандасыз ұқсас өнімдер өндірісі
Бұранда кескіш станокта жасалатын бұйымдар өндірісі
Бұрандамалар, бұрамалар, сомындар, муфталар жəне бұрандасы бар басқа
өнімдер өндірісі

Жеңіл металдардан буып-түюге
арналған материалдар өндірісі

2592

Тамақ өнімдері үшін консерві банкілерін, шақшалар, қораптар, жəшіктер
өндірісі
Тығыздап жабу үшін металл қақпақтар мен өзге де бұйымдар өндірісі

Суық қалыптау немесе бүктеу

2433

Уатқыштарда суықтай қалыптау процесінде немесе баспақта бүктеу əдісімен
болаттан жасалған жалпақ илектелген бұйымдардан ашық секциялар жасау
Суық əдіспен болаттан қалыпталған немесе бүктелген бұдырланған табақтар
мен сэндвич-панельдер жасау

Тыңайтқыштар: азот немесе құрамында азоты бар, фосфор немесе калий
тыңайтқыштарын, шикі мұнайдан алынған несепнəр, табиғи фосфаттар жəне
табиғи калий тұздарының өндірісі

Шойын, болат жəне
ферроқорытпалар
өндірісі

2410

Темір құймалар, жылтыр шойыннан қалыптар мен құймалар, блоктар немесе
өзге де бастапқы нысандарды жасау
Ферроқорытпа өндірісі
Темір жəне құрамында темір бар өзге де кеуекті бұйымдарды тікелей қалпына
келтіріп, құрамында темір бар бұйымдар жасау
Электролиз жолымен немесе өзге де химиялық процестер нəтижесінде таза
темір өндіру
Түйіршіктелген темір жəне темір ұнтағын өндіру
Болат құймаларды немесе өзге де бастапқы нысандарды өндіру
Болаттан жасалған жартылай дайын бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жəне суықтай илектелген жалпақ
илектелген бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықтар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген қуыс бұйымдар өндірісі
Пакеттелген болат табақтар мен дəнекерленген жіктері ашық бұйымдар
өндірісі
Болаттан жасалған теміржол материалдарының (құрастырмалы рельс)
өндірісі

Болаттан жасалған
құбырлар,
құбыржолдар, профильдер, фитингтер өндірісі

2420

Ыстықтай илемдеу тəсілімен, ыстықтай сығымдаумен немесе ыстық сығымдау
немесе ыстықтай илектелген шыбық, құймалар сияқты жартылай фабрикаттарды ыстықтай өндеуді немесе үздіксіз құюды қамтитын өзге де тəсілдермен
одан əрі өңдеу үшін тұтас тартылған құбырлар мен көлденең жəне көлденең
емес қималы құбырлар жəне көлденең қималы дайындамалар өндірісі
Кейіннен көлденең қималы құбырларды суықтай илектеу немесе суықтай
созу тəсілімен жəне тек көлденең емес қималы құбырларды жəне қуыс
профильдерді суықтай созу тəсілімен өңдеу жолымен ыстықтай илектелген немесе ыстықтай сығымдалған дайындамалардан жасалған мөлшері
белгіленген жəне белгіленбеген тұтас тартылған құбырлар өндірісі
Тегіс ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдардан суық тəсілмен өндірілген,
ұзына бойы немесе спираль бойымен дəнекерленген сыртқы диаметрі 406,4
мм астам немесе одан кем дəнекерлеу құбырларының өндірісі
Үздіксіз құю немесе ыстықтай қалыптау тəсілімен жəне ұзына бойы немесе
спираль бойымен дəнекерленген жəне ыстықтай илектелген немесе суықтай
илектелген, ұзына бойы дəнекерленген жолақтардан ыстықтай немесе
суықтай қалыптаумен жасалған көлденең емес қималы сыртқы диаметрі 406,4
мм немесе одан кем көлденең қималы дəнекерлеу құбырларының немесе
суықтай илектелген жалпақ бұйымдар өндірісі
Сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем, илектелген, ыстықтай немесе суықтай қалыптау жолақтарынан жасалған жəне одан əрі суықтай илектеу тəсілімен немесе суықтай қалыптау тəсілімен көлденең емес қималы
құбырлар түрінде өңдеу үшін ұзына бойы дəнекерленген дəнекерлеу
құбырларының өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдарды өңдеу жолымен
жалпақ болат фланецтер мен қамыттары бар фланецтер өндірісі
Жікті дəнекерлеу үшін иінді келтеқұбыр сияқты гарнитура жəне қалыптау жолымен болаттан жасалған ыстықтай илектелген жіксіз құбырлар өндірісі
Бұрандалы құбырлар жəне болаттан жасалған өзге де құбырлар немесе гарнитура

Электр моторлар,
генераторлар жəне
трансформаторлар
өндірісі

2711

30 Басқа
санаттарға
енгізілмеген
машиналар мен
жабдықтар
өндірісі

Электр моторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарын қоспағанда)
Тарату электр трансформаторлар өндірісі
Аргон дəнекерлеу трансформаторлар өндірісі
Флюоресцирлеуші бареттерлер (яғни трансформаторлар) өндірісі
Электр энергиясын таратуға арналған трансформаторлық қосалқы станциялар өндірісі
Электр кернеуін беру жəне тарату реттегіштерінің өндірісі
Күштік генераторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарына арналған
аккумуляторлық батареяны зарядтауды қоспағанда)
Генераторлық агрегаттар өндірісі (генераторлық қондырғының беретін блогын
қоспағанда)
Жүзбелі балық зауыттарындағы зəкірге арналған орау құрылғысы

Электр өткізгіш пен
кабельдің басқа
түрлерінің өндірісі

27320

Алюминийден жəне мыстан жасалған тоқ жүретін желілері бар өткізгіштер мен
кабельдер өндірісі

Электр таратушы
жəне реттеуші аппаратура өндірісі

2712

Электр қоректендіргішті ажыратқыштар өндірісі
Электр желісіне арналған желілік сүзгілер өндірісі (өндірістік-тарату тізбегі
үшін)
Электр кернеуін таратуға арналған бақылау панельдерінің өндірісі
Электр релесі өндірісі
Электрлік тарату қалқандарына арналған кабель өндірісі
Электр детонаторлар өндірісі
Қуатты ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі
Электр энергетикалық жүйеде ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі
(іске қосу кнопкаларын, ажыратқыштарды, соленоидтарды, тумблерлерді
қоспағанда)
Бастапқы энергия көздерін өндіру

31 Өзге де
көлік құралдарының
өндірісі

33 Фармацевтика

34 Басқа тауар позициялары

35 Білім беру

36 Туризм*

37 Денсаулық
сақтау

38 Көлік жəне
қоймаға жинау**

Өзге де крандар
мен вентильдер
өндірісі

2814

Гидравликалық
жабдықтар өндірісі

2812

Ауыл
шаруашылығы машиналарын шығару

28302

Автомобильдердің
өзге де бөліктері
мен керекжарақтарының
өндірісі

2932

Автомобильдер мен
басқа да моторлы
көлік құралдарын
өндіру
Теміржол
локомотивтерін
жəне жылжымалы
құрам шығару

2910

Велосипедтер
жəне мүгедектерге
арналған арбалар/
креслолар өндірісі

3092

Фармацевтикалық
препараттар
өндірісі

2120

Негізгі
фармацевтикалық
өнімдер өндірісі

2110

Басқа да
техникалық жəне
өнеркəсіптік тоқыма
бұйымдарының
өндірісі

1396

Зергерлік бұйымдар
өндірісі

3212

Хирургиялық жəне
ортопедиялық
құралдар өндірісі

32503

Тұрғын үйдің басқа
түрлерінде көрсетілетін қызметтер
Білім беру

5590

Қонақ үйлердің
қызметтер ұсынуы

5510

Демалыс күндерінде жəне
қысқа мерзімді
тұрудың өзге де
кезеңдерінде баспана беру
Кемпингте,
рекреациялық автопаркте жəне
трейлерлік парктерде тұру үшін
көрсетілетін
қызметтер
Аурухана ұйымдарының қызметі
Басқа санаттарға
жатқызылмаған
жерүсті жолаушылар тасымалдарының басқа
түрлері
Денсаулық сақтау
саласындағы
қызмет

5520

Қойма шаруашылығы жəне қосалқы
көлік қызметі

3020

85

15

Реттеуші клапандар мен су жинау крандарын қоса алғанда, өнеркəсіптік крандар мен вентильдер өндірісі
Қолжуғыш крандар мен вентильдер өндірісі
Ыстық суға арналған крандар мен вентильдер өндірісі
Гидравликалық жəне пневматикалық компоненттер өндірісі (гидравликалық
моторларға арналған гидравликалық помпаларды, гидравликалық жəне пневматикалық цилиндрлерді, клапандарды, шлангілер мен гарнитураны қоса
алғанда)
Пневматикалық жүйелерде пайдалану үшін сығылған ауаны тазалауға
арналған пневматикалық жабдықтар өндірісі
Гидравликалық жүйелер өндірісі
Гидравликалық трансмиссиялық жабдықтар өндірісі
Көлемді гидро беру аспаптарының өндірісі
Көгал шалғыларын қоса алғанда, шалғыларды шығару
Өздігінен зарядталатын немесе автоматты түрде түсіретін ауыл
шаруашылығы трейлерін немесе жартылай тіркемелерін шығару
Топырақты дайындауға, тыңайтқыш себуге немесе енгізуге арналған ауыл
шаруашылығы техникасын: соқаларды, тыңайтқыштар бөлгіштерді, себу агрегаттарын/сепкіштерді, тырмаларды жəне т.б.шығару
Жинауға жəне жармалауға арналған техника: жинау машиналарын, астық
бастырғыштарды, сұрыптағыштарды жəне т.б. шығару
Ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға арналған бүрку техникасын
шығару
Жұмыртқаларды, жемістерді жəне т.б. тазалауға, сұрыптауға немесе өңдеуге
арналған машиналар шығару
Автомобильдердің əртүрлі бөліктері мен керек-жарақтарының: тежегіштер,
беріліс қораптары, көпірлер, жүріс дөңгелектері, аспалы амортизаторлары, радиаторлар, сөндіргіштер, шығарынды құбырлар, каталитикалық
түрлендіргіштер, ілініс тораптар, руль дөңгелектері, руль колонкалары, рульдік
механизмнің қораптарының өндірісі
Автомобиль шанақтарына арналған бөлшектер мен керек-жарақтар: қауіпсіздік
белдіктері мен жастықтар, есіктер, бамперлер өндірісі
Автомобильдерге арналған орындықтар өндірісі
Өзге де автокөлік құралдары: өрт сөндіру машиналары, жедел жəрдем машиналары, көшелер мен жолдарды жинауға арналған машиналары өндірісі
Автокөлік құралдарына арналған қозғалтқыштар өндірісі
Автокөлік құралдарына арналған шасси өндірісі
Теміржол немесе трамвай локомотивтеріне немесе жылжымалы құрамдарға
арналған мамандандырылған жиынтықтауыштар: біліктер, осьтер, шпиндельдер, дөңгелектер, тежегіштер жəне оларға арналған жиынтықтауыштар;
иінтіректер, муфталар жəне жалғастырушы құрылғылар, буферлер мен
жиынтықтауыштар; амортизаторлар; фургондар мен локомотивтердің
негіздерін; шанақтар жəне т.б. шығару
Тау-кен өнеркəсібі үшін рельстік арбалар мен локомотивтер шығару
Механикалық жəне электромеханикалық сигнал беру жабдықтарын, теміржол,
трамвай, ішкі су жолдарында, автотрассаларда, тұрақтарда, ұшу алаңдарында
жəне т.б. қауіпсіздікті бақылауға жəне қозғалысты басқаруға арналған
жабдықтарды шығару
Темір жол вагондарына арналған орындықтар шығару
Моторсыз велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді, тандемдерді,
балалар велосипедін жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, өзге
де ұқсас көлік құралдарының өндірісі
Велосипедтерге арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі
Пластикалық велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса
алғанда, жүргізу үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасының өндірісі
Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Балалар арбасының өндірісі
Дəрі-дəрмектер: иммундық сарысулар жəне т.б.; вакциналар; гомеопатиялық
препараттарды қоса алғанда, əртүрлі дəрі-дəрмектер өндірісі
Сыртқа қолдануға арналған химиялық контрацептивті өнімдер мен гормоналды контрацептивтер өндірісі
Жүктілік тестілерін қоса алғанда, медициналық диагностикалық препараттар
өндірісі
Радиоактивті заттарды анықтауға арналған диагностикалық препараттар
өндірісі
Биологиялық фармацевтикалық препараттар өндірісі
Мақта, дəке, дəке таңғыштар, бандаж жəне т.б. сияқты медициналық таңу материалдары өндірісі
Дəрі-дəрмектер: антибиотиктер, негізгі витаминдер, салицил жəне O-ацетилсалицил қышқылдары жəне т.б. өндіру үшін пайдаланылатын медициналық
фармакологиялық препараттар өндірісі
Қанды қайта өңдеу
Химиялық таза қант жасау
Жануарлар шикізатынан эндокринді препараттар жасау (бездерді қайта өңдеу
жəне бездер мен т.б. экстрактілер жасау)
Тоқылмаған жабысқақ негіздегі матаны қоса алғанда, сығылған маталар
өндірісі
Ылғалдандырылған, боялған, резеңкеленген жəне пластикпен қапталған маталар өндірісі
Металл қосып иірілген жіп, резеңке жіптерді жəне тоқыма жіптер, тоқыма
иірілген жіп немесе ылғалдандырылған, боялған, резеңкеленген жəне пластикпен жабылған баулар өндірісі
Беріктігі жоғары материалдан резеңке маталар жасау
Жадағайлық мата, өрт сөндіруге арналған түтіктерге/шлангілерге арналған,
тор көзді мата, икемді киім өндірісі
Қолдан өсірген інжу өндірісі
Тастар мен синтетикалық жəне өңделген асыл жəне жартылай бағалы тастарды өнеркəсіптік өңдеуді қоса алғанда, өңдеу сатысында асыл жəне жартылай
бағалы тастар өндірісі
Гауһар өңдеу
Қымбат бағалы металдардан жəне қымбат бағалы металдармен қапталған
негізгі металдардан немесе асыл жəне жартылай қымбат бағалы тастардан
немесе қымбат бағалы металдар мен асыл немесе жартылай қымбат бағалы
тастардың немесе өзге де материалдардың комбинациясынан жасалған
құнды заттар жасау
Қымбат бағалы металдардан немесе қымбат бағалы металдармен қапталған
негізгі металдардан зергерлік бұйымдар: асхана ыдыстарын, ұсақ жəне жалпақ
ыдыстар, шұңғыл ыдыс, дəретхана керек-жарақтарын, кеңсе немесе үстел
бұйымдарын, діни қызметтерде салт-жоралғы үшін пайдалануға арналған
бұйымдар жəне т.б. жасау
Қымбат бағалы металдардан техникалық жəне зертханалық керек-жарақтар
(құралдар мен қосалқы бөлшектерді қоспағанда): тигель, шпательдер, гальванды бүркумен анодтар жəне т.б. жасау
Қолсағаттарға, бауларға, білезіктерге жəне табакеркаларға арналған қымбат
бағалы металл білезіктер жасау
Металдан жасалған қымбат бағалы дербес жəне қымбат бағалы емес
бұйымдарды нақыштау
Хирургиялық салфеткалар, стерильді ақжаймалар мен бинттер өндірісі
Сүйектерді бекітуге арналған пластиналар мен бұрандалар өндірісі
Тіс-техникалық зертханаларда дайындалған тіс протездер, көпірлер жəне т.б.
өндірісі
Ортопедиялық құралдар мен протездер өндірісі
Көз протездерін өндіру
Офтальмологиялық бұйымдар, көзді түзетуге арналған көзілдіріктер, күннен
қорғайтын көзілдіріктер, көзілдіріктерге арналған линзалар, жанаспалы линзалар, қорғаныш көзілдіріктер өндірісі
Студенттік жəне мектеп жатақханаларын салу жəне (немесе) реконструкциялау
Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білім беру мекемелерін
салу жəне (немесе) реконструкциялау жəне (немесе) жабдықтармен
жабдықтау
Орналастыру орындарын (қонақ үйлер, санаторийлер, люкс класты қонақ
үйлер, мотельдер) салу жəне (немесе) реконструкциялау жəне (немесе)
жабдықтармен жабдықтау
Орналастыру орындарын салу (балаларға арналған немесе басқа демалыс
үйлері, пəтерлер мен қонақтар үшін бунгалолар, жинау немесе тамақтандыру
қызметтерін көрсетпейтін коттедждер мен үйлер, жастар туристік лагерьлері,
таудағы турбазалар жəне т.б.)

5530

Орналастыру орындарын салу (кемпингтер, трейлер парктері, ойын-сауық
қалашықтары, аң аулау немесе балық аулау үшін пайдаланылатын жерлер,
автомобиль демалысына арналған үй-жайлар мен керек-жарақтар)

8610

Санаторийлік-курорттық мекемелер салу жəне (немесе) реконструкциялау
жəне (немесе) жабдықтармен жарақтандыру
Тау шаңғысы курорттарын салу, егер қалалық жəне қалааралық көлік тасымалдары жүйесіне кірмейтін болса, конвейерлерді, аспалы жолдарды, тау
шаңғысы көтергіштерін жəне аспалы көтергіштерді басқару

4939

86

52

Медициналық мекемелерді салу жəне (немесе) жөндеу жəне (немесе)
медициналық мекемелерді қажетті медициналық жабдықтармен (компьютерлік
томограф, магнитті-резонанстық томограф, УДЗ аппараты, кардиомонитор,
неонаталдық ӨЖЖ аппараты, ӨЖЖ аппараты, жасанды қанайналым аппараты, ангиографиялық жүйе жəне т.б.) жабдықтау
Көліктік транзиттік терминалдарды, құрғақ порттарды, қойма үй-жайларын
салу

* Алакөл көлі жағалауында (ШҚО, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық
аймағында (Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан жəне Ақтау қалаларында,
Имантау-Шалқар курорттық аймағында (СҚО), Алматының таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр,
Райымбек, Қарасай, Нарынқол аудандары) іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.
** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен жəне Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.
(Жалғасы 16-бетте)
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(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 қыркүйектегі №660 қаулысына 3-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта
кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларына 9-қосымша

№

Тауарлар
тобының
атауы

Экономикалық
қызмет түрлерінің
жалпы жіктеуішінің
атауы

Экономикалық
қызмет түрлерінің
жалпы жіктеуіші

Өңдеу өнеркəсібі жəне көрсетілетін қызметтер жобаларының
шеңберіндегі кредиттер бойынша кепілдік беруге арналған тауарлар тізбесі

1

2

3

4

1

2

3

4

5

Еттен жəне
құс етінен
жасалған
өнімдер
Өзге де
тамақ
өнімдерінің
өндірісі

Еттен жəне үй
құсының етінен
жасалған өнімдер
өндірісі
Қант өндірісі
Какао, шоколад жəне қантты
кондитерлік
тағамдар өндірісі

1013

Балалар
тағамы

Балалар тағамының 1086
жəне диеталық
тамақ өнімдерінің
өндірісі
Крахмал жəне крах- 1062
малдан жасалған
өнімдер өндірісі

1081
1082

Ұн тарту
өнеркəсібі
өнімдерінің,
крахмалдар
мен крахмал
өнімдерінің
өндірісі
Ұн-жарма өнеркəсібі 1061
өнімдерінің өндірісі

Нан-бөлке
жəне ұннан
жасалған
өнімдер
өндірісі

Кептірілген нан
1072
жəне печенье өндірісі; ұзақ сақтауға арналған ұннан
жасалған кондитерлік бұйымдар, торттар, тəтті тоқаштар,
бəліштер жəне бисквиттер өндірісі
Макарон
1073
өнімдерінің өндірісі

6

Дайын тамақ Дайындалған тамақ 1085
өнімдері
өнімдерінің өндірісі
(өндірістік
ауқымда)

7

Жемістер
мен
көкөністерді
өңдеу жəне
консервілеу

8

9

Жеміс жəне көкөніс
шырындарының
өндірісі
Жемістер мен
көкөністерді қайта
өңдеудің жəне
консервілеудің өзге
де түрлері

Мал
азығының
өндірісі

Фермаларда
ұсталатын
жануарларға
арналған дайын
азық өндірісі
Ауыл шаруа- Жүкті қоймаға қою
шылығы
жəне сақтау
өнімдерін
сақтау

10 Сырт киім
жəне аксессуарлар

11 Іш киім

1032
1039

1091

5210

Басқа да тоқылған
жəне тоқыма
бұйымдарының
өндірісі
Арнайы киім өндірісі 1412
Сырт киім өндірісі
1413

Іш киім өндірісі

1414

1431

13

Текстиль
1310
талшықтарын
дайындау жəне иіру

Жіптер, арқандар,
жіңішке арқандар,
жіңішке баулар, баулар өндірісі жəне
тор тоқу

14 Тұрмыстық
химия

1
2
15 Кілемдер

3
Кілемдер мен кілем
бұйымдарының
өндірісі
16 Үйге
Киімнен басқа,
арналған
дайын тоқыма
тоқыма жəне бұйымдарының
басқа да
өндірісі
бұйымдар

17 Тұрмыстық
тауарлар

1394

Теріні илеу жəне
өңдеу

15111

Аяқ киім өндірісі

1520

4
1393
1392

Тоқыма жаймала1391
рының өндірісі
Резеңке-техникалық 22191
бұйымдар өндірісі

5
I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ
Кептірілген, тұздалған немесе ысталған ет өндірісі, дайын орамалар
Ет өнімдерін: шұжық, салями, қызыл шұжық, сүрленген құрғақ шұжық, сервелат, ысталған болон шұжығы, бас, орамалар, пісірілген ветчина жасау
Қант қызылшасынан қант жасау
Шоколад жəне шоколад кəмпиттерінің өндірісі
Қантты кəмпиттер: карамель, какао, нуга, помадка, ақ шоколад өндірісі
Сағыз өндірісі
Қантталған жемістер өндірісі
Шоколадты жаңғақ, цукат өндірісі
Кəмпиттер, жастықша кəмпиттер, қақ өндірісі
Арнайы диеталар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерін: балалар тағамын;
қосымша сүт жəне басқа да тамақ өнімдерін; жасы кіші балаларға арналған
тамақ өнімдерін; калориясы аз жəне калориясы азайтылған өнімдерді жасау
Күріштен, картоптан, жүгеріден, бидайдан крахмал жасау
Шикі жүгеріні майдалау
Глюкоза жəне (немесе) глюкоза-фруктоза шəрбатын, қант шəрбатын, мальтоза, инулин жасау
Дəннің маңызын жасау
Жүгері майын жасау
Құрғақ бұршақ дəндерінің, тамырлар немесе сабақтар немесе жеуге жарамды
жаңғақтар өндірісі
Құрғақ таңғы ас сияқты дəнді тамақ өнімдерінің өндірісі
Ұн қоспаларының жəне нанға, тортқа, бəлішке, пирогтар мен бисквиттерге, печеньелерге немесе құймақтарға арналған, дайын ұн қоспалары мен қамырлар
өндірісі
Бидай қауыздарының, қара бидай, сұлы, жүгері немесе басқа да дəн
қауыздарының өндірісі
Кептірілген нан, печенье жəне өзге де құрғақ нан пісіру өнімдері өндірісі
Ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік бұйымдар мен торттар,
тəтті тоқаштар, бəліштер мен бисквиттер өндірісі
Печенье, крекерлер, крендельдер жəне т.б. сияқты тұздалған жəне тəтті
өнімдер өндірісі

Макарондар, кеспелер, кеспе жəне (немесе) олардан жасалған жартылай фабрикаттар (тез дайындалатын) өндірісі
Қамырдан жасалған консервіленген немесе тоңазытылған өнімдер, оның
ішінде макарон өнімдерінің өндірісі
Ет тағамдарының өндірісі
Тартылған балық етін қоса алғанда, балық тағамдарының өндірісі
Көкөністерден жасалған тағамдар өндірісі
Тоңазытылған пицца немесе өзге тəсілмен сақтау үшін дайындалған пицца
өндірісі
Жемістерден жəне (немесе) көкөністерден жасалған шырындар өндірісі
Жас жемістерден жəне көкөністерден жасалған концентраттар қойылтпалар
өндірісі
Мұздатылған немесе консервіленген түрдегі дайын тағамдарды қоспағанда,
негізінен жемістерден немесе көкөністерден тұратын тамақ өнімдерінің өндірісі
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді сақтау: мұздату, кептіру, май немесе сірке суын сіңіру, консервілеу жəне т.б.
Жемістерден немесе көкөністерден тамақ өнімдерінің өндірісі
Джемдер, мармеладтар жəне асханалық желе өндірісі
Жаңғақ қуыру
Жаңғақтардан жасалатын паста жəне өзге де азық-түлік өнімдерінің өндірісі
ІҚМ, ұсақ малға, жылқыларға, құстар мен шошқаларға арналған азық өндірісі

18 Жиһаз

Тауарларға
арналған пластик
қаптамалар өндірісі
Өзге де пластик
бұйымдар өндірісі
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Қуыс шыны
бұйымдарының
өндірісі
Кеңсе жəне студия
жиһазының өндірісі
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Ас үй жиһазының
өндірісі
Басқа да жиһаз
өндірісі
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Шпон, фанера, жұқа 1621
өңдіруге
тақтайлар мен паарналған ма- нельдер өндірісі
териалдар

20 Матрастар

Матрастар өндірісі
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21 Тұрмыстық
электроника аспаптарының
өндірісі

Механикалық шамаларды өлшеуге
арналған аспаптар
өндірісі
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Сəулелендіру,
электромедициналық жəне
электротерапиялық
жабдықтар өндірісі
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Электр-тұрмыстық
аспаптар өндірісі
Батареялар мен
аккумуляторлар
өндірісі
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Электрмен
жарықтандыру
жабдықтарының
өндірісі
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Азық-түлік өнімдерін сақтау жəне сату бойынша көтерме-тарату орталықтарын
құру

II. АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕН БАСҚА ТАУАРЛАР
1. КИІМ ЖƏНЕ АКСЕССУАРЛАР
1439
Пуловерлер, свитерлер, кардигандар, тоқылған кофталар, жилеттер жəне
осындай бұйымдар сияқты тоқылған немесе трикотаж бұйымдар жəне басқа
да дайын бұйымдар өндірісі

Тоқылған жəне
трикотаж шұлық
бұйымдарының
өндірісі
12 Тоқыма жəне Тоқыма
былғары
бұйымдарын өңдеу
бұйымдарын
өндіруге
арналған материалдар

13 Аяқ киім
жəне оның
жабдықтары

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі
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Арнайы киім өндірісі
Ерлерге, əйелдерге жəне балаларға арналған сырт киім: пальто, костюмдер,
жакеттер, шалбарлар, белдемшелер, қалпақтар мен баскиімдер өндірісі
Былғарыдан жасалған сырт киімнен басқа, тоқыма, тоқылған немесе тоқыма
емес трикотаж маталардан жасалған сырт киімдердің өзге де түрлерінің
өндірісі
Əйелдер, ерлер мен балаларға арналған тоқыма, тоқылған немесе трикотаж маталардан, шілтерден жасалған іш киімдер жəне түнгі киімдер: жейделер, футболкалар, кальсондар, келтешалбарлар, пижамалар, түнгі жейделер,
көйлектер, блузалар, ішкі белдемшелер, комбинациялар, бюстгальтерлер,
корсеттер өндірісі
Ұйықтарды, триколарды жəне колготкаларды қоса алғанда, шұлық
бұйымдарының өндірісі
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса
алғанда, мақта-мата, мақта талшығы өндірісі
Шашақ жіп, махер мата, дəке тəрізді тоқылған материалдар өндірісі
Жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда,
жүн мата өндірісі
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса
алғанда, жібек мата өндірісі
Зығыр мата өндірісі
Басқа да маталар өндірісі, мысалы, қытай қалақайынан, кендірден, жөкеден
жəне арнайы иірілген жіптен
Шыны талшығынан жасалған маталар өндірісі
Карбонидті жəне арамидті жіптер өндірісі
Тоқу əдісімен жасанды тері өндірісі
Мақта талшығының, мақта иірімжібінің өндірісі
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін жүннен
иірімжіп иіру жəне жасау
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін зығыр
иірімжібін жасау
Өзге де текстиль талшықтарын иіру
Текстиль талшықтарынан, таспалардан жəне ұқсас материалдардан жасалған,
сіңдірілген жəне сіңдірілмеген, қапталған, резеңкеден немесе пластмассадан
жасалған қабықшамен қорғалған немесе қорғалмаған шпагат, арқан, жіп жəне
трос өндірісі
Шпагаттан, арқандар мен жіптерден тор жасау
Арқандар мен торлы матадан жасалған бұйымдар: балық аулау торлары,
кемелердегі сақтандыру торлары, түсіру жұмыстары кезінде пайдаланылатын
қорғау құралдары, металл шығыршықтары бар матауыштар, жіптер немесе
тростар өндірісі жəне т.б.
Тері мен былғарыны илеу, бояу жəне өңдеу
Күдері, қашалған былғары, тегіс немесе металдандырылған тері өндірісі

Қалыптауды қоса алғанда, аяқ киімді кез келген материалдардан кез келген
тəсілмен жасау
Аяқ киімдердің былғары жəне резеңке бөліктерін: сыртқы жəне ішкі бөліктерін,
ұлтанын, өкшесін жасау
2. ҮЙГЕ ЖƏНЕ КЕҢСЕГЕ АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАР
Сабын мен жуғыш, 2041
Органикалық беткі-белсенді препараттар өндірісі
тазартқыш жəне
Жуғыш құралдар себілген немесе сіңірілген қағаздар, сулықтар өндірісі
жылтыратқыш затГлицерин өндірісі
тар өндірісі
Косметикалық сабынды қоспағанда, сабын өндірісі
Беткі-белсенді препараттар: қатты немесе сұйық түрдегі кір жуатын ұнтақтар
жəне басқа да жуғыш құралдар, ыдыс-аяқ жууға арналған препараттар кір
жуған кезде қосуға арналған хош иістендіргіш жəне жұмсартқыш заттар
өндірісі
Тазартқыш жəне жылтыратқыш құралдар: ауа тазартқыштар, жасанды балауыз, былғары бұйымдарды күтуге арналған құралдар, жиһазға жəне ағаш
беттерге арналған полирольдар, шыны жəне металл беттерге арналған полирольдар, осыларға ұқсас құралдар себілген немесе сіңірілген сулықтарды қоса
алғанда, тазартқыш пасталар мен ұнтақтар өндірісі

22 Жарықтандыру
құралдары

23 Құрылыс ма- Пластикалық
териалдары құрылыс
бұйымдарының
өндірісі

Бастапқы
қалыптағы пластмасса өндірісі
Бояулар, лактар жəне ұқсас
бояғыш заттар,
типографиялық
бояулар мен
мастика өндірісі

2720

2223
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Кілемдер, паластар жəне төсеніштер, едендік жабындар қамтылатын тоқыма
жабындарының өндірісі
Киіз жабындарының өндірісі
Тоқылған немесе трикотаж маталарды қоса алғанда, кез келген тоқыма материалынан дайын бұйымдар: пледті қоса алғанда, жүн көрпе, төсек-орын, асхана, дəретхана немесе ас үй маталары, сырып тігілген көрпе, мамық көрпе,
пуфиктер, жастықтар, ұйықтауға арналған қаптар өндірісі
Дайын жиһаз заттарын: перделер, шымылдықтар, төсек-орын жапқышы, ас үй
сүлгілері, ыдыс жууға арналған шүберектер өндірісі
Тоқылған немесе трикотаж маталар шығару жəне өңдеу: түкті маталар, тор
көзді жəне шілтер маталар өндірісі
Табиғи немесе синтетикалық резеңкеден, вулканизацияланбаған,
вулканизацияланған резеңкеден немесе беріктігі жоғары резеңкеден жасалған
өзге де өнімдерді: резеңке пластиналарды, табақтарды, жолақтарды,
білікшелерді жəне т.б.; шиналарға, құбырлар мен шлангілерге арналған камераларды; резеңке конвейерлік немесе трансмиссиялық белбеулерді;
эластиктен жасалған киімдерді (тұтас, тігіссіз); аяқ киімге арналған резеңке
ұлтанды жəне өзге де резеңке бөліктерді; резеңке жіптер мен бауларды;
резеңке иірімжіптер мен маталарды; резеңке жиектерді, гарнитур мен баспаларды; резеңке үрлемелі резеңке матрастарды, үрлемелі шарларды қамтитын
бұйымдарды өндіру
Резеңкеден щеткалар мен қылқаламдар өндірісі
Резеңке құбырлар өндірісі
Қатты резеңкеден тарақтар, шашқа арналған қыстырғыштар, бигудилер жəне
т.б. өндірісі
Резеңкеден жөндеу материалдары өндірісі
Резеңке негізгі материал болып табылатын резеңкеленген тоқыма маталар
өндірісі
Резеңкеден жасалған жүзуге арналған матрас өндірісі
Резеңкеден жасалған жүзу телпегі өндірісі
Резеңкеден жасалған сүңгу костюмдері өндірісі
Тауарларды орауға арналған пластик бұйымдар: пластик пакеттер, қаптар,
ыдыстар, қораптар, жəшіктер, үлкен бөтелкелер, бөтелкелер өндірісі
Жиһаз фурнитурасының, кеңсе немесе мектеп керек-жарақтарының,
киім заттарының (түймелер, сыдырмалар), ас үй жəне дəретхана керекжарақтарының, дастархан, пластик бас киімдер (каскалар) жəне пластиктен
жасалған өзге де бұйымдар өндірісі
Шыныдан немесе хрустальдан жасалған бөтелкелер, ыдыстар өндірісі
Шыныдан немесе хрустальдан жасалған стақан, фужер, рюмка, бокал,
шыныаяқ, тұрмыстық заттар өндірісі
Орындықтар, отыруға арналған жиһаз өндірісі кеңселерге, студияларға, қонақ
үйлерге, мейрамханаларға жəне қоғамдық орындарға арналған орындықтар
мен отырғыштар өндірісі
Театрларға, кинотеатрларға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі
Зертханалық орындықтар, басқа да зертханалық табуреттер мен өзге де
отырғыштар өндірісі
Ас үй жиһазының өндірісі
Дивандар, диван-кереуеттер өндірісі
Бақшаға арналған орындықтар өндірісі
Жатын бөлмеге, қонақ бөлмеге, бақшаға арналған жиһаз өндірісі
Тігін машиналарына, теледидарларға арналған тумбалар өндірісі
Желімделген фанера жəне өзге де бұйымдар өндірісі: жылтыратылған,
боялған, жабылған, сіңдірілген, жақсартылған жəне нығайтылған (қағаз немесе
мата көмегімен)
Желімделген фанера, бір қабатты фанера жəне осыған ұқсас ламинатталған
ағаш табақ бұйымдарының өндірісі
Құрама тақтайлар мен өзге де табақ материалдарының өндірісі
Тығыздығы орташа талшықты табақ материалдарының жəне өзге де
талшықты материалдарды өндірісі
Сəндік материалдар өндірісі
Желімделген ламинатталған ағаш бұйымдарының, ламинатталған бір қабатты
фанера өндірісі
Матрастар: серіппесі бар немесе тығыздалған матрастар; құрамында
серпімділікті ұстап тұратын материалдар бар матрастар; қапталмаған резеңке
немесе пластик матрастар өндірісі
Матрастарға арналған тұғырлар өндірісі
Жылыту жүйелеріне арналған температураны бақылау аспаптарының өндірісі
Сұйықтық температурасын өлшеуге арналған шыны жəне биметалл
термометрлер (медициналықты қоспағанда) өндірісі
Тұрмыстық өлшеуіштер өндірісі (мысалы, су өлшегіш, газөлшегіш, электр
энергиясын есептегіштер)
Су өлшеуіштер мен есептеу қондырғыларының өндірісі
Қозғалыс детекторларының өндірісі
Өнеркəсіптік, медициналық, диагностикалық, зерттеу, ғылыми жəне осыған
ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын альфа-, бета-, гаммасəулеленуге,
рентгендік жəне өзге де радиациялық сəулеленуге негізделген жабдықтар
өндірісі
Томографтар өндірісі
Магниттік-резонанстық бейнені алуға арналған жабдықтар өндірісі
Медициналық ультрадыбыстық жабдықтар өндірісі
Электрокардиографтар өндірісі
Электромедициналық эндоскопиялық жабдықтар өндірісі
Медициналық лазерлік жабдықтар өндірісі
Кардиостимуляторлар өндірісі
Есту аппараттары өндірісі
Тамақ өнімдері мен сүт өнімдерін сəулелендірумен өңдеуге арналған
жабдықтар өндірісі
Өзге де тұрмыстық электр аспаптарының: электр сужылытқыштар, тасымалданатын электржылытқыштар, электрпештер, электрқыздырғыштар өндірісі
Бастапқы элементтер: құрамында марганец, сынап, күміс диоксиді бар батарея элементтерінің өндірісі
Бөлгіштер, корпустар, қақпақтар сияқты қосалқы бөлшектерді қоса алғанда,
электр аккумуляторларының өндірісі
Қорғасын-қышқылды батареялар өндірісі
Никель-кадмий батареяларының өндірісі
Никель-металлогидридті қуат көзі батареяларының өндірісі
Литий батареяларының өндірісі
Құрғақ батареялар өндірісі
Сұйық электролиті бар батареялар өндірісі
Газразрядты, флуоресцентті, ультракүлгін, инфрақызыл жəне т.б. қыздыру
шамдарының өндірісі
Жəндіктермен күресуге арналған электр шамдарының өндірісі
Төбелік жарықтандыру аспаптарының өндірісі
Аспашамдар, шамшырақтар өндірісі
Үстел шамдарының (оның ішінде жарықтандыру құралдарының) өндірісі
Жаңа жылдық шыршаларға арналған электр гирляндаларының өндірісі
Электр каминдер өндірісі
Қол электр шамдарының өндірісі
Шамдар өндірісі (мысалы, карбид, электрлік, газ, газолин, керосин)
Прожекторлар өндірісі
Көше жарықтандыру құралдарының (бағдаршамдардан басқа) өндірісі
Көлік құралдарына арналған жарықтандыру жабдықтарының (мысалы, автомобильдерге, ұшақтарға, кемелерге, қайықтарға арналған) өндірісі
Электрлік емес жарықтандыру жабдықтарының өндірісі
3. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
Пластикалық құрылыс бұйымдарының: пластик есіктер, терезелер, жақтаулар,
терезе қақпақтарының, жалюзилер, бағыттаушы жұқа тақтайшалар, ыдыстар, пластик жабындар, рулондар түріндегі қабырға мен төбеге арналған
қаптауыш, тақтайшалар, пластиналар еден жабындарының өзге де түрлерінің,
ванна, душ кабиналары, раковиналар, унитаздар, су ағызатын бачоктар
сияқты пластик гигиена заттарының өндірісі
Винил, линолеум сияқты майысқақ төсемдер өндірісі

2016

Полипропилен мен полистирол өндірісі

2030

Бояулар, лактар мен эмальдар өндірісі
Дайын бояйтын заттар мен колерлер өндірісі
Эмальдар, лактар жəне жағатын құрамдар мен сол сияқты препараттар
өндірісі
Мастика өндірісі
Шпатлевка жəне сол сияқты үстіңгі беттерді тегістеуге арналған препараттар
өндірісі
Дайын бояу өндірісі
Типографиялық бояу өндірісі
Органикалық еріткіштер, бояу мен лактарды дайын еріткіштер өндірісі

Желім өндірісі

2052

Табақ шынысын
қалыптастыру жəне
өңдеу

2312

Резеңке желімі мен дайын желімдеу құрамдарын қоса алғанда, желім мен дайын желімдеу құрамдарының өндірісі
Күшейтілген немесе көп қатпарлы жалпақ шыны өндірісі
Айна өндірісі
Шыныдан жасалған көп қатпарлы оқшаулағыш заттар өндірісі

Отқа төзімді
бұйымдар өндірісі

2320

Отқа төзімді ерітінді, бетон жəне т.б. өндірісі
Отқа төзімді қыш бұйымдар: кремний ұнтағынан жасалған жылу оқшаулағыш
қыш бұйымдар; отқа төзімді кірпіш, блоктар мен еден жабындары жəне т.б.;
реторт, тигель, муфель, форсунка, келтеқұбырлар, мүштіктер мен т.б. өндірісі
Құрамында магнезит, доломит немесе хромит бар отқа төзімді бұйымдар
өндірісі

Қыш жабындар мен 2331
плиталар өндірісі

Отқа төзімді емес қыш бұйымдар немесе қабырға плиткаларының, мозаика
жəне т.б. өндірісі
Отқа төзімді емес қыш тротуар плиталары мен брусчаткалар өндірісі
Отқа төзімді емес құрылыс материалдарының: қыш плиткалар, черепица,
мұржаның үстіндегі қалпақтар, құбырлар, оқшаулағыш материалдар жəне т.б.
өндірісі
Терракотадан еден плиткасын жасау

Кірпіш, черепица
жəне күйдірілген
балшықтан
жасалған өзге
де құрылыс
бұйымдарының
өндірісі

2332

(Жалғасы 17-бетте)
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(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде)

1

2

3
Бетоннан
жасалған құрылыс
бұйымдарының
өндірісі

24 Есіктер мен
терезелер
25 Цементті
қоспағанда,
əрлеу материалдары
26 Химия

4
2361

Асбестоцементтен
жəне талшықты цементтен жасалған
бұйымдар өндірісі

2365

Бетоннан, құрылыс
гипсінен жəне цементтен жасалған
өзге де бұйымдар
өндірісі
Басқа топтамаларға
енгізілмеген өзге де
бей металл минералдық өнім өндірісі
Металдан жасалған
есіктер мен терезелер өндірісі
Əк жəне құрылыс
гипсінің өндірісі

2369

Мұнай өңдеу
өнімдерін өндіру

Өзге де негізгі
органикалық
химиялық заттар
өндірісі

2399

Минералды негіздегі оқшаулағыш материалдар: қож-мақта жəне ұқсас минералды мақта; қатпарлы вермикулит, қопсыған балшық жəне ұқсас оқшаулағыш
жылу материалдары немесе дыбыс оқшаулағыш материалдар өндірісі

2512

Металдан жасалған есіктер, терезелер мен жақтаулар, терезе қақпалары мен
қақпалар өндірісі

2352

Құрылыс (кальцийлендірілген гипс немесе кальций сульфаты) гипсін өндіру
Сылақ өндірісі

1920

2014

Тыңайтқыштар
2015
жəне құрамында
азот бар
қосылыстар өндірісі
Пестицидтер
2020
мен басқа да
агрохимиялық
өнімдер өндірісі
Өзге де негізгі
бейорганикалық
химиялық заттар
өндірісі

27 Қағаз
жəне қағаз
бұйымдары

28 Металдан
жасалған
бұйымдар

5
Құрылыс мақсатында пайдалану үшін бетоннан, цементтен немесе жасанды
тастан жасалған дайын бұйымдар өндірісі: еден жабындары, төсеуге арналған
плиткалар, кірпіштер, плиталар, құбырлар, бағандар жəне т.б.
Құрылысқа немесе азаматтық құрылысқа арналған құрама темір-бетон жəне
бетон конструкциялар өндірісі
Бетоннан блоктар, панельдер жасау
Силикат кірпіш өндірісі
Цементпен, гипспен немесе басқа да минералды байланыстырушы материалдармен аралас өсімдік шикізатынан (ағаш жүнінен, сабаннан, қамыстан,
құрақтан) құрылыс материалдарының өндірісі
Целлюлоза талшықтары бар асбест-цементтен жəне талшықты цементтен немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар: гофрланған табақтар (шифер), өзге де табақтар, панельдер, черепицалар, құбырлар, түтіктер, резервуарлар, чандар, жуғыштар, раковиналар, ыдыстар, жиһаз, терезе қораптары
жəне т.б. өндірісі
Бетоннан, құрылыс гипсінен, цементтен немесе жасанды тастан жасалған өзге
де бұйымдар өндірісі: мүсіндер, фурнитуралар, барельефтер, вазалар, гүл
құмыралары жəне т.б.

2013

Ағаш массасы мен
целлюлоза өндірісі

1711

Гофраланған картон, қағаз жəне
картон ыдысының
өндірісі

1721

Шаруашылық-тұрмыстық жəне санитариялық-гигиеналық мақсатқа
арналған қағаз
бұйымдарының
өндірісі
Орталық жылыту
радиаторлары мен
қазандықтарының
өндірісі
Бекіту
бұйымдарының
өндірісі

1722

25210

2594

Жеңіл металдар2592
дан буып-түюге
арналған материалдар өндірісі
Суық қалыптау не- 2433
месе бүктеу
Шойын, болат жəне
ферроқорытпалар
өндірісі

2410

Болаттан жасалған
құбырлар,
құбыржолдар, профильдер, фитингтер өндірісі

2420

III. ӨЗГЕ
Мотор отыны, газолин, керосин жəне т.б. өндірісі
Отын өндірісі: этан, пропан, бутан жəне т.б. сияқты жеңіл, орташа жəне ауыр
жанғыш, тазартылған газ
Мұнай қалдықтарынан өнім шығаруды қоса алғанда, майлау майлары немесе
майлар өндірісі
Мұнай-химия өнеркəсібіне жəне жол салуға арналған өнімдер өндірісі
Əртүрлі өнім түрлерінің өндірісі: уайт-спирит, вазелин, қатты парафин, петролатум жəне т.б.
Мұнай брикеттерін өндіру
Шымтезекті агломерациялау жəне шымтезек кесектерінің өндірісі
Көмір брикеттерін агломерациялау жəне өндіру
Лигнит брикеттерін агломерациялау жəне өндіру
Илеу заттарын өндіру
Биоэтанол өндірісі
Ациклдық, қаныққан жəне қанықпаған көмірсутектер өндірісі
Циклдық, қаныққан жəне қанықпаған көмірсутектер өндірісі
Бутил эфирі өндірісі
Амил эфирлерін өндіру
Негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі: сірке қышқылын қоса алғанда,
моно- жəне поликарбон қышқылдары; альдегидтерді, кетондарды, хинондарды жəне екі жəне одан да көп оттегі бар топтармен қосылыстарды
қоса алғанда, құрамында оттегі бар функционалдық топтары бар өзге де
қосылыстар; аминдерді қоса алғанда, синтетикалық глицерин, азот-функционалдық органикалық қосылыстар; сүректі айдау жолымен алынған өнімдерді қоса алғанда, өзге де органикалық қосылыстар (мысалы, ағаш көмірі)
Синтетикалық хош иісті өнімдер өндірісі
Таскөмір шайырын айдау
Тыңайтқыштар: азот немесе құрамында азоты бар, фосфор немесе калий
тыңайтқыштарын, шикі мұнайдан алынған несепнəр, табиғи фосфаттар жəне
табиғи калий тұздарының өндірісі
Инсектицидтер/жəндіктерге қарсы заттар, родентицидтер, фунгицидтер, гербицидтер, акарицидтер, молюстицидтер, биоцидтер өндірісі
Өсімдіктердің өсуін реттейтін өнімдер өндірісі
Дезинфекциялау құралдарының өндірісі (ауыл шаруашылығы мақсаттарына
жəне басқа да мақсаттарға пайдалану үшін)
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге агрохимиялық өнімдер өндірісі
Химиялық элементтер өндірісі (өнеркəсіптік газдар мен негізгі металдарды
қоспағанда)
Азот қышқылын қоспағанда, бейорганикалық қышқылдар өндірісі
Аммонийден басқа, сілті, сақар жəне өзге де бейорганикалық заттар өндірісі
Өзге де бейорганикалық қоспалар өндірісі
Темір колчеданды күйдіру
Тазартылған су өндірісі
Ағартылған, толық ағартылмаған жəне ағартылмаған целлюлоза, ағаш массасын механикалық, химиялық (еритін немесе ерімейтін) немесе жартылай
химикалық тəсілмен өндіру
Мақта целлюлоза өндірісі
Сия мен баспаханалық бояуды алып тастау жəне макулатурадан ағаш массасы мен целлюлоза өндіру
Гофраланған қағаз жəне картон өндірісі
Гофраланған қағаздан немесе картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Гофраланған картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қатты картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қағаз бен картоннан жасалған өзге де сыйымдылықтар өндірісі
Қағаздан жасалған қаптар, сөмкелер жəне пакеттер өндірісі
Файлдары бар офистік тіркелімдер жəне сол сияқты бұйымдар өндірісі
Жеке гигиена жəне тығыздау мақсатында пайдалану үшін целлюлоза
мақтасынан қағаз өнімдерінің өндірісі: қағаз сулықтар, қолорамалдар, сүлгілер,
сулықтар дəретхана қағазы, гигиеналық сүлгілер мен тампондар, балалар
жаялықтары мен жөргектері, қағаз стақандар, тəрелкелер жəне подностар,
картон жəне қағаз ыдыс өндірісі
Тығыздау үшін жəне тығыздалатын гигиеналық сүлгілер, тампондар үшін
тоқыма материалдар өндірісі
Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарының өндірісі

Тойтарма жəне бұрандасыз ұқсас өнімдер өндірісі
Бұранда кескіш станокта жасалатын бұйымдар өндірісі
Бұрандамалар, бұрамалар, сомындар, муфталар жəне бұрандасы бар басқа
өнімдер өндірісі
Тамақ өнімдері үшін консерві банкілерін, шақшалар, қораптар, жəшіктер
өндірісі
Тығыздап жабу үшін металл қақпақтар мен өзге де бұйымдар өндірісі
Уатқыштарда суықтай қалыптау процесінде немесе баспақта бүктеу əдісімен
болаттан жасалған жалпақ илектелген бұйымдардан ашық секциялар жасау
Суық əдіспен болаттан қалыпталған немесе бүктелген бұдырланған табақтар
мен сэндвич-панельдер жасау
Темір құймалар, жылтыр шойыннан қалыптар мен құймалар, блоктар немесе
өзге де бастапқы нысандарды жасау
Ферроқорытпа өндірісі
Темір жəне құрамында темір бар өзге де кеуекті бұйымдарды тікелей қалпына
келтіріп, құрамында темір бар бұйымдар жасау
Электролиз жолымен немесе өзге де химиялық процестер нəтижесінде таза
темір өндіру
Түйіршіктелген темір жəне темір ұнтағын өндіру
Болат құймаларды немесе өзге де бастапқы нысандарды өндіру
Болаттан жасалған жартылай дайын бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жəне суықтай илектелген жалпақ
илектелген бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықтар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген қуыс бұйымдар өндірісі
Пакеттелген болат табақтар мен дəнекерленген жіктері ашық бұйымдар
өндірісі
Болаттан жасалған теміржол материалдарының (құрастырмалы рельс)
өндірісі
Ыстықтай илемдеу тəсілімен, ыстықтай сығымдаумен немесе ыстық сығымдау
немесе ыстықтай илектелген шыбық, құймалар сияқты жартылай фабрикаттарды ыстықтай өндеуді немесе үздіксіз құюды қамтитын өзге де тəсілдермен
одан əрі өңдеу үшін тұтас тартылған құбырлар мен көлденең жəне көлденең
емес қималы құбырлар жəне көлденең қималы дайындамалар өндірісі
Кейіннен көлденең қималы құбырларды суықтай илектеу немесе суықтай
созу тəсілімен жəне тек көлденең емес қималы құбырларды жəне қуыс
профильдерді суықтай созу тəсілімен өңдеу жолымен ыстықтай илектелген немесе ыстықтай сығымдалған дайындамалардан жасалған мөлшері
белгіленген жəне белгіленбеген тұтас тартылған құбырлар өндірісі
Тегіс ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдардан суық тəсілмен өндірілген,
ұзына бойы немесе спираль бойымен дəнекерленген сыртқы диаметрі 406,4
мм астам немесе одан кем дəнекерлеу құбырларының өндірісі
Үздіксіз құю немесе ыстықтай қалыптау тəсілімен жəне ұзына бойы немесе
спираль бойымен дəнекерленген жəне ыстықтай илектелген немесе суықтай
илектелген, ұзына бойы дəнекерленген жолақтардан ыстықтай немесе
суықтай қалыптаумен жасалған көлденең емес қималы сыртқы диаметрі 406,4
мм немесе одан кем көлденең қималы дəнекерлеу құбырларының немесе
суықтай илектелген жалпақ бұйымдар өндірісі
Сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем, илектелген, ыстықтай немесе суықтай қалыптау жолақтарынан жасалған жəне одан əрі суықтай илектеу тəсілімен немесе суықтай қалыптау тəсілімен көлденең емес қималы
құбырлар түрінде өңдеу үшін ұзына бойы дəнекерленген дəнекерлеу
құбырларының өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдарды өңдеу жолымен
жалпақ болат фланецтер мен қамыттары бар фланецтер өндірісі
Жікті дəнекерлеу үшін иінді келтеқұбыр сияқты гарнитура жəне қалыптау
жолымен болаттан жасалған ыстықтай илектелген жіксіз құбырлар өндірісі
Бұрандалы құбырлар жəне болаттан жасалған өзге де құбырлар немесе
гарнитура

1
2
29 Электр
жабдықтар
жəне электр
өткізгіш
өндірісі

3
Электр моторлар,
генераторлар жəне
трансформаторлар
өндірісі

4
2711

Электр өткізгіш пен 27320
кабельдің басқа
түрлерінің өндірісі
Электр таратушы
2712
жəне реттеуші аппаратура өндірісі

30 Басқа
санаттарға
енгізілмеген
машиналар мен
жабдықтар
өндірісі

Өзге де крандар
мен вентильдер
өндірісі

2814

Гидравликалық
жабдықтар өндірісі

2812

Ауыл
28302
шаруашылығы машиналарын шығару

Автомобильдердің
өзге де бөліктері
мен керекжарақтарының
өндірісі

31 Өзге де
көлік құралдарының
өндірісі

2932

Автомобильдер мен 2910
басқа да моторлы
көлік құралдарын
өндіру
Теміржол
3020
локомотивтерін
жəне жылжымалы
құрам шығару

32 Велосипедтер, арбалар

Велосипедтер
жəне мүгедектерге
арналған арбалар/
креслолар өндірісі

3092

33 Фармацевтика

Фармацевтикалық
препараттар
өндірісі

2120

Негізгі
фармацевтикалық
өнімдер өндірісі

2110

34 Басқа тауар Басқа да
1396
позициялары техникалық жəне
өнеркəсіптік тоқыма
бұйымдарының
өндірісі

Зергерлік бұйымдар 3212
өндірісі

35 Білім беру

36 Туризм*

Хирургиялық жəне
ортопедиялық
құралдар өндірісі

32503

Тұрғын үйдің басқа
түрлерінде көрсетілетін қызметтер
Білім беру

5590

Қонақ үйлердің
қызметтер ұсынуы

5510

Демалыс күндерінде жəне қысқа
мерзімді тұрудың
өзге де кезеңдерінде баспана беру

5520

85
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5
Электр моторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарын қоспағанда)
Тарату электр трансформаторлар өндірісі
Аргон дəнекерлеу трансформаторлар өндірісі
Флюоресцирлеуші бареттерлер (яғни трансформаторлар) өндірісі
Электр энергиясын таратуға арналған трансформаторлық қосалқы станциялар өндірісі
Электр кернеуін беру жəне тарату реттегіштерінің өндірісі
Күштік генераторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарына арналған
аккумуляторлық батареяны зарядтауды қоспағанда)
Генераторлық агрегаттар өндірісі (генераторлық қондырғының беретін блогын
қоспағанда)
Жүзбелі балық зауыттарындағы зəкірге арналған орау құрылғысы
Алюминийден жəне мыстан жасалған тоқ жүретін желілері бар өткізгіштер мен
кабельдер өндірісі
Электр қоректендіргішті ажыратқыштар өндірісі
Электр желісіне арналған желілік сүзгілер өндірісі (өндірістік-тарату тізбегі
үшін)
Электр кернеуін таратуға арналған бақылау панельдерінің өндірісі
Электр релесі өндірісі
Электрлік тарату қалқандарына арналған кабель өндірісі
Электр детонаторлар өндірісі
Қуатты ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі
Электр энергетикалық жүйеде ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі
(іске қосу кнопкаларын, ажыратқыштарды, соленоидтарды, тумблерлерді
қоспағанда)
Бастапқы энергия көздерін өндіру
Реттеуші клапандар мен су жинау крандарын қоса алғанда, өнеркəсіптік крандар мен вентильдер өндірісі
Қолжуғыш крандар мен вентильдер өндірісі
Ыстық суға арналған крандар мен вентильдер өндірісі
Гидравликалық жəне пневматикалық компоненттер өндірісі (гидравликалық
моторларға арналған гидравликалық помпаларды, гидравликалық жəне
пневматикалық цилиндрлерді, клапандарды, шлангілер мен гарнитураны қоса
алғанда)
Пневматикалық жүйелерде пайдалану үшін сығылған ауаны тазалауға
арналған пневматикалық жабдықтар өндірісі
Гидравликалық жүйелер өндірісі
Гидравликалық трансмиссиялық жабдықтар өндірісі
Көлемді гидро беру аспаптарының өндірісі
Көгал шалғыларын қоса алғанда, шалғыларды шығару
Өздігінен зарядталатын немесе автоматты түрде түсіретін ауыл
шаруашылығы трейлерін немесе жартылай тіркемелерін шығару
Топырақты дайындауға, тыңайтқыш себуге немесе енгізуге арналған ауыл
шаруашылығы техникасын: соқаларды, тыңайтқыштар бөлгіштерді, себу агрегаттарын/сепкіштерді, тырмаларды жəне т.б. шығару
Жинауға жəне жармалауға арналған техника: жинау машиналарын, астық
бастырғыштарды, сұрыптағыштарды жəне т.б. шығару
Ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға арналған бүрку техникасын
шығару
Жұмыртқаларды, жемістерді жəне т.б. тазалауға, сұрыптауға немесе өңдеуге
арналған машиналар шығару
Автомобильдердің əртүрлі бөліктері мен керек-жарақтарының: тежегіштер,
беріліс қораптары, көпірлер, жүріс дөңгелектері, аспалы амортизаторлары, радиаторлар, сөндіргіштер, шығарынды құбырлар, каталитикалық
түрлендіргіштер, ілініс тораптар, руль дөңгелектері, руль колонкалары, рульдік
механизмнің қораптарының өндірісі
Автомобиль шанақтарына арналған бөлшектер мен керек-жарақтар: қауіпсіздік
белдіктері мен жастықтар, есіктер, бамперлер өндірісі
Автомобильдерге арналған орындықтар өндірісі
Өзге де автокөлік құралдары: өрт сөндіру машиналары, жедел жəрдем машиналары, көшелер мен жолдарды жинауға арналған машиналары өндірісі
Автокөлік құралдарына арналған қозғалтқыштар өндірісі
Автокөлік құралдарына арналған шасси өндірісі
Теміржол немесе трамвай локомотивтеріне немесе жылжымалы құрамдарға
арналған мамандандырылған жиынтықтауыштар: біліктер, осьтер, шпиндельдер, дөңгелектер, тежегіштер жəне оларға арналған жиынтықтауыштар;
иінтіректер, муфталар жəне жалғастырушы құрылғылар, буферлер мен
жиынтықтауыштар; амортизаторлар; фургондар мен локомотивтердің
негіздерін; шанақтар жəне т.б. шығару
Тау-кен өнеркəсібі үшін рельстік арбалар мен локомотивтер шығару
Механикалық жəне электромеханикалық сигнал беру жабдықтарын, теміржол,
трамвай, ішкі су жолдарында, автотрассаларда, тұрақтарда, ұшу алаңдарында
жəне т.б. қауіпсіздікті бақылауға жəне қозғалысты басқаруға арналған
жабдықтарды шығару
Темір жол вагондарына арналған орындықтар шығару
Моторсыз велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді, тандемдерді,
балалар велосипедін жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, өзге
де ұқсас көлік құралдарының өндірісі
Велосипедтерге арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі
Пластикалық велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса
алғанда, жүргізу үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасының өндірісі
Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Балалар арбасының өндірісі
Дəрі-дəрмектер: иммундық сарысулар жəне т.б.; вакциналар; гомеопатиялық
препараттарды қоса алғанда, əртүрлі дəрі-дəрмектер өндірісі
Сыртқа қолдануға арналған химиялық контрацептивті өнімдер мен гормоналды контрацептивтер өндірісі
Жүктілік тестілерін қоса алғанда, медициналық диагностикалық препараттар
өндірісі
Радиоактивті заттарды анықтауға арналған диагностикалық препараттар
өндірісі
Биологиялық фармацевтикалық препараттар өндірісі
Мақта, дəке, дəке таңғыштар, бандаж жəне т.б. сияқты медициналық таңу материалдары өндірісі
Дəрі-дəрмектер: антибиотиктер, негізгі витаминдер, салицил жəне
O-ацетилсалицил қышқылдары жəне т.б. өндіру үшін пайдаланылатын
медициналық фармакологиялық препараттар өндірісі
Қанды қайта өңдеу
Химиялық таза қант жасау
Жануарлар шикізатынан эндокринді препараттар жасау (бездерді қайта өңдеу
жəне бездер мен т.б. экстрактілер жасау)
Тоқылмаған жабысқақ негіздегі матаны қоса алғанда, сығылған маталар
өндірісі
Ылғалдандырылған, боялған, резеңкеленген жəне пластикпен қапталған маталар өндірісі
Металл қосып иірілген жіп, резеңке жіптерді жəне тоқыма жіптер, тоқыма
иірілген жіп немесе ылғалдандырылған, боялған, резеңкеленген жəне пластикпен жабылған баулар өндірісі
Беріктігі жоғары материалдан резеңке маталар жасау
Жадағайлық мата, өрт сөндіруге арналған түтіктерге/шлангілерге арналған,
тор көзді мата, икемді киім өндірісі
Қолдан өсірген інжу өндірісі
Тастар мен синтетикалық жəне өңделген асыл жəне жартылай бағалы тастарды өнеркəсіптік өңдеуді қоса алғанда, өңдеу сатысында асыл жəне жартылай
бағалы тастар өндірісі
Гауһар өңдеу
Қымбат бағалы металдардан жəне қымбат бағалы металдармен қапталған
негізгі металдардан немесе асыл жəне жартылай қымбат бағалы тастардан
немесе қымбат бағалы металдар мен асыл немесе жартылай қымбат бағалы
тастардың немесе өзге де материалдардың комбинациясынан жасалған
құнды заттар жасау
Қымбат бағалы металдардан немесе қымбат бағалы металдармен қапталған
негізгі металдардан зергерлік бұйымдар: асхана ыдыстарын, ұсақ жəне жалпақ
ыдыстар, шұңғыл ыдыс, дəретхана керек-жарақтарын, кеңсе немесе үстел
бұйымдарын, діни қызметтерде салт-жоралғы үшін пайдалануға арналған
бұйымдар жəне т.б. жасау
Қымбат бағалы металдардан техникалық жəне зертханалық керек-жарақтар
(құралдар мен қосалқы бөлшектерді қоспағанда): тигель, шпательдер, гальванды бүркумен анодтар жəне т.б. жасау
Қолсағаттарға, бауларға, білезіктерге жəне табакеркаларға арналған қымбат
бағалы металл білезіктер жасау
Металдан жасалған қымбат бағалы дербес жəне қымбат бағалы емес
бұйымдарды нақыштау
Хирургиялық салфеткалар, стерильді ақжаймалар мен бинттер өндірісі
Сүйектерді бекітуге арналған пластиналар мен бұрандалар өндірісі
Тіс-техникалық зертханаларда дайындалған тіс протездер, көпірлер жəне т.б.
өндірісі
Ортопедиялық құралдар мен протездер өндірісі
Көз протездерін өндіру
Офтальмологиялық бұйымдар, көзді түзетуге арналған көзілдіріктер, күннен
қорғайтын көзілдіріктер, көзілдіріктерге арналған линзалар, жанаспалы линзалар, қорғаныш көзілдіріктер өндірісі
Студенттік жəне мектеп жатақханаларын салу жəне (немесе) реконструкциялау
Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білім беру мекемелерін
салу жəне (немесе) реконструкциялау жəне (немесе) жабдықтармен
жабдықтау
Орналастыру орындарын (қонақ үйлер, санаторийлер, люкс класты қонақ
үйлер, мотельдер) салу жəне (немесе) реконструкциялау жəне (немесе)
жабдықтармен жабдықтау
Орналастыру орындарын салу (балаларға арналған немесе басқа демалыс
үйлері, пəтерлер мен қонақтар үшін бунгалолар, жинау немесе тамақтандыру
қызметтерін көрсетпейтін коттедждер мен үйлер, жастар туристік лагерьлері,
таудағы турбазалар жəне т.б.)
(Жалғасы 18-бетте)
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(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде)

1

2

37 Денсаулық
сақтау

38 Көлік жəне
қоймаға жинау**

3
Кемпингте, рекреациялық автопаркте
жəне трейлерлік
парктерде тұру
үшін көрсетілетін
қызметтер
Аурухана
ұйымдарының
қызметі
Басқа санаттарға
жатқызылмаған
жерүсті жолаушылар тасымалдарының басқа түрлері
Денсаулық сақтау
саласындағы
қызмет
Қойма шаруашылығы жəне қосалқы
көлік қызметі

4
5530

5
Орналастыру орындарын салу (кемпингтер, трейлер парктері, ойын-сауық
қалашықтары, аң аулау немесе балық аулау үшін пайдаланылатын жерлер,
автомобиль демалысына арналған үй-жайлар мен керек-жарақтар)

8610

Санаторийлік-курорттық мекемелер
салу жəне (немесе) реконструкциялау
жəне (немесе) жабдықтармен
жарақтандыру
Тау шаңғысы курорттарын салу, егер қалалық жəне қалааралық көлік тасымалдары жүйесіне кірмейтін болса, конвейерлерді, аспалы жолдарды, тау
шаңғысы көтергіштерін жəне аспалы көтергіштерді басқару

4939

86

52

10 Мал
азығының
өндірісі

20.

Жемістер мен
көкөністерді қайта
өңдеудің жəне
консервілеудің өзге
де түрлері

1039

Мұздатылған немесе консервіленген түрдегі дайын тағамдарды
қоспағанда, негізінен жемістерден немесе көкөністерден тұратын тамақ
өнімдерінің өндірісі
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді сақтау: мұздату, кептіру,
май немесе сірке суын сіңіру, консервілеу жəне т.б.
Жемістерден немесе көкөністерден тамақ өнімдерінің өндірісі
Джемдер, мармеладтар жəне асханалық желе өндірісі
Жаңғақ қуыру
Жаңғақтардан жасалатын паста жəне өзге де азық-түлік өнімдерінің
өндірісі

21.

Фермаларда ұсталатын жануарларға
арналған дайын
азық өндірісі

1091

ІҚМ, ұсақ малға, жылқыларға, құстар мен шошқаларға арналған азық
өндірісі

11 Ауыл шаруа- 22.
шылығы

Медициналық мекемелерді салу жəне (немесе) жөндеу жəне (немесе)
медициналық мекемелерді қажетті медициналық жабдықтармен (компьютерлік
томограф, магнитті-резонанстық томограф, УДЗ аппараты, кардиомонитор,
неонаталдық ӨЖЖ аппараты, ӨЖЖ аппараты, жасанды қанайналым аппараты, ангиографиялық жүйе жəне т.б.) жабдықтау
Көліктік транзиттік терминалдарды, құрғақ порттарды, қойма үй-жайларын
салу

* Алакөл көлі жағалауында (ШҚО, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық
аймағында (Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан жəне Ақтау қалаларында,
Имантау-Шалқар курорттық аймағында (СҚО), Алматының таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр,
Райымбек, Қарасай, Нарынқол аудандары) іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.
** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен жəне Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.

Дəнді дақылдарды 0111
(күрішті
қоспағанда),
бұршақты дақылдар
мен майлы
тұқымдарды өсіру

Қытайбұршақ, жер жаңғағы, мақта тұқымы, кəдімгі майкене, зығыр
тұқымы, қыша тұқымы, майлы нуга тұқымы, рапс тұқымы, бояғыш
мақсары тұқымы, күнжіт тұқымы, күнбағыс тұқымы, өзге де майлы
тұқымдар сияқты майлы тұқымдарды өсіру

23.

Көкөністер жəне
бақша өнімдерін,
тамыр жемістілер
мен түйнек
жемістілерді өсіру

0113

Көкөніс, оның ішінде қызанақ, басты пияз, шалот пиязы, сарымсақ,
порей пиязы жəне басқа да пияз тұқымдас көкөністер, қауданды
қырыққабат, түрлі-түсті қырыққабат, кольраби, жапырақты қырыққабат,
сəбіз, шалқан, тамыр балдыры, шалғам жəне басқа да осыған ұқсас
жеуге жарамды тамыр жемістілер, бұрыш, қияр мен корнишон, қант
қызылшасы жəне асханалық қызылша өсіру. Көкөніс, картоп, қант
қызылшасының тұқымдарын өсіру
Бақша дақылдарын, оның ішінде қарбыз, қауын жəне асқабақ өсіру

24.

Талшықты иіру
дақылдарын өсіру

0116

Мақта, зығыр өсіру
Мақта тұқымын өсіру

25.

Басқа да
маусымдық
дақылдарды өсіру

0119

Тарна, жемдік қызылша, жем-шөп, беден, жоңышқа, эспарцет, жемдік
жүгері жəне басқа шөптерді, жемдік қырыққабат жəне қарапайым
Жемдік өнімдерді өсіру
Қызылша қарақұмық өсіру (қант қызылшасы тұқымдарын қоспағанда)
жəне азықтық өсімдіктер тұқымын өсіру

26.

Жүзім өсіру

0121

Шарап жүзімі жəне жүзімнің асханалық сорттары

27.

Дəнді жəне сүйекті
жемістер өсіру

0124

Дəнді жəне сүйекті жемістер: алма, өрік, шие жəне қызыл шие, шабдалы
жəне тақыр шабдалы, алмұрт жəне беже, қара өрік жəне шомырт өсіру

28.

Өзге де жеміс
0125
ағаштарын, бұталар
мен жаңғақ түрлерін
өсіру

Жидек өсіру: қарақат/көкжидек, қарақат, қарлыған, киви, таңқурай,
құлпынай/бүлдірген, өзге де жеміс түрлері
Жемістердің тұқымдарын өсіру
Жеуге жарамды жаңғақтарды өсіру: бадам, кешью, талшын, фундук/орман жаңғағы, пісте, грек жаңғағы, басқа да жаңғақ түрлері
Жеміс ағаштарының, бұталардың басқа түрлерін өсіру: айлауық
жемістері

29.

Малдың жəне
қодастың басқа
да тұқымдарын
көбейту

0142

Ет алу үшін ірі қара мал мен қодасты көбейту

30.

Малдың сүтті
тұқымдарын
көбейту

0141

Малдың сүтті тұқымдарын өсіру жəне көбейту
Шикі сүт алу

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 қыркүйектегі №660 қаулысына 4-қосымша
Басым жобаларға кредит беру тетігіне қосымша

№

Тауарлар
тобының
атауы

№

Экономикалық
қызмет түрлерінің
жалпы жіктеуішінің
атауы

Экономикалық
қызмет түрлерінің
жалпы жіктеуіші

Басым жобаларға кредит беру үшін тауарлар тізбесі

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1

2

3

4

5

6

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ
1

Еттен жəне
құс етінен
жасалған
өнімдер

1.

Етті өңдеу жəне
консервілеу

1011

Ұша/шағын ұша түрінде жас немесе тоңазытылған етті өндірісі
Тағамдық субөнімдер

2.

Үй құсының
етін өңдеу жəне
консервілеу

1012

Қасапханада үй құстарын сою, етті өңдеу немесе өлшеп орау,
мүшеленген жас немесе мұздатылған ет өндіріс

Еттен жəне үй
құсының етінен
жасалған өнімдер
өндірісі

1013

Балықты, шаян
тəрізділер мен
моллюскілерді
өңдеу жəне
консервілеу

1020

3.

2

Балықтан,
4.
шаян
тəрізділер
мен моллюскілерден
жасалған
өнім

5.

6.

3

4

5

6

7

8

9

Сүт жəне
ірімшік
өнімдері

Өзге де
тамақ
өнімдерінің
өндірісі

Балалар
тағамы

Ұн тарту
өнеркəсібі
өнімдерінің,
крахмалдар
мен крахмал
өнімдерінің
өндірісі

Нан-бөлке
жəне ұннан
жасалған
өнімдер
өндірісі

Теңіз акваөсіру

Тұщы су
акваөсіру

0321

0322

Балық, шаян тəрізділер мен моллюскілерді дайындау жəне сақтау:
мұздату, терең мұздату, кептіру, өңдеу, сақтау, тұздау, консервілеу жəне
т.б.
Балық, шаян тəрізділер мен моллюскілер өндірісі: балық сүбесі,
уылдырық, жасанды уылдырық жəне т.б.
Адамдардың тамаққа пайдалануы үшін немесе жануарларды
азықтандыру үшін балық өнімдерінің өндірісі, адамдардың тамаққа
пайдалануына жарамсыз балықтан жəне өзге де су жануарларының
түрлерінен ұн жəне еритін заттар өндірісі, кемелердің балықты қайта
өңдеуге жəне сақтауға, теңіз балдырларын қайта өңдеуге бағытталған
қызметі
Аквариум балықтарын өсіруді, моллюскілер (устрица, мидия жəне
т.б.) уылдырығының, ірі теңіз шаяндарының, асшаяндардың, балық
шабақтарының өндірісін жəне оларды қолмен өңдеуді қоса алғанда,
теңіз суында балық өсіру, қызыл балдырлар мен басқа да жеуге жарамды балдырларды өсіру, шаян тəрізділерді, қос жақтаулы моллюскілерді,
теңіз суындағы басқа да моллюскілер мен басқа да су жануарларының
түрлерін, теңіз суындағы акваөсіру, резервуарларда тұздалған суда
акваөсіру
Теңіз балықтарының түрлерін өсіру жөніндегі инкубаторлық станциялар,
жылы теңіз фермалары
Тұщы су балықтарының аквариумдық түрлерін өсіруді, тұщы суды
мекендейтін шаян тəрізділерді, қос жақтаулы моллюскілерді, өзге де
моллюскілерді жəне су жануарларының басқа да түрлерін өсіруді, инкубаторлық станциялардың (тұщы су) жұмысын қоса алғанда, тұщы суда
балық өсіру
Бақа өсіру

Тұщы суда балық
аулау

0312

Ішкі суларда коммерциялық негізде балық аулау
Тұщы суларда шаян тəрізділер мен моллюскілерді аулау
Тұщы суларда теңіз жануарларының түрлерін аулау
Тұщы су материалдарын жинау

8.

Сүтті өңдеу жəне
ірімшік жасау

1051

Жаңа сауылған, пастерленген табиғи, зарарсыздандырылған, гомогенделген жəне/немесе ультра тазартылған сүт өндірісі
Сүт негізіндегі сусындар өндірісі
Жаңа сауылған қаймағы алынбаған, пастерленген,
зарарсыздандырылған жəне гомогенделген сүттен қаймақ жасау
Құрғақ сүт немесе қоюлатылған сүт, қатты түрдегі сүт немесе кілегей
өндірісі
Сары май, йогурт, ірімшік жəне сүзбе, айран, кілегей, сары су, казеин
немесе лактоза өндірісі

9.

Балмұздақ өндірісі

1052

Балмұздақ өндірісі

10.

Қант өндірісі

1081

Қант қызылшасынан қант өндірісі

11.

Какао, шоколад жəне қантты
кондитерлік
тағамдар өндірісі

1082

Шоколад жəне шоколад кəмпиттерінің өндірісі
Қантты кəмпиттер: карамель, какао, нуга, помадка, ақ шоколад өндірісі
Сағыз өндірісі
Қантталған жемістер өндірісі
Шоколадты жаңғақ, цукат өндірісі
Кəмпиттер, жастықша кəмпиттер, қақ өндірісі

Балалар
тағамының жəне
диеталық тамақ
өнімдерінің өндірісі

1086

13.

14.

Крахмал жəне крах- 1062
малдан жасалған
өнімдер өндірісі

Ұн-жарма өнеркəсібі 1061
өнімдерінің өндірісі

Жылқы өсіру

0143

Жылқы өсіру

Түйелер мен түйе
тұқымдастарды
өсіру

0144

Түйелер мен түйе тұқымдастарды өсіру жəне молайту

33.

Қой мен
ешкі өсіру

0145

Қой мен ешкі өсіру жəне молайту
Қой мен ешкінің шикі сүтін өндіру
Жүн дайындау
Қозылардың терілерін дайындау

34.

Шошқа жəне торай
өсіру

0146

Торайлар, шошқалар, шошқа еті

35.

Құс шаруашылығы

0147

Инкубациялық жұмыртқа өндірісі
Үй құстарын өсіру жəне көбейту: тауық, күркетауық, үйрек, қаз жəне т.б.
Жұмыртқа өндірісі*

36.

Жануарлардың өзге 0149
де түрлерін өсіру

Омарта шаруашылығы жəне бал мен бал балауызы өндірісі

37.

Уыт өндірісі

1106

Уыт өндірісі

38.

Май мен тоңмай
өндірісі

1041

Тазартылмаған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс,
мақта, рапс, қыша, зығыр
Тазартылған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта,
рапс, қыша, зығыр
Өсімдік майын өңдеу: айдау, қайнату, дегидрация, гидрогенизация жəне
т.б.

39.

Маргарин жəне
ұқсас тағамдық
тоңмай өндірісі

1042

Маргарин өндірісі
Қоспалар жəне т.б. өндірісі
Тамақ дайындауға арналған құрама тоңмай өндірісі

40.

Татымдылықтар
мен дəмдеуіштер
өндірісі

1084

Дəмқосарлар, тұздықтар мен дəмдеуіштер: майонез, қыша ұны мен дəн
түйіршіктерінің, қыша жəне т.б. өндірісі
Сірке суы өндірісі
Өнімдерді тұздау үшін тұзды өңдеу, мысалы йодталған тұз

41.

Басқа санаттарға
1089
енгізілмеген өзге де
тамақ өнімдерінің
өндірісі

Жұмыртқа өнімдерінің, жұмыртқа альбуминінің, жұмыртқа ұнтағы мен
меланж өндірісі

42.

Басқа санаттарға
10899
енгізілмеген өзге де
тамақ өнімдерінің
өндірісі

Жасанды бал жəне карамель өндірісі
Сандвич, жаңа пісірілген пицца (жартылай фабрикат) сияқты тез
бұзылатын дайын тамақ өнімдерінің өндірісі)
Басқа санаттарға енгізілмеген белсенді биологиялық қоспалар мен өзге
де тамақ өнімдерінің өндірісі
Еттен, балықтан, шаян тəрізділерден немесе моллюскілерден жасалған
тартылған ет өндірісі
Сүт өнімдері мен ірімшік өндірісі
Жасанды концентраттар өндірісі

14 Сусындар
өндірісі

43.

Минералды сулар мен басқа да
алкогольсіз сусындар өндірісі

1107

Шөлмектердегі табиғи минералды су жəне өзге де минералды сулар
өндірісі
Алкогольсіз сусындар өндірісі: алкогольсіз хош иістендірілген жəне/немесе тəттілендірілген сусындар: лимонад, оранжад, кола, жеміс сусындары, тониктер жəне т.б.

15 А/ш өнімдерінің сақтау

44.

Жүкті қоймалау
жəне сақтау

5210

Азық-түлік өнімдерін сақтау жəне сату жөніндегі көтерме-тарату
орталықтарын құру

Кептірілген, тұздалған немесе ысталған ет өндірісі, дайын орамалар
Ет өнімдерін: шұжық, салями, қызыл шұжық, сүрленген құрғақ шұжық,
сервелат, ысталған болон шұжығы, бас, орамалар, пісірілген ветчина
жасау

7.

12.

31.
32.

12 Май–тоңмай
өнімі

13 Өзге тамақ
өнімдерінің
өндірісі

II. АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕН БАСҚА ТАУАРЛАР
1. КИІМ ЖƏНЕ АКСЕССУАРЛАР
16 Сырт киім
жəне аксессуарлар

Арнайы диеталар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерін: балалар тағамын; қосымша сүт жəне басқа да тамақ өнімдерін; жасы кіші
балаларға арналған тамақ өнімдерін; калориясы аз жəне калориясы
азайтылған өнімдерді жасау
Күріштен, картоптан, жүгеріден, бидайдан крахмал жасау
Шикі жүгеріні майдалау
Глюкоза жəне (немесе) глюкоза-фруктоза шəрбатын, қант шəрбатын,
мальтоза, инулин жасау
Дəннің маңызын жасау
Жүгері майын жасау
Құрғақ бұршақ дəндерінің, тамырлар немесе сабақтар немесе жеуге жарамды жаңғақтар өндірісі
Құрғақ таңғы ас сияқты дəнді тамақ өнімдерінің өндірісі
Ұн қоспаларының жəне нанға, тортқа, бəлішке, пирогтар мен бисквиттерге, печеньелерге немесе құймақтарға арналған, дайын ұн қоспалары
мен қамырлар өндірісі
Бидай қауыздарының, қара бидай, сұлы, жүгері немесе басқа да дəн
қауыздарының өндірісі

15.

Кептірілген нан
жəне печенье
өндірісі;
ұзақ сақтауға
арналған ұннан
жасалған кондитерлік бұйымдар,
торттар, тəтті
тоқаштар, бəліштер
жəне бисквиттер
өндірісі

1072

Кептірілген нан, печенье жəне өзге де құрғақ нан пісіру өнімдері өндірісі
Ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік бұйымдар мен
торттар, тəтті тоқаштар, бəліштер мен бисквиттер өндірісі
Печенье, крекерлер, крендельдер жəне т.б. сияқты тұздалған жəне тəтті
өнімдер өндірісі

16.

Макарон
өнімдерінің өндірісі

1073

Макарондар, кеспелер, кеспе жəне (немесе) олардан жасалған жартылай фабрикаттар (тез дайындалатын) өндірісі
Қамырдан жасалған консервіленген немесе тоңазытылған өнімдер,
оның ішінде макарон өнімдерінің өндірісі

Дайын тамақ 17.
өнімдері
(өндірістік
ауқымда)

Дайындалған тамақ
өнімдерінің өндірісі

1085

Ет тағамдарының өндірісі
Тартылған балық етін қоса алғанда, балық тағамдарының өндірісі
Көкөністерден жасалған тағамдар өндірісі
Тоңазытылған пицца немесе өзге тəсілмен сақтау үшін дайындалған
пицца өндірісі

Жемістер
мен
көкөністерді
өңдеу жəне
консервілеу

18.

Картопты өңдеу
жəне консервілеу

1031

Өңделген мұздатылған картоп, құрғақ картоп езбесінің, картоптан жасалған басытқы, картоп қытырлақтары, картоп ұны мен
түйіршіктерінің өндірісі

19.

Жеміс жəне көкөніс
шырындарының
өндірісі

1032

Жемістерден жəне (немесе) көкөністерден жасалған шырындар өндірісі
Жас жемістерден жəне көкөністерден жасалған концентраттар
қойылтпалар өндірісі

45.

Басқа да тоқылған
жəне трикотаж
бұйымдарының
өндірісі

1439

Пуловерлер, свитерлер, кардигандар, тоқылған кофталар, жилеттер
жəне осындай бұйымдар сияқты тоқылған немесе трикотаж бұйымдар
жəне басқа да дайын бұйымдар өндірісі

46.

Арнайы киім өндірісі 1412

Арнайы киім өндірісі

47.

Сырт киім өндіру

1413

Ерлерге, əйелдерге жəне балаларға арналған сырт киім: пальто,
костюмдер, жакеттер, шалбарлар, белдемшелер, қалпақтар мен
баскиімдер өндірісі
Былғарыдан жасалған сырт киімнен басқа, тоқыма, тоқылған немесе
тоқыма емес трикотаж маталардан жасалған сырт киімдердің өзге де
түрлерінің өндірісі

48.

Іш киім өндіру

1414

Əйелдер, ерлер мен балаларға арналған тоқыма, тоқылған немесе трикотаж маталардан, шілтерден жасалған іш киімдер жəне түнгі киімдер:
жейделер, футболкалар, кальсондар, келтешалбарлар, пижамалар,
түнгі жейделер, көйлектер, блузалар, ішкі белдемшелер, комбинациялар, бюстгальтерлер, корсеттер өндірісі

49.

Тоқылған жəне
трикотаж шұлық
бұйымдарының
өндірісі

1431

Ұйықтарды, триколарды жəне колготкаларды қоса алғанда, шұлық
бұйымдарының өндірісі

18 Тоқыма жəне 50.
былғары
бұйымдарын
өндіруге
арналған материалдар

Тоқыма
бұйымдарын өңдеу

13

Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен)
қоса алғанда, мақта-мата, мақта талшығы өндірісі
Шашақ жіп, махер мата, дəке тəрізді тоқылған материалдар өндірісі
Жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса
алғанда, жүн мата өндірісі
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен)
қоса алғанда, жібек мата өндірісі
Зығыр мата өндірісі
Басқа да маталар өндірісі, мысалы, қытай қалақайынан, кендірден,
жөкеден жəне арнайы иірілген жіптен
Шыны талшығынан жасалған маталар өндірісі
Карбонидті жəне арамидті жіптер өндірісі
Тоқу əдісімен жасанды тері өндірісі

51.

Текстиль
талшықтарын дайындау жəне иіру

1310

Мақта талшығының, мақта иірімжібінің өндірісі
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін
жүннен иірімжіп иіру жəне жасау
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін
зығыр иірімжібін жасау
Өзге де текстиль талшықтарын иіру

52.

Жіптер, арқандар,
жіңішке арқандар,
жіңішке баулар, баулар өндірісі жəне
тор тоқу

1394

Текстиль талшықтарынан, таспалардан жəне ұқсас материалдардан
жасалған, сіңдірілген жəне сіңдірілмеген, қапталған, резеңкеден немесе
пластмассадан жасалған қабықшамен қорғалған немесе қорғалмаған
шпагат, арқан, жіп жəне трос өндірісі
Шпагаттан, арқандар мен жіптерден тор жасау
Арқандар мен торлы матадан жасалған бұйымдар: балық аулау торлары, кемелердегі сақтандыру торлары, түсіру жұмыстары кезінде пайдаланылатын қорғау құралдары, металл шығыршықтары бар матауыштар, жіптер немесе тростар өндірісі жəне т.б.

17 Іш киім

(Жалғасы 19-бетте)

RESMI

12 ҚЫРКҮЙЕК 2019 ЖЫЛ

(Жалғасы. Басы 13-18-беттерде)

1

2

3

4

5

6

53.

Теріні илеу жəне
өңдеу

15111

Тері мен былғарыны илеу, бояу жəне өңдеу
Күдері, қашалған былғары, тегіс немесе металдандырылған тері өндірісі

19 Аяқ киім
жəне оның
жабдықтары

54.

Аяқ киім өндірісі

1520

Қалыптауды қоса алғанда, аяқ киімді кез келген материалдардан кез
келген тəсілмен жасау
Аяқ киімдердің былғары жəне резеңке бөліктерін: сыртқы жəне ішкі
бөліктерін, ұлтанын, өкшесін жасау

20 Тұрмыстық
химия

55.

Сабын мен жуғыш,
тазартқыш жəне
жылтыратқыш заттар өндірісі

75.

Бояулар, лактар
жəне ұқсас бояғыш
заттар, типография
бояулары мен мастика өндірісі

2030

Бояулар, лактар мен эмальдар өндірісі
Дайын бояйтын заттар мен колерлер өндірісі
Эмальдар, лактар жəне жағатын құрамдар мен сол сияқты препараттар
өндірісі
Мастика өндірісі
Шпатлевка жəне сол сияқты үстіңгі беттерді тегістеуге арналған препараттар өндірісі
Дайын бояу өндірісі
Типографиялық бояу өндірісі
Органикалық еріткіштер, бояу мен лактарды дайын еріткіштер өндірісі

76.

Желім өндірісі

2052

Резеңке желімі мен дайын желімдеу құрамдарын қоса алғанда, желім
мен дайын желімдеу құрамдарының өндірісі

77.

Табақ шынысын
қалыптастыру жəне
өңдеу

2312

Күшейтілген немесе көп қатпарлы жалпақ шыны өндірісі
Айна өндірісі
Шыныдан жасалған көп қатпарлы оқшаулағыш заттар өндірісі

78.

Отқа төзімді
бұйымдар өндірісі

2320

Отқа төзімді ерітінді, бетон жəне т.б. өндірісі
Отқа төзімді қыш бұйымдар: кремний ұнтағынан жасалған жылу
оқшаулағыш қыш бұйымдар; отқа төзімді кірпіш, блоктар мен еден жабындары жəне т.б.; реторт, тигель, муфель, форсунка, келтеқұбырлар,
мүштіктер мен т.б. өндірісі
Құрамында магнезит, доломит немесе хромит бар отқа төзімді
бұйымдар өндірісі

79.

Қыш жабындар мен
плиталар өндірісі

2331

Отқа төзімді емес қыш бұйымдар немесе қабырға плиткаларының, мозаика жəне т.б. өндірісі
Отқа төзімді емес қыш тротуар плиталары мен брусчаткалар өндірісі

80.

2332
Кірпіш, черепица
жəне күйдірілген
балшықтан жасалған өзге де құрылыс
бұйымдарының
өндірісі

Отқа төзімді емес құрылыс материалдарының: қыш плиткалар, черепица, мұржаның үстіндегі қалпақтар, құбырлар, оқшаулағыш материалдар
жəне т.б. өндірісі
Терракотадан еден плиткасын жасау

81.

Бетоннан
жасалған құрылыс
бұйымдарының
өндірісі

2361

Құрылыс мақсатында пайдалану үшін бетоннан, цементтен немесе жасанды тастан жасалған дайын бұйымдар өндірісі: еден жабындары,
төсеуге арналған плиткалар, кірпіштер, плиталар, құбырлар, бағандар
жəне т.б.
Құрылысқа немесе азаматтық құрылысқа арналған құрама темір-бетон
жəне бетон конструкциялар өндірісі
Бетоннан блоктар, панельдер жасау
Силикат кірпіш өндірісі

82.

Асбестоцементтен
жəне талшықты цементтен жасалған
бұйымдар өндірісі

2365

Цементпен, гипспен немесе басқа да минералды байланыстырушы материалдармен аралас өсімдік шикізатынан (ағаш жүнінен, сабаннан,
қамыстан, құрақтан) құрылыс материалдарының өндірісі
Целлюлоза талшықтары бар асбест-цементтен жəне талшықты цементтен немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар: гофрланған
табақтар (шифер), өзге де табақтар, панельдер, черепицалар,
құбырлар, түтіктер, резервуарлар, чандар, жуғыштар, раковиналар,
ыдыстар, жиһаз, терезе қораптары жəне т.б. өндірісі

83.

Бетоннан, құрылыс
гипсінен жəне цементтен жасалған
өзге де бұйымдар
өндірісі

2369

Бетоннан, құрылыс гипсінен, цементтен немесе жасанды тастан
жасалған өзге де бұйымдар өндірісі: мүсіндер, фурнитуралар, барельефтер, вазалар, гүл құмыралары жəне т.б.

84.

Басқа топтамаларға 2399
енгізілмеген өзге
де бей металл
минералдық өнім
өндірісі

Минералды негіздегі оқшаулағыш материалдар: қож-мақта жəне ұқсас
минералды мақта; қатпарлы вермикулит, қопсыған балшық жəне ұқсас
оқшаулағыш жылу материалдары немесе дыбыс оқшаулағыш материалдар өндірісі

30 Есіктер мен
терезелер

85.

Металдан жасалған 2512
есіктер мен терезелер өндірісі

Металдан жасалған есіктер, терезелер мен жақтаулар, терезе
қақпалары мен қақпалар өндіру

31 Цементті
қоспағанда,
əрлеу материалдары

86.

Əк жəне құрылыс
гипсінің өндіру

2352

Құрылыс (кальцийлендірілген гипс немесе натрий сульфаты) гипсін
өндіру
Сылақ өндірісі

32 Химия

87.

Тыңайтқыштар
жəне құрамында
азот бар қоспалар
өндіру

2015

Тыңайтқыштар: азот немесе құрамында азоты бар, фосфор немесе калий тыңайтқыштарын, шикі мұнайдан алынған несепнəр, табиғи фосфаттар жəне табиғи калий тұздарын өндіру

88.

Пестицидтер
мен басқа да
агрохимиялық
өнімдер өндіру

2020

Инсектицид/жəндіктерге қарсы заттар, родентицидтер, фунгицидтер,
гербицидтер, акарицидтер, молюстицидтер, биоцидтер өндіру
Өсімдіктердің өсуін реттейтін өнімдер өндіру
Дезинфекциялау құралдарын өндіру (ауыл шаруашылығы
мақсаттарына жəне басқа да мақсаттарға пайдалану үшін)
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге агрохимиялық өнімдер өндіру

89.

Өзге де негізгі
бейорганикалық
химиялық заттар
өндірісі

2013

Химиялық элементтер өндірісі (өнеркəсіптік газдар мен негізгі металдарды қоспағанда)
Азот қышқылын қоспағанда, бейорганикалық қышқылдар өндірісі
Аммонийден басқа, сілті, сақар жəне өзге де бейорганикалық заттар
өндірісі
Өзге де бейорганикалық қоспалар өндірісі
Темір колчеданды күйдіру
Тазартылған су өндірісі

90.

Өзге де негізгі
органикалық
химиялық заттар
өндірісі

2014

Илеу заттарын өндіру
Биоэтанол өндірісі
Ациклдық, қаныққан жəне қанықпаған көмірсутектер өндірісі
Циклдық, қаныққан жəне қанықпаған көмірсутектер өндірісі
Бутил эфирі өндірісі
Амил эфирлерін өндіру
Негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі: сірке қышқылын қоса
алғанда, моно- жəне поликарбон қышқылдары; альдегидтерді, кетондарды, хинондарды жəне екі жəне одан да көп оттегі бар топтармен
қосылыстарды қоса алғанда, құрамында оттегі бар функционалдық топтары бар өзге де қосылыстар; аминдерді қоса алғанда, синтетикалық
глицерин, азот-функционалдық органикалық қосылыстар; сүректі айдау жолымен алынған өнімдерді қоса алғанда, өзге де органикалық
қосылыстар (мысалы, ағаш көмірі)
Синтетикалық хош иісті өнімдер өндірісі
Таскөмір шайырын айдау

91.

Мұнай өңдеу
өнімдерін өндіру

1920

Мотор отыны, газолин, керосин жəне т.б. өндірісі
Отын өндірісі: этан, пропан, бутан жəне т.б. сияқты жеңіл, орташа жəне
ауыр жанғыш, тазартылған газ
Мұнай қалдықтарынан өнім шығаруды қоса алғанда, майлау майлары
немесе майлар өндірісі
Мұнай-химия өнеркəсібіне жəне жол салуға арналған өнімдер өндірісі
Əртүрлі өнім түрлерінің өндірісі: уайт-спирит, вазелин, қатты парафин,
петролатум жəне т.б.
Мұнай брикеттерін өндіру
Шымтезекті агломерациялау жəне шымтезек кесектерінің өндірісі
Көмір брикеттерін агломерациялау жəне өндіру
Лигнит брикеттерін агломерациялау жəне өндіру

92.

Ағаш массасы мен
целлюлоза өндірісі

1711

Ағартылған, толық ағартылмаған жəне ағартылмаған целлюлоза, ағаш
массасын механикалық, химиялық (еритін немесе ерімейтін) немесе
жартылай химикалық тəсілмен өндіру
Мақта целлюлоза өндірісі
Сия мен баспаханалық бояуды алып тастау жəне макулатурадан ағаш
массасы мен целлюлоза өндіру

93.

Гофраланған картон, қағаз жəне
картон ыдысының
өндірісі

1721

Гофраланған қағаз жəне картон өндірісі
Гофраланған қағаздан немесе картоннан жасалған сыйымдылықтар
өндірісі
Гофраланған картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қатты картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қағаз бен картоннан жасалған өзге де сыйымдылықтар өндірісі
Қағаздан жасалған қаптар, сөмкелер жəне пакеттер өндірісі
Файлдары бар офистік тіркелімдер жəне сол сияқты бұйымдар өндірісі

94.

Шаруашылық-тұрмыстық жəне санитариялық-гигиеналық мақсатқа
арналған қағаз
бұйымдарының
өндірісі

1722

Жеке гигиена жəне тығыздау мақсатында пайдалану целлюлоза
мақтасынан қағаз өнімдерінің өндірісі: қағаз сулықтар, қолорамалдар,
сүлгілер, сулықтар дəретхана қағазы, гигиеналық сүлгілер мен тампондар, балалар жаялықтары мен жөргектері, қағаз стақандар, тəрелкелер
жəне подностар, картон жəне қағаз ыдыс өндірісі
Тығыздау үшін жəне тығыздалатын гигиеналық сүлгілер, тампондар
үшін тоқыма материалдар өндірісі

95.

Орталық жылыту
радиаторлары мен
қазандықтарының
өндірісі

25210

Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарының өндірісі

96.

Бекіту бұйымдарын
өндіру

2594

Тойтарма жəне бұрандасыз ұқсас өнімдер өндірісі
Бұранда кескіш станокта жасалатын бұйымдар өндірісі
Бұрандамалар, бұрамалар, сомындар, муфталар жəне бұрандасы бар
басқа өнімдер өндірісі

97.

Жеңіл металдар2592
дан буып-түюге
арналған материалдар өндірісі

Тамақ өнімдері үшін консерві банкілерін, шақшалар, қораптар, жəшіктер
өндірісі
Тығыздап жабу үшін металл қақпақтар мен өзге де бұйымдар өндірісі

98.

Суық қалыптау немесе бүктеу

Уатқыштарда суықтай қалыптау процесінде немесе баспақта бүктеу
əдісімен болаттан жасалған жалпақ илектелген бұйымдардан ашық секциялар жасау
Суық əдіспен болаттан қалыпталған немесе бүктелген бұдырланған
табақтар мен сэндвич-панельдер жасау

2. ҮЙГЕ ЖƏНЕ КЕҢСЕГЕ АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАР

21 Кілемдер

56.

24 Жиһаз

Органикалық беткі-белсенді препараттар өндірісі
Жуғыш құралдар себілген немесе сіңірілген қағаздар, сулықтар өндірісі
Глицерин өндірісі
Косметикалық сабынды қоспағанда, сабын өндірісі
Беткі-белсенді препараттар: қатты немесе сұйық түрдегі кір жуатын
ұнтақтар жəне басқа да жуғыш құралдар, ыдыс-аяқ жууға арналған
препараттар кір жуған кезде қосуға арналған хош иістендіргіш жəне
жұмсартқыш заттар өндірісі
Тазартқыш жəне жылтыратқыш құралдар: ауа тазартқыштар, жасанды балауыз, былғары бұйымдарды күтуге арналған құралдар, жиһазға
жəне ағаш беттерге арналған полирольдар, шыны жəне металл беттерге арналған полирольдар, осыларға ұқсас құралдар себілген немесе
сіңірілген сулықтарды қоса алғанда, тазартқыш пасталар мен ұнтақтар
өндірісі

Кілемдер мен
кілем бұйымдарын
өндірісі

1393

Кілемдер, паластар жəне төсеніштер, едендік жабындар қамтылатын
тоқыма жабындарының өндірісі
Киіз жабындарының өндірісі

Киімнен басқа,
дайын тоқыма
бұйымдарын
өндірісі

1392

Тоқылған немесе трикотаж маталарды қоса алғанда, кез келген тоқыма
материалынан дайын бұйымдар: пледті қоса алғанда, жүн көрпе, төсекорын, асхана, дəретхана немесе ас үй маталары, сырып тігілген көрпе,
мамық көрпе, пуфиктер, жастықтар, ұйықтауға арналған қаптар өндірісі
Дайын жиһаз заттарын: перделер, шымылдықтар, төсек-орын жапқышы,
ас үй сүлгілері, ыдыс жууға арналған шүберектер өндірісі

58.

Тоқыма жаймаларының өндіру

1391

Тоқылған немесе трикотаж маталар шығару жəне өңдеу: түкті маталар,
тор көзді жəне шілтер маталар өндірісі

59.

Резеңке-техникалық 22191
бұйымдар өндірісі

22 Үйге
57.
арналған
тоқыма жəне
басқа да
бұйымдар

23 Тұрмыстық
тауарлар

2041

Табиғи немесе синтетикалық резеңкеден, вулканизацияланбаған,
вулканизацияланған резеңкеден немесе беріктігі жоғары резеңкеден
жасалған өзге де өнімдерді: резеңке пластиналарды, табақтарды,
жолақтарды, білікшелерді жəне т.б.; шиналарға, құбырлар мен
шлангілерге арналған камераларды; резеңке конвейерлік немесе
трансмиссиялық белбеулерді; эластиктен жасалған киімдерді (тұтас,
тігіссіз); аяқ киімге арналған резеңке ұлтанды жəне өзге де резеңке
бөліктерді; резеңке жіптер мен бауларды; резеңке иірімжіптер мен
маталарды; резеңке жиектерді, гарнитур мен баспаларды; резеңке
үрлемелі резеңке матрастарды, үрлемелі шарларды қамтитын
бұйымдарды өндіру
Резеңкеден щеткалар мен қылқаламдар өндірісі
Резеңке құбырлар өндірісі
Қатты резеңкеден тарақтар, шашқа арналған қыстырғыштар, бигудилер
жəне т.б. өндірісі
Резеңкеден жөндеу материалдары өндірісі
Резеңке негізгі материал болып табылатын резеңкеленген тоқыма маталар өндірісі
Резеңкеден жасалған жүзуге арналған матрас өндірісі
Резеңкеден жасалған жүзу телпегі өндірісі
Резеңкеден жасалған сүңгу костюмдері өндірісі

60.

Тауарларға
арналған пластик
қаптамалар өндірісі

2222

Тауарларды орауға арналған пластик бұйымдар: пластик пакеттер,
қаптар, ыдыстар, қораптар, жəшіктер, үлкен бөтелкелер, бөтелкелер
өндірісі

61.

Өзге де пластик
бұйымдар өндіру

2229

Жиһаз фурнитурасының, кеңсе немесе мектеп керек-жарақтарының,
киім заттарының (түймелер, сыдырмалар), ас үй жəне дəретхана керекжарақтарының, дастархан, пластик бас киімдер (каскалар) жəне пластиктен жасалған өзге де бұйымдар өндірісі

62.

Қуыс шыны
бұйымдарын
өндірісі

2313

Шыныдан немесе хрустальдан жасалған бөтелкелер, ыдыстар өндірісі
Шыныдан немесе хрустальдан жасалған стақан, фужер, рюмка, бокал,
шыныаяқ, тұрмыстық заттар өндірісі

63.

Кеңсе жəне студия арналған
жиһазының өндірісі

3101

Орындықтар, отыруға арналған жиһаз өндірісі кеңселерге, студияларға,
қонақ үйлерге, мейрамханаларға жəне қоғамдық орындарға арналған
орындықтар мен отырғыштар өндірісі
Театрларға, кинотеатрларға арналған орындықтар мен отырғыштар
өндірісі
Зертханалық орындықтар, басқа да зертханалық табуреттер мен өзге
де отырғыштар өндірісі

64.

Ас үй жиһазын
өндірісі

3102

Ас үй жиһазын өндірісі

65.

Басқа да жиһаз
өндірісі

3109

Дивандар, диван-кереуеттер өндірісі
Бақшаға арналған орындықтар өндірісі
Жатын бөлмеге, қонақ бөлмеге, бақшаға арналған жиһаз өндірісі
Тігін машиналарына, теледидарларға арналған тумбалар өндірісі

25 Жиһаз
66.
өңдіруге
арналған материалдар

Шпон, фанера, жұқа 1621
тақтайлар мен панельдер өндірісі

67.

Матрастар өндірісі

3103

Матрастар: серіппесі бар немесе тығыздалған матрастар; құрамында
серпімділікті ұстап тұратын материалдар бар матрастар; қапталмаған
резеңке немесе пластик матрастар өндірісі
Матрастарға арналған тұғырлар өндірісі

27 Тұрмыстық
электроника
аспаптарын
өндірісі

68.

Механикалық шамаларды өлшеуге
арналған аспаптар
өндірісі

2651

Жылыту жүйелеріне арналған температураны бақылау аспаптарының
өндірісі
Сұйықтық температурасын өлшеуге арналған шыны жəне биметалл
термометрлер (медициналықты қоспағанда) өндірісі
Тұрмыстық өлшеуіштер өндірісі (мысалы, су өлшегіш, газөлшегіш,
электр энергиясын есептегіштер)
Су өлшеуіштер мен есептеу қондырғыларының өндірісі
Қозғалыс детекторларының өндірісі

69.

Сəулелендіру,
электромедициналық жəне
электротерапиялық
жабдықтар өндірісі

2660

Өнеркəсіптік, медициналық, диагностикалық, зерттеу, ғылыми
жəне осыған ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын альфа-, бета-,
гаммасəулеленуге, рентгендік жəне өзге де радиациялық сəулеленуге
негізделген жабдықтар өндірісі
Томографтар өндірісі
Магниттік-резонанстық бейнені алуға арналған жабдықтар өндірісі
Медициналық ультрадыбыстық жабдықтар өндірісі
Электрокардиографтар өндірісі
Электромедициналық эндоскопиялық жабдықтар өндірісі
Медициналық лазерлік жабдықтар өндірісі
Кардиостимуляторлар өндірісі
Есту аппараттары өндірісі
Тамақ өнімдері мен сүт өнімдерін сəулелендірумен өңдеуге арналған
жабдықтар өндірісі

70.

Электр-тұрмыстық
аспаптар өндірісі

2751

Өзге де тұрмыстық электр аспаптарының: электр сужылытқыштар,
тасымалданатын электржылытқыштар, электрпештер,
электрқыздырғыштар өндірісі

71.

Батареялар мен
аккумуляторлар
өндірісі

2720

Бастапқы элементтер: құрамында марганец, сынап, күміс диоксиді бар
батарея элементтерінің өндірісі
Бөлгіштер, корпустар, қақпақтар сияқты қосалқы бөлшектерді қоса
алғанда, электр аккумуляторларының өндірісі
Қорғасын-қышқылды батареялар өндірісі
Никель-кадмий батареяларының өндірісі
Никель-металлогидридті қуат көзі батареяларының өндірісі
Литий батареяларының өндірісі
Құрғақ батареялар өндірісі
Сұйық электролиті бар батареялар өндірісі

Электрмен
жарықтандыру
жабдықтарын
өндірісі

2740

28 Жарықтандыру
құралдары

72.

III. ӨЗГЕ

Желімделген фанера жəне өзге де бұйымдар өндірісі: жылтыратылған,
боялған, жабылған, сіңдірілген, жақсартылған жəне нығайтылған (қағаз
немесе мата көмегімен)
Желімделген фанера, бір қабатты фанера жəне осыған ұқсас
ламинатталған ағаш табақ бұйымдарының өндірісі
Құрама тақтайлар мен өзге де табақ материалдарының өндірісі
Тығыздығы орташа талшықты табақ материалдарының жəне өзге де
талшықты материалдар өндірісі
Сəндік материалдар өндірісі
Желімделген ламинатталған ағаш бұйымдарының, ламинатталған бір
қабатты фанера өндірісі

26 Матрастар

Газразрядты, флуоресцентті, ультракүлгін, инфрақызыл жəне т.б.
қыздыру шамдарының өндірісі
Жəндіктермен күресуге арналған электр шамдарының өндірісі
Төбелік жарықтандыру аспаптарының өндірісі
Аспашамдар, шамшырақтар өндірісі
Үстел шамдарының (оның ішінде жарықтандыру құралдарының) өндірісі
Жаңа жылдық шыршаларға арналған электр гирляндаларының өндірісі
Электр каминдер өндірісі
Қол электр шамдарының өндірісі
Шамдар өндірісі (мысалы, карбид, электрлік, газ, газолин, керосин)
Прожекторлар өндірісі
Көше жарықтандыру құралдарының (бағдаршамдардан басқа) өндірісі
Көлік құралдарына арналған жарықтандыру жабдықтарының (мысалы,
автомобильдерге, ұшақтарға, кемелерге, қайықтарға арналған) өндірісі
Электрлік емес жарықтандыру жабдықтарының өндірісі

33 Қағаз
жəне қағаз
бұйымдары

34 Металдан
жасалған
бұйымдар

3. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
29 Құрылыс материалдары

73.

74.

Пластик құрылыс
бұйымдарын өндіру

Бастапқы
қалыптағы пластмасса өндіру

2223

2016

Пластикалық құрылыс бұйымдарының: пластик есіктер, терезелер, жақтаулар, терезе қақпақтарының, жалюзилер, бағыттаушы
жұқа тақтайшалар, ыдыстар, пластик жабындар, рулондар түріндегі
қабырға мен төбеге арналған қаптауыш, тақтайшалар, пластиналар
еден жабындарының өзге де түрлерінің, ванна, душ кабиналары, раковиналар, унитаздар, су ағызатын бачоктар сияқты пластик гигиена
заттарының өндірісі
Винил, линолеум сияқты майысқақ төсемдер өндірісі
Полипропилен мен полистирол өндіру

19

2433

(Соңы 20-бетте)

RESMI

20

(Соңы. Басы 13-19-беттерде)

1

2

3

4

99.

Шойын, болат жəне
ферроқорытпалар
өндірісі

5
2410

100. Болаттан жасалған 2420
құбырлар,
құбыржолдар, профильдер, фитингтер
өндірісі

35 Электр
жабдықтар
жəне электр
өткізгіш
өндірісі

101. Электр өткізгіш
жəне кабельдің
басқа түрлерінің
өндірісі
102. Электр моторлар,
генераторлар жəне
трансформаторлар
өндірісі

27320

2711

2712
103. Электр таратушы
жəне реттеуші аппаратура өндірісі

36 Басқа
санаттарға
енгізілмеген
машиналар мен
жабдықтар
өндірісі

104. Гидравликалық
жабдықтар өндірісі

105. Өзге де крандар
мен вентильдер
өндірісі

2812

2814

106. Ауыл шаруашылығы 28302
машиналарын
шығару

107. Автомобильдердің
өзге де бөліктері
мен керекжарақтарының
өндірісі

2932

108. Автомобильдер мен 2910
басқа да моторлы
көлік құралдарын
өндіру
37 Өзге де көлік 109. Теміржол
локомотивтерін
құралдарын
өндіру
жəне жылжымалы
құрам шығару

38 Велосипедтер, арбалар

39 Фармацевтика

110. Велосипедтер
жəне мүгедектерге
арналған арбалар/
креслолар өндірісі

111. Негізгі
фармацевтикалық
өнімдер өндірісі

3020

3092

2110

112. Фармацевтикалық
2120
препараттар өндірісі

6
Темір құймалар, жылтыр шойыннан қалыптар мен құймалар, блоктар
немесе өзге де бастапқы нысандарды жасау
Ферроқорытпа өндірісі
Темір жəне құрамында темір бар өзге де кеуекті бұйымдарды тікелей
қалпына келтіріп, құрамында темір бар бұйымдар жасау
Электролиз жолымен немесе өзге де химиялық процестер нəтижесінде
таза темір өндіру
Түйіршіктелген темір жəне темір ұнтағын өндіру
Болат құймаларды немесе өзге де бастапқы нысандарды өндіру
Болаттан жасалған жартылай дайын бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жəне суықтай илектелген
жалпақ илектелген бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықтар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген қуыс бұйымдар өндірісі
Пакеттелген болат табақтар мен дəнекерленген жіктері ашық бұйымдар
өндірісі
Болаттан жасалған теміржол материалдарының (құрастырмалы рельс)
өндірісі
Ыстықтай илемдеу тəсілімен, ыстықтай сығымдаумен немесе ыстық
сығымдау немесе ыстықтай илектелген шыбық, құймалар сияқты жартылай фабрикаттарды ыстықтай өндеуді немесе үздіксіз құюды қамтитын
өзге де тəсілдермен одан əрі өңдеу үшін тұтас тартылған құбырлар мен
көлденең жəне көлденең емес қималы құбырлар жəне көлденең қималы
дайындамалар өндірісі
Кейіннен көлденең қималы құбырларды суықтай илектеу немесе
суықтай созу тəсілімен жəне тек көлденең емес қималы құбырларды
жəне қуыс профильдерді суықтай созу тəсілімен өңдеу жолымен
ыстықтай илектелген немесе ыстықтай сығымдалған дайындамалардан жасалған мөлшері белгіленген жəне белгіленбеген тұтас тартылған
құбырлар өндірісі
Тегіс ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдардан суық тəсілмен өндірілген, ұзына бойы немесе спираль бойымен дəнекерленген сыртқы диаметрі 406,4 мм астам немесе одан кем дəнекерлеу құбырларының
өндірісі
Үздіксіз құю немесе ыстықтай қалыптау тəсілімен жəне ұзына бойы немесе спираль бойымен дəнекерленген жəне ыстықтай илектелген немесе суықтай илектелген, ұзына бойы дəнекерленген жолақтардан
ыстықтай немесе суықтай қалыптаумен жасалған көлденең емес
қималы сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем көлденең қималы
дəнекерлеу құбырларының немесе суықтай илектелген жалпақ
бұйымдар өндірісі
Сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем, илектелген, ыстықтай немесе суықтай қалыптау жолақтарынан жасалған жəне одан əрі суықтай
илектеу тəсілімен немесе суықтай қалыптау тəсілімен көлденең емес
қималы құбырлар түрінде өңдеу үшін ұзына бойы дəнекерленген
дəнекерлеу құбырларының өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдарды өңдеу жолымен жалпақ болат фланецтер мен қамыттары бар фланецтер өндірісі
Жікті дəнекерлеу үшін иінді келтеқұбыр сияқты гарнитура жəне қалыптау
жолымен болаттан жасалған ыстықтай илектелген жіксіз құбырлар
өндірісі
Бұрандалы құбырлар жəне болаттан жасалған өзге де құбырлар немесе
гарнитура
Алюминийден жəне мыстан жасалған тоқ жүретін желілері бар
өткізгіштер мен кабельдер өндірісі
Электр моторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарын қоспағанда)
Тарату электр трансформаторлар өндірісі
Аргон дəнекерлеу трансформаторлар өндірісі
Флюоресцирлеуші бареттерлер (яғни трансформаторлар) өндірісі
Электр энергиясын таратуға арналған трансформаторлық қосалқы станциялар өндірісі
Электр кернеуін беру жəне тарату реттегіштерінің өндірісі
Күштік генераторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарына арналған
аккумуляторлық батареяны зарядтауды қоспағанда)
Генераторлық агрегаттар өндірісі (генераторлық қондырғының беретін
блогын қоспағанда)
Жүзбелі балық зауыттарындағы зəкірге арналған орау құрылғысы
Электр қоректендіргішті ажыратқыштар өндірісі
Электр желісіне арналған желілік сүзгілер өндірісі (өндірістік-тарату
тізбегі үшін)
Электр кернеуін таратуға арналған бақылау панельдерінің өндірісі
Электр релесі өндірісі
Электрлік тарату қалқандарына арналған кабель өндірісі
Электр детонаторлар өндірісі
Қуатты ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі
Электр энергетикалық жүйеде ауыстырып қосуға арналған жабдықтар
өндірісі (іске қосу кнопкаларын, ажыратқыштарды, соленоидтарды,
тумблерлерді қоспағанда)
Бастапқы энергия көздерін өндіру
Гидравликалық жəне пневматикалық компоненттер өндірісі
(гидравликалық моторларға арналған гидравликалық помпаларды,
гидравликалық жəне пневматикалық цилиндрлерді, клапандарды,
шлангілер мен гарнитураны қоса алғанда)
Пневматикалық жүйелерде пайдалану үшін сығылған ауаны тазалауға
арналған пневматикалық жабдықтар өндірісі
Гидравликалық жүйелер өндірісі
Гидравликалық трансмиссиялық жабдықтар өндірісі
Көлемді гидро беру аспаптарының өндірісі
Реттеуші клапандар мен су жинау крандарын қоса алғанда, өнеркəсіптік
крандар мен вентильдер өндірісі
Қолжуғыш крандар мен вентильдер өндірісі
Ыстық суға арналған крандар мен вентильдер өндірісі
Көгал шалғыларын қоса алғанда, шалғыларды шығару
Өздігінен зарядталатын немесе автоматты түрде түсіретін ауыл
шаруашылығы трейлерін немесе жартылай тіркемелерін шығару
Топырақты дайындауға, тыңайтқыш себуге немесе енгізуге арналған
ауыл шаруашылығы техникасын: соқаларды, тыңайтқыштар бөлгіштерді, себу агрегаттарын/сепкіштерді, тырмаларды жəне т.б. шығару
Жинауға жəне жармалауға арналған техника: жинау машиналарын,
астық бастырғыштарды, сұрыптағыштарды жəне т.б. шығару
Ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға арналған бүрку техникасын шығару
Жұмыртқаларды, жемістерді жəне т.б. тазалауға, сұрыптауға немесе
өңдеуге арналған машиналар шығару
Автомобильдердің əртүрлі бөліктері мен керек-жарақтарының:
тежегіштер, беріліс қораптары, көпірлер, жүріс дөңгелектері, аспалы
амортизаторлары, радиаторлар, сөндіргіштер, шығарынды құбырлар,
каталитикалық түрлендіргіштер, ілініс тораптар, руль дөңгелектері, руль
колонкалары, рульдік механизмнің қораптарының өндірісі
Автомобиль шанақтарына арналған бөлшектер мен керек-жарақтар:
қауіпсіздік белдіктері мен жастықтар, есіктер, бамперлер өндірісі
Автомобильдерге арналған орындықтар өндірісі
Өзге де автокөлік құралдары: өрт сөндіру машиналары, жедел жəрдем
машиналары, көшелер мен жолдарды жинауға арналған машиналары
өндірісі
Автокөлік құралдарына арналған қозғалтқыштар өндірісі
Автокөлік құралдарына арналған шасси өндірісі
Теміржол немесе трамвай локомотивтеріне немесе жылжымалы
құрамдарға арналған мамандандырылған жиынтықтауыштар: біліктер,
осьтер, шпиндельдер, дөңгелектер, тежегіштер жəне оларға арналған
жиынтықтауыштар; иінтіректер, муфталар жəне жалғастырушы
құрылғылар, буферлер мен жиынтықтауыштар; амортизаторлар; фургондар мен локомотивтердің негіздерін; шанақтар жəне т.б. шығару
Тау-кен өнеркəсібі үшін рельстік арбалар мен локомотивтер шығару
Механикалық жəне электромеханикалық сигнал беру жабдықтарын,
теміржол, трамвай, ішкі су жолдарында, автотрассаларда, тұрақтарда,
ұшу алаңдарында жəне т.б. қауіпсіздікті бақылауға жəне қозғалысты
басқаруға арналған жабдықтарды шығару
Темір жол вагондарына арналған орындықтар шығару
Моторсыз велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді,
тандемдерді, балалар велосипедін жəне үш дөңгелекті велосипедтерді
қоса алғанда, өзге де ұқсас көлік құралдарының өндірісі
Велосипедтерге арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі
Пластикалық велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса
алғанда, жүргізу үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасының өндірісі
Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар
өндірісі
Балалар арбасының өндірісі
Дəрі-дəрмектер: антибиотиктер, негізгі витаминдер, салицил жəне
O-ацетилсалицил қышқылдары жəне т. б. өндіру үшін пайдаланылатын
медициналық фармакологиялық препараттар өндірісі
Қанды қайта өңдеу
Химиялық таза қант жасау
Жануарлар шикізатынан эндокринді препараттар жасау (бездерді қайта
өңдеу жəне бездер мен т.б. экстрактілер жасау)
Дəрі-дəрмектер: иммундық сарысулар жəне т.б.; вакциналар;
гомеопатиялық препараттарды қоса алғанда, əртүрлі дəрі-дəрмектер
өндірісі
Сыртқа қолдануға арналған химиялық контрацептивті өнімдер мен гормоналды контрацептивтер өндірісі
Жүктілік тестілерін қоса алғанда, медициналық диагностикалық препараттар өндірісі
Радиоактивті заттарды анықтауға арналған диагностикалық препараттар өндірісі
Биологиялық фармацевтикалық препараттар өндірісі
Мақта, дəке, дəке таңғыштар, бандаж жəне т.б. сияқты медициналық
таңу материалдары өндірісі
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40 Басқа тауар 113. Басқа да
1396
позициялары
техникалық жəне
өнеркəсіптік тоқыма
бұйымдарын
өндірісі

114. Зергерлік бұйымдар 3212
өндірісі

41 Білім беру

42 Туризм**

43 Денсаулық
сақтау

44 Көлік жəне
қоймалау***

115. Хирургиялық жəне
ортопедиялық
құралдар өндірісі

32503

116. Тұрғын үйдің басқа
түрлерінде көрсетілетін қызметтер
117. Білім беру

5590
85

118. Қонақ үйлердің
қызметтер ұсынуы

5510

119. Демалыс күндерінде
жəне қысқа мерзімді
тұрудың өзге де
кезеңдерінде тұрғын
үй беру
120. Кемпингте, рекреациялық автопаркте
жəне трейлерлік
парктерде тұру
үшін көрсетілетін
қызметтер
121. Аурухана ұйымдарының қызметі
122. Басқа санаттарға
жатқызылмаған
жерүсті жолаушылар тасымалдарының басқа түрлері
123. Денсаулық сақтау
саласындағы
қызмет

5520

124. Қойма шаруашылығы жəне қосалқы
көлік қызметі

Моторсыз велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді,
тандемдерді, балалар велосипедін жəне үш дөңгелекті велосипедтерді
қоса алғанда, өзге де ұқсас көлік құралдарының өндірісі
Велосипедтерге арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі
Пластикалық велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса
алғанда, жүргізу үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасының өндірісі
Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар
өндірісі
Балалар арбасының өндірісі
Қолдан өсірген інжу өндірісі
Тастар мен синтетикалық жəне өңделген асыл жəне жартылай бағалы
тастарды өнеркəсіптік өңдеуді қоса алғанда, өңдеу сатысында асыл
жəне жартылай бағалы тастар өндірісі
Гауһар өңдеу
Қымбат бағалы металдардан жəне қымбат бағалы металдармен
қапталған негізгі металдардан немесе асыл жəне жартылай қымбат
бағалы тастардан немесе қымбат бағалы металдар мен асыл немесе
жартылай қымбат бағалы тастардың немесе өзге де материалдардың
комбинациясынан жасалған құнды заттар жасау
Қымбат бағалы металдардан немесе қымбат бағалы металдармен
қапталған негізгі металдардан зергерлік бұйымдар: асхана ыдыстарын,
ұсақ жəне жалпақ ыдыстар, шұңғыл ыдыс, дəретхана керек-жарақтарын,
кеңсе немесе үстел бұйымдарын, діни қызметтерде салт-жоралғы үшін
пайдалануға арналған бұйымдар жəне т.б. жасау
Қымбат бағалы металдардан техникалық жəне зертханалық керекжарақтар (құралдар мен қосалқы бөлшектерді қоспағанда): тигель, шпательдер, гальванды бүркумен анодтар жəне т.б. жасау
Қолсағаттарға, бауларға, білезіктерге жəне табакеркаларға арналған
қымбат бағалы металл білезіктер жасау
Металдан жасалған қымбат бағалы дербес жəне қымбат бағалы емес
бұйымдарды нақыштау
Хирургиялық салфеткалар, стерильді ақжаймалар мен бинттер өндірісі
Сүйектерді бекітуге арналған пластиналар мен бұрандалар өндірісі
Тіс-техникалық зертханаларда дайындалған тіс протездер, көпірлер
жəне т.б. өндірісі
Ортопедиялық құралдар мен протездер өндірісі
Көз протездерін өндіру
Офтальмологиялық бұйымдар, көзді түзетуге арналған көзілдіріктер,
күннен қорғайтын көзілдіріктер, көзілдіріктерге арналған линзалар, жанаспалы линзалар, қорғаныш көзілдіріктер өндірісі
Студенттік жəне мектеп жатақханаларын салу жəне (немесе) реконструкциялау
Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білім беру
мекемелерін салу жəне (немесе) реконструкциялау жəне (немесе)
жабдықтармен жабдықтау
Орналастыру орындарын (қонақ үйлер, санаторийлер, люкс класты
қонақ үйлер, мотельдер) салу жəне (немесе) реконструкциялау жəне
(немесе) жабдықтармен жабдықтау
Орналастыру орындарын салу (балаларға арналған немесе басқа демалыс үйлері, пəтерлер мен қонақтар үшін бунгалолар, жинау немесе
тамақтандыру қызметтерін көрсетпейтін коттедждер мен үйлер, жастар
туристік лагерьлері, таудағы турбазалар жəне т.б.)

5530

Орналастыру орындарын салу (кемпингтер, трейлер парктері, ойынсауық қалашықтары, аң аулау немесе балық аулау үшін пайдаланылатын жерлер, автомобиль демалысына арналған үй-жайлар мен керекжарақтар)

8610

Санаторийлік-курорттық мекемелер салу жəне (немесе) реконструкциялау жəне (немесе) жабдықтармен жарақтандыру
Тау шаңғысы курорттарын салу, егер қалалық жəне қалааралық көлік
тасымалдары жүйесіне кірмейтін болса, конвейерлерді, аспалы жолдарды, тау шаңғысы көтергіштерін жəне аспалы көтергіштерді басқару

4939

86

52

Медициналық мекемелерді салу жəне (немесе) жөндеу жəне (немесе) медициналық мекемелерді қажетті медициналық жабдықтармен
(компьютерлік томограф, магнитті-резонанстық томограф, УДЗ аппараты, кардиомонитор, неонаталдық ӨЖЖ аппараты, ӨЖЖ аппараты, жасанды қанайналым аппараты, ангиографиялық жүйе жəне т.б.)
жабдықтау
Көліктік транзиттік терминалдар, құрғақ порттар, қойма үй-жайларын
салу

* Тек инвестициялық мақсаттарға
** Алакөл көлі жағалауында (ШҚО, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық
аймағында (Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан жəне Ақтау қалаларында,
Имантау-Шалқар курорттық аймағында (СҚО), Алматының таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр,
Райымбек, Қарасай, Нарынқол аудандары) іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.
*** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен жəне Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 6 қыркүйек №664
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік
сауда ұйымына мүшелігіне байланысты
мәселелер бойынша сауда қызметін реттеу
саласындағы уәкілетті органның мемлекеттік
органдармен және акцияларының
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің)
елу және одан да көп
пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік
сектор субъектілерімен өзара
іс-қимыл жасасу қағидаларын бекіту туралы
«Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сəуірдегі
Қазақстан Республикасы Заңының 22-3-бабына сəйкес Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне байланысты мəселелер бойынша сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкілетті органның
мемлекеттік органдармен жəне акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілерімен өзара
іс-қимыл жасасу қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы №664 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда
ұйымына мүшелігіне байланысты мəселелер бойынша
сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті органның
мемлекеттік органдармен жəне акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп
пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор
субъектілерімен өзара іс-қимыл жасасу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда
ұйымына мүшелігіне байланысты мəселелер бойынша сауда
қызметiн реттеу саласындағы уəкілетті органның мемлекеттік
органдармен жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу
үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі
квазимемлекеттік сектор субъектілерімен өзара іс-қимыл жасасу қағидалары «Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12
сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 22-3-бабына сəйкес
əзірленді жəне Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда
ұйымына (бұдан əрі – ДСҰ) мүшелігіне байланысты мəселелер
бойынша сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкілетті органның
мемлекеттік органдармен жəне акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілерімен (бұдан
əрі – квазимемлекеттік сектор субъектілері) өзара іс-қимыл жасасу тəртібін айқындайды.
2. Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар мен ұғымдар пайдаланылады:
1) ДСҰ жұмыс органдары – ДСҰ Хатшылығы мен тұрақты
консультативтік-кеңесші органдары;
2) ДСҰ мəселелері бойынша ақпараттық орталық – ДСҰ
Хатшылығында тіркелген, мемлекеттік реттеу шараларын
жəне ДСҰ-ға мүшелік шеңберінде Қазақстан Республикасының

міндеттемелерін қозғайтын өзге де шараларды қолданудың
ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында жұмыс істейтін ДСҰ
мүшесінің ресми интернет-ресурсы;
3) ДСҰ мүшелері – ДСҰ мүшелері болып табылатын мемлекеттер, мемлекеттер одақтары жəне жекелеген кедендік аумақтар;
4) мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасының орталық
атқарушы мемлекеттік органы, Қазақстан Республикасының
Президентіне тікелей бағынатын жəне есеп беретін Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органы;
5) нотификация – ДСҰ-ның қағидаларында, сондай-ақ осы
ұйымға мүшелік шеңберінде Қазақстан Республикасының
міндеттемелерінде қозғалатын салада қабылданған немесе
əзірленіп жатқан мемлекеттік реттеу шаралары туралы ақпаратты
қамтитын белгіленген нысандағы хабарлама;
6) сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкiлеттi орган (бұдан
əрi – уəкiлеттi орган) – сауда саясатын қалыптастыратын жəне
сауда қызметі саласында басшылықты, сондай-ақ салааралық
үйлестiрудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.
2-тарау. Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда
ұйымына мүшелігіне байланысты мəселелер бойынша
уəкілетті органның мемлекеттік органдармен жəне
квазимемлекеттік сектор субъектілерімен өзара іс-қимыл
жасасу тəртібі
3. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелігіне байланысты мəселелер бойынша жұмысты үйлестіруді жүзеге асыру үшін
уəкілетті орган:
1) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелігіне байланысты мəселелер бойынша сұрау салуларына түсіндірулер
береді;
2) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерін олардың қызмет саласына қатысты мəселелерді қарау
жоспарланған ДСҰ шеңберіндегі іс-шаралардың өткізілетіні туралы хабардар етеді.
ДСҰ жұмыс органдарының не ДСҰ мүшелерінің өтініштері,
сұрау салулары немесе ақпараттары түскен кезде уəкілетті орган оларды мүдделі мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік
сектор субъектілеріне осындай ақпарат алынған күннен бастап
он жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде жіберуді қамтамасыз
етеді;
3) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ДСҰ мүшелерінің құзыретті органдарымен, ДСҰ-ның жұмыс органдарымен, Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға қатысуын қамтамасыз етуге байланысты мəселелер бойынша өзге
де халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылын үйлестіруді
қамтамасыз етеді;
4) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ұсыныстарын ДСҰ келісімдері мен актілеріне сəйкестігі
тұрғысынан қарайды;
5) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ақпараты негізінде ДСҰ шеңберінде қаралатын мəселелер жөнінде Қазақстан Республикасының түпкілікті ұстанымын
қалыптастыру бойынша жұмысты ұйымдастырады.
4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен
квазимемлекеттік сектор субъектілері өз құзыреті шеңберінде:
1) уəкілетті органмен тұрақты өзара іс-қимылды жүзеге асыратын, ДСҰ келісімдерін реттеу нысанасы болып табылатын
мəселелерді ішкі үйлестіруге жауапты құрылымдық бөлімшені
айқындау.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен
квазимемлекеттік сектор субъектілері жауапты құрылымдық
бөлімшені айқындағаны туралы уəкілетті органды хабардар етеді;
2) ДСҰ мүшелерінің Қазақстан Республикасына қатысты
міндеттемелерін бұзу фактісі анықталған не осындай ақпаратты
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде белгілі болған фактілер
туралы уəкілетті органға жіберу;
3) Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелігі шеңберiндегі
(Соңы 21-бетте)
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(Соңы. Басы 20-бетте)

міндеттемелерін қорғайтын мемлекеттік реттеу шараларын
қолдану туралы ұсыныстарды жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен ДСҰ келiсiмдерiн реттеу нысанасы болып табылатын мəселелер бойынша құқықтық актiлер
жобаларын уəкiлеттi органмен келісу;
4) Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға қатысуын қамтамасыз
етуге байланысты мəселелер бойынша уəкілетті органның сұрау
салуларына негізделген жауаптарды бес жұмыс күні ішінде не
уəкілетті органның сұрау салуында белгіленген мерзімде ұсыну;
5) ДСҰ келісімдеріне жəне олардың туынды актілеріне сəйкес
өз құзыреті шегінде нотификациялар жобаларын уəкілетті органға
уақтылы енгізу.
Егер ДСҰ келісімдерінде өзгеше көзделмесе, мемлекеттік
органдар, сондай-ақ, қажет болған жағдайда квазимемлекеттік
сектор субъектілері нотификациялардың жобаларын уəкілетті
органның қарауына мемлекеттік, орыс жəне ағылшын тілдерінде
ДСҰ-ның тиісті келісімінде көзделген ДСҰ-ға жіберу мерзімі
басталғанға дейін он бес жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде
енгізеді.
Нотификация сапасыз толтырылған не оны белгіленбеген
нысан бойынша ұсынбаған немесе нотификацияда ұсынылған
ақпарат қызметке сəйкес емес не өзекті емес деректерді қамтитын
жағдайларда нотификация жобасын уəкілетті орган оны алған
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік органға пысықтауға қайтарады.
Мемлекеттік органдар нотификация жобасын пысықтайды
жəне қайтарылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уəкілетті
органға қайта жібереді.
Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі ДСҰ келісіміне,
сондай-ақ Санитариялық жəне фитосанитариялық шараларды
қолдану жөніндегі ДСҰ келісіміне сəйкес қабылданатын шұғыл
шара қабылданған жағдайда нотификация жобасы тиісті шара
қабылданған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірілмей
уəкілетті органның қарауына енгізілуі тиіс;
6) ДСҰ-мен өзара іс-қимылды жүзеге асыру жөніндегі уəкілетті
органның өкілеттіктерін іске асыру мақсатында оған өз құзыреті
шегінде жəрдемдесу арқылы өзара іс-қимыл жасайды.
5. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелігіне байланысты, мемлекеттік органдардың шоғырландырылған шешімі талап
етілетін, сондай-ақ ДСҰ-ның көпжақты келісімдеріне қатысуға
байланысты мəселелер Қазақстан Республикасының сыртқы
сауда саясаты жəне халықаралық экономикалық ұйымдарға
қатысу мəселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының
қарауына шығарылады.
6. Ақпараттық орталықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
шеңберінде уəкілетті орган:
1) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының қызметі
туралы ақпаратты жəне Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға
қатысуын қамтамасыз етуге байланысты мəселелер бойынша
өзге де ресми ақпаратты, оның ішінде нотификациялар арқылы
ДСҰ органдарының жəне оның мүшелерінің назарына жеткізеді;
2) мемлекеттік органдардың интранет-порталында жəне
уəкілетті органның ресми сайтында уəкілетті органның атына
нотификацияларды енгізудің кезеңділігі, жағдайлары, нысандары
жəне мерзімдері туралы ақпаратты қамтитын ДСҰ-ға нотификацияларды жасау бойынша нұсқаулықты орналастырады;
3) ДСҰ-ның Нотификацияларды тіркеу орталығына Қазақстан
Республикасының нотификацияларын енгізеді;
4) мемлекеттік органдармен жəне квазимемлекеттік сектор
субъектілерімен Қазақстан Республикасының нотификациялары
бойынша ДСҰ мүшелері мен жұмыс органдарының сұрақтарына
жəне (немесе) түсініктемелеріне жауаптарды пысықтайды жəне
əзірлейді.
7. Уəкілетті орган ДСҰ шеңберінде дауларға жəне оның алдындағы рəсімдерге байланысты мəселелер бойынша мемлекеттік
органдардың жұмысын үйлестіреді.
ДСҰ шеңберіндегі дауда мүдделері қозғалатын мемлекеттік
органдар жəне (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектілері
уəкілетті органның басшылығымен, оның ішінде өз құзыреті
шегінде Қазақстан Республикасының ұстанымын сапалы пысықтауға жауапты лауазымды тұлғаларды тағайындау арқылы тиісті
жұмысқа тікелей тартылады.
Қазақстан Республикасының ұстанымын пысықтау үшін мемлекеттік органдар жəне квазимемлекеттік сектор субъектілері, егер
тиісті жазбаша сұрау салудың мəтінінде өзгеше көрсетілмесе,
уəкілетті органның сұрау салуы келіп түскен сəттен бастап үш
жұмыс күні ішінде уəкілетті органға ұстанымдарды, анықтамалық
материалдарды жəне өзге де ақпаратты ұсынады.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 13 тамыз

№131

Алматы қаласы

Банктер, банктің немесе банк холдингінің
еншілес ұйымдары сатып алатын заңды
тұлғалардың акцияларына (жарғылық
капиталға қатысу үлестеріне)
қойылатын талаптарды, сондай-ақ банктің
заңды тұлғалардың жарғылық капиталына
қатысу үлестерінің не акцияларының
жиынтық құнын белгілеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі
туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Банктер туралы заң) сəйкес
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Мыналар белгіленсін:
1) банктер, банктердің немесе банк холдингтерінің еншілес
ұйымдары заңды тұлғалардың акцияларын олар мынадай
талаптарға сəйкес келген кезде сатып алатыны:
осы қаулының 1-қосымшасына сəйкес көрсетілген Халықаралық қор биржалары тізімінде еркін айналыстағы Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғаларының акциялары;
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 22-1-бабы 3-тармағының
талаптарына сəйкес Қазақстан Республикасының резидентіұйымдары таныған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген
заңды тұлғалардың акциялары;
қор биржасы индексінің өкілдік тізіміндегі Қазақстан
Республикасының резиденті-заңды тұлғаларының акциялары;
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан
Республикасының резиденті-заңды тұлғалардың акциялары
жəне (немесе) шетел валютасында номинирленген, «Астана»
халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін
қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан
Республикасының резиденті-заңды тұлғалардың акциялары;
2) банктер, банктердің немесе банк холдингтерінің еншілес
ұйымдары Банктер туралы заңның 8-бабы 3-тармағының 1)
жəне 2) тармақшаларында айқындалған заңды тұлғалардың
жарғылық капиталына қатысу үлесін сатып алады;
3) банктердің немесе банк холдингтерінің еншілес ұйымдары
депозитарлық қызметті немесе бағалы қағаздар нарығында
сауда-саттықты ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың акцияларын сатып алады;
4) Банктер туралы заңның 8-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген заңды тұлғалардың банктің жарғылық
капиталына қатысу үлестерінің не акцияларының жиынтық
құнының мөлшері банктің меншікті капиталының 50 (елу) пайызынан аспайтын мөлшерін құрайды.
2. Осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондайақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық
актілері құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.
3. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2)
тармақшасында жəне 4-тармағында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің
баспасөз қызметі 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
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 13 тамыздағы №131 қаулысына 1-қосымша
Халықаралық қор биржаларының тізімі
1. Австралия қор биржасы (Australian Stock Exchange).
2. Австрия қор биржасы (Wiener bourse AG).
3. АҚШ қор биржасы (National Association of Securities Dealers
Automated Quotation, NASDAQ).
4. Америка қор биржасы (American Stock Exchange).
5. Амстердамдағы «Евронекст» Еуропа қор биржасы
(Euronext Amsterdam).
6. «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасы
(Astana International Exchange, AIX).
7. Афина қор биржасы (Athens Exchange).
8. Бомбей қор биржасы (The Bombay Stock Exchange Limited,
ВSE).
9. Бразилия қор биржасы (Bovespa).
10. Брюссельдегі «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext
Brussels).
11. Варшава қор биржасы (Warsaw Stock Exchange).
12. Гонконг қор биржасы (Hong Kong Exchanges and Clearing).
13. Джакарта қор биржасы (Jakarta Stock Exchange).
14. Жаңа Зеландия қор биржасы (New Zealand Exchange).
15. Ирландия қор биржасы (Irish Stock Exchange).
16. Испания біріккен қор биржасы (ВМЕ Spanish Exchanges).
17. Италия қор биржасы (Borsa Italiana SPA).
18. Йоханнесбург (Оңтүстік Африка) қор биржасы
(JSE Securities Exchange South Africa).
19. Копенгаген қор биржасы (Copenhagen Stock Exchange).
20. Құрамына Стокгольм, Хельсинки, Таллин жəне Рига
биржалары кіретін Біріккен қор биржасы (Hex Integrated Markets
Ltd.).
21. Лиссабондағы «Евронекст» Еуропа қор биржасы
(Euronext Lisbon).
22. Лондон қор биржасы (London Stock Exchange).
23. Люксембург қор биржасы (Bourse de Luxembourg).
24. Малайзия қор биржасы (Bursa Malaysia).
25. Мальта қор биржасы (Malta Stock Exchange).
26. Мексика қор биржасы (Bolsa Mexicana de Valores, BMV).
27. Монреаль қор биржасы (Bourse de Montreal).
28. Неміс қор биржасы (Deutsche bourse AG).
29. Нью-Йорк қор биржасы (New York Stock Exchange).
30. Оңтүстік Корея қор биржасы (Korea Stock Exchange).
31. Осака қор биржасы (Osaka Securities Exchange).
32. Осло қор биржасы (Oslo bourse).
33. Париждегі «Евронекст» Еуропа қор биржасы
(Euronext Paris).
34. Ресей Федерациясының қор биржасы (ОАО ММВБ-РТС).
35. Сингапур қор биржасы (Singapore Exchange).
36. Стамбул қор биржасы (Istanbul Stock Exchange).
37. Стокгольм қор биржасы (Stockholm Exchange).
38. Токио қор биржасы (Tokyo Stock Exchange).
39. Торонто қор биржасы (Toronto Stock Exchange).
40. Үндістан қор биржасы (Delhi Stock Exchange).
41. Үндістан Ұлттық қор биржасы
(National Stock Exchange of India Limited).
42. Филиппин қор биржасы (Philippine Stock Exchange).
43. Франкфурт қор биржасы (Frankfurt Stock Exchange).
44. Шанхай қор биржасы (Shanghai Stock Exchange).
45. Швейцария қор биржасы (SWX Swiss Exchange).
46. Шэньчжень қор биржасы (Shenchzhen Stock Exchange).
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 13 тамыздағы № 131 қаулысына 2-қосымша
Күші жойылды деп танылатын
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық
элементтерінің тізбесі
1. «Банктер, банктің немесе банк холдингінің еншілес
ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына
(жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сондай-ақ банктің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не акцияларының жиынтық құнын
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 84 қаулысы
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 7504 болып тіркелген, 2012 жылғы 24 мамырда «Егемен
Қазақстан» газетінде № 261-266 (27340) жарияланған).
2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
«Заңды
тұлғалардың банктер, банктің немесе банк холдингінің
еншілес ұйымдары сатып алатын акцияларға (жарғылық
капиталға қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сондайақ банктің жарғылық капиталға қатысу үлестерінің не заңды
тұлғалар акцияларының жиынтық құнын белгілеу туралы» 2012
жылғы 24 ақпандағы № 84 қаулысына өзгеріс пен толықтыру
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 6 қаулысы
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8357 болып тіркелген, 2013 жылғы 6 маусымда «Заң газеті»
газетінде № 82 (2283) жарияланған).
3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі
мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24
желтоқсандағы № 244 қаулысымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10339 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған) бекітілген Қор биржасы бағалы
қағаздарының ресми тізімі мəселелері бойынша Қазақстан
Республикасының өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесінің 10-тармағы.
4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне бағалы қағаздар нарығы мəселелері бойынша
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2015 жылғы 20 қазандағы № 195 қаулысымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 12338 болып тіркелген, 2015 жылғы 22 желтоқсанда «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
нарығы мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесінің 2-тармағы.
5. «Қазақстан Республикасының қаржы нарығы жəне
қаржы ұйымдары мəселелері бойынша кейбір нормативтік
құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қаңтардағы № 12 қаулысымен (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13308 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 наурызда «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Қазақстан
Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
қаржы нарығы жəне қаржы ұйымдары мəселелері жөніндегі
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 6-тармағы.
6. «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа
жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор
биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту жəне Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27
наурыздағы № 54 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген, 2017
жылғы 14 маусымда Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған)
бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 6-тармағы.
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 19 тамыздағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19260
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 13 тамыз

№132

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер мәселелері бойынша кейбір
қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесі (бұдан əрі – Тізбе) бекітілсін.
2. Тəуекелдер департаменті Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2)
тармақшасында жəне 3-тармағында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Сыртқы коммуникациялар – Ұлттық Банктің баспасөз
қызмет департаменті осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа
жүктелсін.
5. Осы қаулы:
1) Тізбенің 1-тармағының 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін үшінші абзацын;
2) Тізбенің 1-тармағының алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін
сегізінші-отыз сегізінші, тоқсан бесінші-жүз жиырмасыншы абзацтарын, 2 жəне 3-тармақтарын қоспағанда, алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 13 тамыздағы №132 қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесі
1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30
сəуірдегі №71 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11534 болып тіркелген, 2015
жылғы 15 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1-тармақта:
1) жəне 2) тармақшалар алып тасталсын;
16) жəне 17) тармақшалар алып тасталсын;
19) тармақша алып тасталсын;
41) тармақша алып тасталсын;
60) тармақша алып тасталсын;
көрсетілген қаулыға 11-қосымшаға сəйкес бекітілген «Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін
иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың толық топтамасы тапсырылған сəттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген
кезде – 50 (елу) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат
етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының
құжаттарын алған сəттен бастап күнтізбелік 5 (бес) жұмыс күні
ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған
жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде
өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.
Егер оларды қарау барысында осы құжаттарда көрсетілетін
қызметті алушы немесе оның қызметі туралы дəйексіз мəліметтердің бар екені, ұсынылған құжаттардың заңнаманың талаптарға сəйкес келмеуі анықталса, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылған мəліметтердің дəйектілігін тексеру
қажет болған кезде, көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік
көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған өтінішті жəне құжаттарды қарау мерзімін тоқтата тұрады.
Көрсетілетін қызметті алушы ескертулерді жойғаннан жəне
құжаттарды ұсынғаннан кейін оларды қарау мерзімі жаңартылады. Көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды келесі
қарауы осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімдерде
жүзеге асырылады.»;
8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке
күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен
дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;
өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің
нəтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі
үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;»;
24-тармақта:
1) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«уəкілетті органның қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе)
қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау туралы
не оның акцияларын мəжбүрлеп иелену туралы, қаржы ұйымын
лицензиясынан айыру туралы шешімі қабылданғанға дейін немесе қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін
бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы,
мүшесі (трансфер-агенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға жəне оның орынбасары),
бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымның ірі
қатысушысы - заңды тұлғаның басшысы болған адамдар өтініш
берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындала
(сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уəкілетті орган қаржы
ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы нарығында қызметін
жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп иелену туралы, қаржы
ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан
кейін немесе қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен
кейін бес жыл бойы қолданылады;»;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының
тұрақсыздығы.
Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның қаржылық жағдайы тұрақсыздығының белгісі мынадай жағдайлардың бірі болып табылады:
көрсетілетін қызметті алушы заңды өтініш берілген күннен бастап кемінде екі жыл бұрын құрылған;
көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері басқа заңды
тұлғалардың акциялары мен жарғылық капиталына орналастырылған активтері мен қатысу үлесінің жəне инвестициялық
портфельді басқарушының сатып алу үшін болжанған акцияларының сомасын шегергенде, оның активтерінен асатын болса;
көрсетілетін қызметті алушының мүлкінің құны (көрсетілетін
қызметті алушының міндеттемелерін шегергенде) инвестициялық
портфельді басқарушының акцияларын иелену үшін жеткіліксіз
болса;
аяқталған əрбір соңғы екі қаржы жылының нəтижелері бойынша залал шексе;
көрсетілетін қызметті алушы міндеттемелерінің мөлшері
инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жай-күйін
айтарлықтай тəуекелге ұрындыратындай болса;
көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді
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басқарушының алдында мерзімі өткен жəне (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының балансына жатқызылған
берешегінің болуы;
көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді
басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін алуының қаржылық
салдарларын талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық
жай-күйінің нашарлайтынын болжаса;
көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің
тұрақсыз екенін жəне (немесе) инвестициялық портфельді
басқарушыға жəне (немесе) ерікті жинақтаушы қорының салымшыларын (алушыларына) нұқсан келтіру мүмкіндігін
куəландыратын өзге де негіздер;»;
14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«14) уəкілетті орган банкті төлеуге қабілетсіз банктер санатына
жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау, оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын
лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату
немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға
дейін бір жылдан аспайтын кезеңде тұлға бұрын ірі қатысушыжеке тұлға не ірі қатысушы-заңды тұлғаның бірінші басшысы жəне
(немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған
не табылатын жағдайлар негіз болып табылады. Көрсетілген
талап уəкілетті орган банкті төлеуге қабілетсіз банктер санатына
жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау, оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын
лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату
немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан
кейін бес жыл бойы қолданылады.»;
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның
басшы қызметкері туралы қысқаша деректер осы Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне (бұдан
əрі – Тізбе) 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті
алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы – заңды
тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы
мəліметтер Тізбеге 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті
алушының кірісі жəне мүлкі туралы, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат Тізбеге
3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 46-қосымшаға сəйкес бектілген «Қазақстан
Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы
қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімі: олар тапсырылған
күннен бастап 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісіммен бірге
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға
сəйкес электрондық құжат нысанындағы, көрсетілетін қызметті
алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған, шет мемлекеттің аумағындағы эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруға рұқсат беру
туралы сұрау салу;
2) мынадай ақпаратты көрсете отырып шет мемлекеттің
аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру туралы
көрсетілетін қызметті алушы органы шешімінің көшірмесі:
көрсетілетін қызметті алушының толық атауы;
аумағында көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық
бағалы қағаздарын орналастыру жүзеге асырылатын мемлекеттің
(мемлекеттердің) атауы;
орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі,
кепілгерді көрсете отырып қамтамасыз етудің немесе кепілдіктің
болуы жəне түрі, номиналдық құны немесе орналастыру бағасы
(қолданылатын болса) жəне халықаралық сəйкестендіру нөмірі
(ISIN коды) (бар болса);
шығарылымның болжамды көлемі жəне валютасы;
осы эмиссиялық бағалы қағазбен берілетін құқықтар;
осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша сыйақыны есептеу жəне төлеу тəртібі, төлеу мерзімділігі, сондай-ақ эмиссиялық
бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көзделген
эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының маңызды талаптарына қатысты мəліметтер;
шет мемлекеттің аумағында орналастыру кезіндегі сияқты
орналастыру талаптарымен Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы арқылы облигацияларды
сатып алуға ұсыныс беру;
базалық активі көрсетілетін қызметті алушының акциялары болып табылатын акцияларды немесе туынды бағалы қағаздарды
осы акциялардың жалпы санының кемінде жиырма пайызын
Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар
нарығы арқылы сатып алуға ұсыныс беру;
борыштық бағалы қағаздар шығарылымының талаптарында уəкілетті орган төлемге қабілетсіз банкті реттеу шараларын
қолданған жағдайда борыштық бағалы қағаздар мəжбүрлеп
қайта құрылымдалуы мүмкін екені туралы ережелер қамтылады
(шет мемлекеттің аумағында борыштық бағалы қағаздарды
шығаруды жəне (немесе) орналастыруды жүзеге асыратын
Қазақстан Республикасының резидент банкі көрсетеді не егер шет
мемлекеттің аумағында борыштық бағалы қағаздарды шығару
талаптарында Қазақстан Республикасының резидент банкінің
кепілдігін беру көзделген болса);
борыштық бағалы қағаздар шығарылымының талаптарында төлемге қабілетсіз банкке реттеу шаралары қолданылған
жағдайда борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылардың
өздерінің алдындағы міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап етуге құқығы жоқ екені туралы ережелер қамтылады
(шет мемлекеттің аумағында борыштық бағалы қағаздарды
шығаруды жəне (немесе) орналастыруды жүзеге асыратын
Қазақстан Республикасының резидент банкі көрсетеді не егер шет
мемлекеттің аумағында борыштық бағалы қағаздарды шығару
талаптарында Қазақстан Республикасының резидент банкінің
кепілдігін беру көзделген болса);
3) қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге
асыратын қор биржасының бағалы қағаздардың қор биржасының
ресми тізімінің мынадай секторларында (санаттарында) болуын
растайтын құжаты:
уəкілетті орган тіркеген облигациялар шығарылымы – «Негізгі»
алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторының «облигациялар» санатында не «Баламалы» алаңының «борыштық бағалы
қағаздар» секторының «облигациялар» санатында;
уəкілетті орган тіркеген акциялар шығарылымы – «Негізгі»
алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатында не
«Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «стандарт» санатында, не «Баламалы» алаңының «акциялар» секторында;
не қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге
асыратын қор биржасының шет мемлекеттің заңнамасына
сəйкес шығару жоспарланып отырған бағалы қағаздарды қор
биржасының ресми тізімінің мынадай секторларына (санаттарына):
облигациялар шығарылымы – қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми
тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар»
секторының «облигациялар» санатына;
акциялар шығарылымы – қызметін Қазақстан Республикасының
аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің
«Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатына
не «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «стандарт» санатына, не «Баламалы» алаңының «акциялар» секторына енгізуге
келісімін растайтын құжаты;
4) көрсетілетін қызметті алушы орналастыруға рұқсат алуға
арналған құжаттарды ұсыну күніне шығарылымы тіркелген
эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында
орналастыруға рұқсат алу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттардан басқа, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық
бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға
рұқсат алуға арналған мəліметтерді ұсынады;
5) көрсетілетін қызметті алушы базалық активі көрсетілетін
қызметті алушының орналастырылатын эмиссиялық бағалы
қағаздары болып табылатын туынды эмиссиялық бағалы
қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат
алу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттардан басқа, тиісті
шешім қабылданғаннан кейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күн
ішінде көрсетілетін қызметті берушіге туынды бағалы қағаздарды
орналастыру туралы шешім қабылдаған күндегі жағдай бойынша орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздардың базалық
активі болып табылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы туралы орталық депозитарийдегі жарияланған эмиссиялық
бағалы қағаздардың жеке шотынан орталық депозитарийдің
үзінді-көшірмесін ұсынады.
«Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында
Қазақстан Республикасының резидент ұйымының эмиссиялық
бағалы қағаздарын жəне (немесе) базалық активі осы бағалы
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қағаздар болып табылатын туынды бағалы қағаздарды бірмезгілде шығарған жəне (немесе) орналастырған жағдайда осы
тараудың талаптары Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар рыногы туралы заңнамасында жəне Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып қолданылады.»;
10-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар тының 9-тармағының 2) (электрондық құжат түрінде), 3), 4) жəне
5) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық
құжат нысанда жасалған, көрсетілетін қызметті алушының
эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында
орналастыруға рұқсат беру туралы сұрау салуға қоса беріледі.»;
Тізбеге 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электрондық
құжат нысанында жасалған, шет мемлекеттің аумағындағы эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруға рұқсат беру туралы
сұрау салумен толықтырылсын;
қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық
бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға
рұқсат алу үшін мəліметтер Тізбеге 5-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 47-қосымшаға сəйкес бекітілген «Шет
мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидентұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі: олар ұсынылған
күннен бастап 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісіммен бірге
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға
сəйкес электрондық құжат нысанындағы, көрсетілетін қызметті
алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған, шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға рұқсат беру
туралы сұрау салу;
2) мынадай ақпаратты көрсете отырып шет мемлекеттің
аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару туралы
көрсетілетін қызметті алушы органы шешімінің көшірмесі:
көрсетілетін қызметті алушының толық атауы;
эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылуы жүргізілетін
ережелер мен қағидалардың атаулары көрсетіле отырып, заңнамасына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық
бағалы қағаздарын шығару жүзеге асырылатын мемлекеттің
атауы;
шығарылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі, кепілгерді көрсетумен қамтамасыз етудің немесе кепілдіктің болуы жəне түрі, номиналдық құны немесе орналастыру бағасы
(қолданылатын болса) жəне халықаралық сəйкестендіру нөмірі
(ISIN коды) (бар болса);
шығарылымның болжамды көлемі жəне валютасы;
осы эмиссиялық бағалы қағазбен берілетін құқықтар;
осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша сыйақыны есептеу жəне төлеу тəртібі, төлеу мерзімділігі, сондай-ақ эмиссиялық
бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көзделген
эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының маңызды талаптарына қатысты мəліметтер;
базалық активі осы көрсетілетін қызметті алушының акциялары болып табылатын акцияларды немесе туынды бағалы
қағаздарды осы акциялардың жалпы санының кемінде жиырма
пайызын Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы
қағаздар нарығы арқылы сатып алуға ұсыныс беру;
борыштық бағалы қағаздар шығарылымының талаптарында
қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне
қадағалау жөніндегі уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган)
төлемге қабілетсіз банкті реттеу шараларын қолданған жағдайда,
борыштық бағалы қағаздар мəжбүрлеп қайта құрылымдалуы
мүмкін екені туралы ережелер қамтылады (шет мемлекеттің
аумағында борыштық бағалы қағаздарды шығаруды жəне (немесе) орналастыруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының
резидент банкі көрсетеді не егер шет мемлекеттің аумағында
борыштық бағалы қағаздарды шығару талаптарында Қазақстан
Республикасының резидент банкінің кепілдігін беру көзделген
болса);
борыштық бағалы қағаздар шығарылымының талаптарында төлемге қабілетсіз банкке реттеу шаралары қолданылған
жағдайда, борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылардың
өздерінің алдындағы міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап етуге құқығы жоқ екені туралы ережелер қамтылады
(шет мемлекеттің аумағында борыштық бағалы қағаздарды
шығаруды жəне (немесе) орналастыруды жүзеге асыратын
Қазақстан Республикасының резидент банкі көрсетеді не егер шет
мемлекеттің аумағында борыштық бағалы қағаздарды шығару
талаптарында Қазақстан Республикасының резидент банкінің
кепілдігін беру көзделген болса);
3) қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге
асыратын қор биржасының бағалы қағаздардың қор биржасының
ресми тізімінің мынадай секторларында (санаттарында) болуын
растайтын құжаты:
уəкілетті орган тіркеген облигациялар шығарылымы - «Негізгі»
алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторының «облигациялар» санатында не «Баламалы» алаңының «борыштық бағалы
қағаздар» секторының «облигациялар» санатында;
уəкілетті орган тіркеген акциялар шығарылымы - «Негізгі»
алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатына не
«Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «стандарт» санатына
не «Баламалы» алаңының «акциялар» секторында;
не қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге
асыратын қор биржасының шет мемлекеттің заңнамасына
сəйкес шығару жоспарланып отырған бағалы қағаздарды қор
биржасының ресми тізімінің мынадай секторларына (санаттарына):
облигациялар шығарылымын - қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторының
«облигациялар» санатына;
акциялар шығарылымын - қызметін Қазақстан Республикасының
аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің
«Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатына
не «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «стандарт» санатына не «Баламалы» алаңының «акциялар» секторына енгізуге
келісімін растайтын құжаты.
«Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында
Қазақстан Республикасының резидент ұйымының эмиссиялық
бағалы қағаздарын жəне (немесе) базалық активі осы бағалы
қағаздар болып табылатын туынды бағалы қағаздарды бірмезгілде шығарған жəне (немесе) орналастырған жағдайда осы
тараудың талаптары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында жəне Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгіленген ерекшеліктер ескеріле
отырып қолданылады.»;
10-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
9-тармағының 2) (электрондық құжат түрінде) жəне 3) тармақшаларындағы (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық құжат нысанда
жасалған, көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы
қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға рұқсат беру
туралы сұрау салуға қоса беріледі.»;
Тізбеге 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электрондық
құжат нысанында жасалған, шет мемлекеттің аумағындағы
эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға рұқсат беру туралы
сұрау салумен толықтырылсын;
көрсетілген қаулыға 48-қосымшаға сəйкес бектілген «Кредиттік
бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат жəне кредиттік
тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық
жүйелерді қорғау жəне олардың сақталуын қамтамасыз ету
жөніндегі кредиттік бюроға жəне үй-жайларға қойылатын
талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі туралы актіні беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің
нəтижелерін жіберу «электрондық үкіметтің» www.egov.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері: 25 (жиырма
бес) жұмыс күні ішінде;
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде
ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған
жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті
алушының құжаттарын алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні
ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.
5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық
автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – кредиттік
бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат жəне кредиттік

тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық
жүйелерді қорғау жəне олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға жəне үй-жайларға қойылатын талаптарға
кредиттік бюроның сəйкестігі туралы (бұдан əрі – рұқсат) рұқсатты
қоса берумен актіні беру туралы хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген негіздер
бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден дəлелді бас тарту.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны:
электрондық.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті
берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат
нысанында жіберіледі.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш
жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне
мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі
түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30ға дейін.»;
9 жəне 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының
уəкілетті тұлғасының ЭЦҚ-мен куəландырылған көрсетілетін
қызметті берушінің атына кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру
құқығына рұқсат жəне кредиттік тарихтардың деректер базасын,
пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау жəне олардың
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға жəне үйжайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі
туралы рұқсат алу үшін өтініш:
2) мыналарды қамтитын көрсетілетін қызмет алушының
қызметін жүзеге асыру жөніндегі бизнес-жоспар:
көрсетілетін қызмет алушы қызметінің сипаттамасы;
кредиттік тарихтарды қалыптастыру бойынша ақпараттық
процестерді ұйымдастырудың тəртібі мен мерзімдері;
баға саясаты жəне кредиттік есептерге тарифтерді есептеу
тəртібі;
кірістер мен шығыстар туралы таяудағы 3 (үш) жылға арналған
болжам;
көрсетілетін қызмет алушының қызметін дамытудың перспективалық жоспарлары;
3) белгіленген тəртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен құрылтайшы құжаттардың көшірмелері.
10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттар PDF
форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде
ұсынылады.»;
Қосымшаға сəйкес нысан бойынша кредиттік бюро қызметін
жүзеге асыру құқығына рұқсат жəне кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау жəне
олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға
жəне үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның
сəйкестігі туралы актіні беру туралы өтініш Тізбеге 7-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын.
2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Коллекторлық
агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2018 жылғы 11 қаңтардағы № 2 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 16571 болып тіркелген, 2018 жылғы 28 наурызда Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген «Коллекторлық агенттіктерді
есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
9-тармақта:
бірінші бөліктің 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар жəне
кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңына сəйкес мемлекеттің қатысуымен
кредиттік бюромен жасалған ақпарат беру туралы шарттың
көшірмесін;»;
екінші жəне үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы тармақта көзделген, бірнеше парақтан тұратын құжаттар
нөмірленіп жəне тігіліп ұсынылады.
Құжаттардың көшірмелері көрсетілетін қызметті алушының
осындай құжаттарға қол қою құқығы бар лауазымды адамдардың
қол қоюымен расталады.»;
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Өтініш Тізбеге 8-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті
алушының құрылтайшысы (қатысушысы) - заңды тұлға туралы
мəліметтер Тізбеге 9-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Коллекторлық агенттіктің
жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да
көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен)
бірлесіп тікелей немесе жанама түрде иеленетін жəне (немесе) пайдаланатын жəне (немесе) оларға билік ететін немесе
бақылаудағы тұлғалар туралы мəліметтер Тізбеге 10-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын;
6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Борышкерлермен жəне
(немесе) олардың өкілдерімен жəне (немесе) банктік қарыз шарты
немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде кредиторға
міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші тұлғалармен
өзара іс-қимыл жасасатын қызметкерлер туралы мəліметтер
Тізбеге 11-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем ұйымдарына көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2018 жылғы 11 қаңтардағы № 3 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 16583 болып тіркелген, 2018 жылғы 28 наурызда Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілері нің эталондық
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулыға 1-қосымшаға сəйкес бекітілген «Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартында:
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш Тізбеге 12-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Төлем ұйымының акционерлері (қатысушылары) туралы мəліметтер (заңды тұлға үшін)
Тізбеге 13-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Төлем ұйымының
акционерлері (қатысушылары) туралы мəліметтер (жеке тұлға
үшін) Тізбеге 14-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Төлем ұйымының атқарушы органның басшысы (мүшелері) туралы мəліметтер Тізбеге
15-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесіне 1-қосымша
«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы
мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша
Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға, көрсетілетін
қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкері
туралы қысқаша деректер
_____________________________________________________
(қаржы ұйымының атауы)
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Тегі, аты
жəне
əкесінің
аты (ол
бар
болса)

3. Жеке басын куəландыратын құжаттың атауы мен деректері
____________________________________________________
4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)
____________________________________________________
5. Пошталық мекенжайы жəне (немесе) жұмыс орнының
орналасқан жері, байланыс телефоны
____________________________________________________
6. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, балалары) жəне жекжаттары (ата-анасы, ағасы, інісі,
қарындасы, ерлі-зайыптылардың балалары) туралы мəліметтер:

Заңды тұлғалардың
атауын көрсете
отырып, жарғылық
капиталға қатысу сомасы/ сатып алған
акцияларының құны
(мың теңге)

Осы тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды
тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына
арақатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу
үлесі % (пайызбен)
Жеке иелену
Бірлесіп иелену
тікелей жанама пайыз заңды тұлғаның атауы/жеке
тұлғаның тегі, аты, əкесінің
аты (ол бар болса)

1
2
7. Білімі:
Оқу орнының атауы

Түскен күні - аяқтаған күні

Мамандығы

Білімі, біліктілігі туралы
диплом деректері

Оқу орнының орналасқан жері

8. Соңғы үш жылдағы семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мəліметтер:
Ұйымның атауы

Өткізілген күні жəне орны

Сертификат деректері

9. Еңбек қызметі туралы мəліметтер:
Жұмыс кезеңі

Жұмыс орны

Лауазымы

Тəртіптік жазаның болуы

Жұмыстан шығару, қызметінен босату себептері

10. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган)
банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір)
жылдан аспайтын кезеңде көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы
органның (тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам жəне оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы жəне (немесе) қаржы ұйымының
(банк немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болып табылғаны туралы мəліметтер»
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)
11. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің төрт
жəне қатарынан одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша
дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік жəне (немесе) жəне одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы
қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы заңда белгіленген
айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын, бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі,
атқарушы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), эмитент заңды тұлға ірі қатысушының
(ірі акционердің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны туралы мəліметтер» _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)
12. Уəкілетті органның басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу жəне қаржы ұйымындағы, банктік
жəне сақтандыру холдингтеріндегі, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамындағы басшы жəне өзге
қызметкерді қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме
жəне осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетiлсiн)
13. Тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма:
______________________________________________________________________________________________
(ия (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы,
______________________________________________________________________________________________
жауапкершілікке тарту негіздемелерін көрсете отырып,
______________________________________________________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)
14. Жарияланымдары, ғылыми əзірлемелері жəне басқа да жетістіктері:___________________________________
______________________________________________________________________________________________
Осы өтініште қамтылған ақпаратты өзімнің тексергенімді жəне оның дəйектілігі мен толықтығын растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік
беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге жəне ақпараттық
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.
Көрсетілетін қызметті алушы – жеке тұлға
__________________________________________________________________________
(тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса), баспа əріптермен толтырылады)
___________________________
(қолы )
Көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның басшы қызметкерінің (тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса)
____________________________________________________________________________
(басшы қызметкер өз қолымен баспа əріптермен толтырады)
___________________________
(қолы)
Көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы
____________________________________________________________________________
(тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса), баспа əріптермен толтырылады)
___________________________
(қолы)
Күні
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне 2-қосымша
«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін иеленуге
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша
Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы –
заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер
1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мəліметтер
Күні

Сот органының
атауы

Соттың
орналасқан
жері

Жаза түрі

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі
Қылмыстық кодексінің не Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 3 шілдедегі Қылмыстық кодексінің бабы

Соттың процессуалдық шешім
қабылдаған күні

2. Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының
нашарлауы немесе банкротқа ұшырауы фактілерінің болуы: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы): _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(ия (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету қажет)
4. Осы мəселеге қатысы бар басқа ақпарат:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның дəйекті əрі толық екенін растаймын.
Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға
_____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар боса), баспа əріптермен толтырылады)
__________________
Көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның басшы қызметкерінің (тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса)
___________________________________________________________________________
(басшы қызметкер өз қолымен баспа əріптермен толтырады)
__________________________
(қолы)
Көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы
____________________________________________________________________________
(тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса), баспа əріптермен толтырылады)
___________________________
(қолы)
Күні
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне 3-қосымша
«Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

1. Тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса), жеке сəйкестендіру
нөмірі
____________________________________________________
2. Азаматтығы
____________________________________________________

Туған Туыстық
Жұмыс
жылы қатынасы орны жəне
лауазымы

Көрсетілетін қызметті алушының кірісі жəне мүлкі туралы, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша
берешегінің болуы туралы ақпарат
1. Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
________________________________________________________________________________
2. Атауы жəне жеке басын куəландыратын құжаттың деректемелері)
_____________________________________________________________________
(сериясы, нөмірі жəне кім жəне қашан берді)

№
1.

Атауы
Есепті кезеңде алынған
кірістер:

Өлшем
бірлігі

Өткен есепті кезеңде
Кіріс (берешек)
Саны
сомасы
Актив құны (теңге)
X

Есепті кезеңде
Есепті кезеңдегі өзгерістер
Кіріс (берешек)
Кіріс (берешек)
Саны
сомасы
Саны
сомасы
Актив құны (теңге)
Актив құны (теңге)
X
X

(Жалғасы 23-бетте)
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(Жалғасы. Басы 21-22-беттерде)

1.1
1.2

Жалақы
Ұйымның жарғылық капиталына (акциялар) қатысу
үлесінен дивидендтер
жəне кіріс
Салымдар бойынша
сыйақы
Мүлікті жалға тапсырудан
түскен кіріс
Кəсіпкерлік қызметтен
түскен кіріс
Мүлікті сатудан түскен
кіріс
Кірістің басқа түрлері (таратып көрсету)
Мүлік:
Ақша: ұлттық валютада,
оның ішінде:
шетел валютасындағы
банк шоттарындағы
қолма-қол ақша, оның
ішінде:
банк шоттардағы
қолма-қол ақша
Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете
отырып), оның ішінде жай
акциялар, артықшылықты
акциялар, облигациялар
Қаржы ұйымының ірі
қатысушысына тиесілі
акциялар санының
ұйымдардың (атауын
көрсету) дауыс беретін
акцияларының немесе олардың оның ішінде
Қазақстан Республикасы
резиденті еместердің
жарғылық капиталына
қатысу үлесінің
(пайызбен) жалпы санына
арақатынасы
Жылжымайтын мүлік
(атауын жəне орналасқан
жерін көрсете отырып)
Басқа мүлік
(таратып көрсету)

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2n
3.

Барлық міндеттемелер
бойынша берешек
Өтелмеген қарыздар
Қарыздар бойынша
мерзімі өткен берешек
Міндеттемелер бойынша
басқа да берешек
(таратып көрсету)

3.1
3.2
3.3
3n

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

3. Жарғылық капиталда есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы____________
___________________________________________________________________________________________________
4. Заңды мекенжайы жəне (немесе) тұрғылықты жер_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5. Телефоны:
үйінің ______________________________________________________________________________________________
жұмыс _____________________________________________________________________________________________
6. Есепті кезең_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
7. Көрсетілетін қызметті алушының кірісі жəне мүлкі, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегі туралы ақпарат
__________________________________________________________________
Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның дəйекті əрі толық екенін растаймын.
Көрсетілетін қызметті алушы
__________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
__________________________
(қолы)
Күні
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне
4-қосымша
«Қазақстан Республикасының
резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын
шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан
Шет мемлекеттің аумағындағы эмиссиялық бағалы
қағаздарды орналастыруға рұқсат беру туралы сұрау салу
____________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының атауы мен
мекенжайы)
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 22-1-бабына сəйкес шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға
жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беруді сұрайды жəне мынадай ақпаратты ұсынады:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Толтыру үшін
ақпарат
Эмиссиялық бағалы қағаздың түрі
Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге
асыратын қор биржасының ресми тізімінің секторы
(санаты)
Эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару шарттарын
орындау не уақтылы орындамау немесе орындамау
туралы ақпарат
Эмиссиялық бағалы қағаздардың делистингі жағдайлары
туралы ақпарат
Левередж шамасы
Пруденциялық нормативтерді жəне Қазақстан
Республикасының банктік заңнамасында белгіленген
сақтауға міндетті басқа нормалар мен лимиттерді сақтау
не сақтамау туралы ақпарат

Ескертпе:
1. 3-тармақта акцияларды қоспағанда айналыстағы эмиссиялық
бағалы қағаздар бойынша ақпарат көрсетіледі.
2. 4-тармақта облигацияларды ұстаушылар келіскен жағдайда, акцияларды жəне облигациялардың ерікті делистингін қоспағанда, айналыстағы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
ақпарат көрсетіледі.
3. 5-тармақта банкті, банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымды жəне ұлттық басқарушы холдингті қоспағанда, осы рұқсатты алу үшін құжаттарды қаржы
нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау
жөнiндегi уəкілетті органға (бұдан əрі – уəкілетті орган) ұсыну
алдындағы соңғы тоқсанның қорытындылары бойынша ақпарат
көрсетіледі.
Левередж шамасын шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес
құрылған, тиімді басқару орны (нақты басқару органдары)
Қазақстан Республикасында орналасқан заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан
да көп пайызы меншігіндегі жəне (немесе) осы заңды тұлғаның
(банкті, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымды жəне ұлттық басқарушы холдингін қоспағанда)
міндеттемелері бойынша кепілгер, оның ішінде бірлескен кепілгер
болатын көретілетін қызметті алушы көрсетеді.
4. 6-тармақта рұқсатты алу үшін құжаттарды ұсыну күнінің
алдындағы есепті күнге жəне құжаттарды беру күніне дейін
үш ай бұрынғы кезеңдегі ақпарат көрсетіледі (банк жəне банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым
көрсетеді).
Көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы (қол қоюға
уəкілетті адам) уəкілетті органға ұсынылған құжаттардағы

ақпараттың дəйекті болуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім береді.
Бірінші басшы (қол қоюға уəкілетті адам)
Электрондық цифрлық қолтаңбасы

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне
5-қосымша

«Қазақстан Республикасының
резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын
шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша
Көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы
қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға
рұқсат алуға арналған мəліметтер
1. Көрсетілетін қызметті алушының ұйымдық-құқықтық нысаны
көрсетілген атауы.
2. Тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып көрсетілетін қызметті
алушының эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымын
тіркеген шет мемлекет органының атауы.
3. Қағидаларына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының
эмиссиялық бағалы қағаздарының орналастырылуы жүргізілетін
қор биржасының атауы.
4. Көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы қағаздарының орналастырылуы жүргізілетін ережелер мен қағидалардың атауы.
5. Халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды).
6. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының валютасы
жəне нысаны.
7. Көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы
қағаздар шығарылымының жалпы көлемі, номиналды құны.
8. Көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыру құнын айқындау
шарттары, айналысқа жіберу жəне орналастыру мерзімі.
9. Төлем агенті туралы ақпарат.
10. Көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы
қағаздарын өтеу тəртібі, оларды болжамды өтеу мерзімі.
11. Көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы
қағаздары шығарылымының талаптары туралы ақпаратты алуға
арналған дереккөздер, байланыс деректемелері.
Көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы (қол қоюға
уəкілетті адам) уəкілетті органға ұсынылған құжаттардағы ақпараттың дəйекті болуын қамтамасыз етеді.
Бірінші басшы (қол қоюға уəкілетті адам)
Электрондық цифрлық қолтаңбасы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесіне 6-қосымша
«Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан
Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық
бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына қосымша
Шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы
қағаздарды шығаруға рұқсат беру туралы сұрау салу
___________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының атауы мен мекенжайы)
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 22-1-бабына сəйкес шет
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мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға
жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беруді сұрайды жəне мынадай ақпаратты ұсынады:
№
Толтыру үшін ақпарат
1. Эмиссиялық бағалы қағаздың түрі
2. Қазақстан Республикасының аумағында
қызметін жүзеге асыратын қор биржасының
ресми тізімінің секторы (санаты)
3. Эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару
шарттарын орындау не уақтылы орындамау немесе орындамау туралы ақпарат
4. Эмиссиялық бағалы қағаздардың
делистингі жағдайлары туралы ақпарат

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігін толығымен растайды.
Көрсетілетін қызметті алушы өтініш беруге уəкілеттік берген
тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), лауазымы ______
___________________________________________________
__________________
(қолы)
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.
20__ жылғы «___» _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесіне 8-қосымша

5. Левередж шамасы
6. Пруденциялық нормативтерді жəне
Қазақстан Республикасының банктік
заңнамасында белгіленген сақтауға
міндетті басқа нормалар мен лимиттерді
сақтау не сақтамау туралы ақпарат
Ескертпе:
1. 3-тармақта акцияларды қоспағанда айналыстағы эмиссиялық
бағалы қағаздар бойынша ақпарат көрсетіледі.
2. 4-тармақта облигацияларды ұстаушылар келіскен жағдайда, акцияларды жəне облигациялардың ерікті делистингін қоспағанда, айналыстағы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
ақпарат көрсетіледі.
3. 5-тармақта банкті, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымды жəне ұлттық басқарушы холдингті
қоспағанда, осы рұқсатты алу үшін құжаттарды қаржы нарығын
жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөнiндегi
уəкілетті органға (бұдан əрі – уəкілетті орган) ұсыну алдындағы
соңғы тоқсанның қорытындылары бойынша ақпарат көрсетіледі.
Левередж шамасын шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес
құрылған, тиімді басқару орны (нақты басқару органдары)
Қазақстан Республикасында орналасқан заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан
да көп пайызы меншігіндегі жəне (немесе) осы заңды тұлғаның
(банкті, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымды жəне ұлттық басқарушы холдингін қоспағанда)
міндеттемелері бойынша кепілгер, оның ішінде бірлескен кепілгер
болатын көретілетін қызметті алушы көрсетеді.
4. 6-тармақта рұқсатты алу үшін құжаттарды ұсыну күнінің
алдындағы есепті күнге жəне құжаттарды беру күніне дейін
үш ай бұрынғы кезеңдегі ақпарат көрсетіледі (банк жəне банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым
көрсетеді).
Көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы (қол қоюға
уəкілетті адам) уəкілетті органға ұсынылған құжаттардағы
ақпараттың дəйекті болуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім береді.
Бірінші басшы (қол қоюға уəкілетті адам)
Электрондық цифрлық қолтаңбасы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесіне 7-қосымша
«Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына
рұқсат жəне кредиттік тарихтардың деректер базасын,
пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау жəне
олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік
бюроға жəне үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік
бюроның сəйкестігі туралы актіні беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына қосымша
Нысан
Кімге ______________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
кімнен _____________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)
Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат
жəне кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау жəне олардың сақталуын
қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға жəне үй-жайларға
қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі туралы актіні
беру туралы өтініш
Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат
жəне кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау жəне олардың сақталуын
қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға жəне үй-жайларға
қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі туралы актіні
беруіңізді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері (нақты
мекенжайы): __________________________________________
_____________________________________________________.
(индексі, облысы, қаласы, ауданы, көшесі, үйінің нөмірі,
бизнес сəйкестендіру нөмірі, телефоны, факсы)
2. Көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы жəне бас
бухгалтері туралы мəліметтер: ____________________________
______________________________________________________.
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), туылған күні жəне
жылы, байланыс телефондарының нөмірлері)
3. Көрсетілетін қызметті алушының акционерлері (құрылтайшылары, қатысушылары) туралы мəліметтер:
жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса),
туылған күні жəне жылы: ________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________;
заңды тұлғалар үшін - толық атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы мəліметтер, жарғылық капиталының мөлшері:
___________________________________________________.
4. Төлем тапсырмалары, кассалық кіріс ордерлері – толық
төлегенін растайтын құжаттардың деректемелері көрсетілген
жарғылық капиталдың мөлшері (акционерлік қоғамның ұйымдыққұқықтық нысанындағы заңды тұлғаларды қоспағанда):
______________________________________________
______________________________________________.
5. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу
туралы куəліктің нөмірі мен күні (акционерлік қоғамның ұйымдыққұқықтық нысанындағы заңды тұлғалар үшін):
__________________________________________________
____________________________________________________
6. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналар мен парақтар саны:
___________________________________________________
____________________________________________________.

«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан
___________________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің аумақтық филиалының
толық атауы)
кімнен _____________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)
Өтініш
Коллекторлық агенттік ретінде есептік тіркеуден өткізуді
сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Бизнес-сəйкестендіру нөмірі ________________________
2. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері жəне
нақты мекенжайы_______________________________________
____________________________________________________
(индексі, облысы, қаласы, ауданы, көшесі, үйінің, офисінің
нөмірі)
___________________________________________________
(телефоны, факс нөмірі, электрондық поштасының
мекенжайы, интернет-ресурсы)
3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналар мен парақтар саны:________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың дəйектілігін,
сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің аумақтық филиалына
өтінішті қарауға байланысты сұратылған қосымша ақпарат пен
құжаттардың уақтылы ұсынылғанын растаймын.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.
Өтініш беруге уəкілетті адамның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар
болса), лауазымы ______________________________________
__________________________________________________
(қолы)
20__ жылғы «___» _____________
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне
9-қосымша
«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша
Нысан
Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы
(қатысушысы) – заңды тұлға туралы мəліметтер
___________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)
20 __ жылғы «___» __________
1. Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы
(қатысушысы)________________________________________
____________________________________________________
(толық атауы)
2. Орналасқан жері
____________________________________________________
(пошталық индексі, мекенжайы, телефоны мен факсының
нөмірі,
___________________________________________________
бар болса электрондық поштасының мекенжайы)
___________________________________________________
3. Бизнес-сəйкестендіру нөмірі ________________________
4. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер
___________________________________________________
(құжаттың атауы, нөмірі жəне берілген күні, кім берді)
5. Резиденттігі________________________________________
6. Қызметінің негізгі түрі _____________________________
___________________________________________________
7. Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына
қатысу үлесі __________________________________________
___________________________________________________
8. Заңды тұлғалардың толық атауы мен тұрған жерін көрсете
отырып, көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының
(қатысушысының) өзге заңды тұлғаларды құруға жəне оның
қызметіне құрылтайшы (қатысушы), акционер ретінде қатысуы
туралы мəліметтер _____________________________________.
9. Ұйымдардың толық атауы мен орналасқан жерін көрсете
отырып, көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы
(қатысушысы) қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар,
холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы
мəліметтер __________________________________________.
10. Қаржы нарығын жəне қарыжы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган аталған коллекторлық агенттікті «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы
6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 9-бабының
1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша тізілімнен алып тастау туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын
кезеңде құрылтайшы (акционер, қатысушы) не құрылтайшының
(қатысушының) басшы қызметкері бұдан бұрын коллекторлық
агенттіктің бірінші басшысы немесе құрылтайшысы (қатысушысы)
болғаны жөніндегі мəліметтер _______________
___________________________________________________
11. Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) басшысы туралы мəліметтер _______________________
___________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.
20__ жылғы «___» _____________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне 10-қосымша
«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша
Нысан
Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе
одан да көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама түрде иеленетін
жəне (немесе) пайдаланатын жəне (немесе) оларға билік ететін немесе бақылайтын тұлғалар
туралы мəліметтер
1-кесте. Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын өзі дербес немесе
басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама түрде иеленетін жəне (немесе) пайдаланатын жəне (немесе) оларға
билік ететін немесе бақылайтын тұлғалар (бұдан əрі – қатысушы (иеленуші) туралы мəліметтер
№ Бизнес-сəйкестендіру
нөмірі (заңды
тұлға үшін), жеке
сəйкестендіру
нөмірі (жеке тұлға
үшін) немесе басқа
жеке сəйкестендіру
нөмірі (Қазақстан
Республикасының
бейрезиденттері үшін)

Резиденттігі Атауы Алынбаған немесе
өтелмеген соттылығының
болуы туралы мəліметтер
(жеке тұлға үшін) (иə (жоқ),
құқық бұзушылықтың,
қылмыстың қысқаша сипаттамасы, жауапкершілікке
тарту негізін көрсете
отырып, қылмыстық
жауапкершілікке
тарту туралы үкімнің
деректемелері)

(Соңы 24-беттее)

Қаржы нарығын жəне қаржы
Қызмет түрінің
сипаттамасы
ұйымдарын реттеу, бақылау
жəне қадағалау жөніндегі
уəкілетті орган аталған
коллекторлық агенттікті
«Коллекторлық қызмет туралы»
2017 жылғы
6 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы
9-бабының 1-тармағы бірінші
бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6) жəне
7) тармақшаларында көзделген
негіздер бойынша тізілімнен
алып тастау туралы шешім
қабылдағанға дейін бір жылдан
аспайтын кезеңде құрылтайшы
(акционер, қатысушы)

RESMI
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(Соңы. Басы 21-23-беттерде)

1

2

3

4

5

___________________________________________________
(телефоны, факсы, электрондық поштасының мекенжайы,
интернет-ресурсы (бар болса)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесіне 12-қосымша

не құрылтайшының
(қатысушының) басшы
қызметкері бұдан бұрын
коллекторлық агенттіктің
бірінші басшысы немесе
құрылтайшысы (қатысушысы)
болғаны жөніндегі мəліметтер
6

Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мəліметтер:_____
___________________________________________________
(құжаттың атауы, нөмірі жəне берілген күні, кім берді)

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік
тіркеуден өткен төлем ұйымдарының тізіліміне енгізу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша
7

Қазақстан Республикасының резиденті (бейрезиденті):
___________________________________________________
Қызметтің түрі:______________________________________

Нысан
Қазақстан РеспубликасыныңҰлттық Банкі
Өтініш
_____________________________________________________
(төлем ұйымының атауы жəне бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

кестенің жалғасы
Қатысушыға (иеленушіге) тиесілі қатысу үлестерінің жалпы санына арақатынасы
жеке
тікелей

төлем ұйымын есептік тіркеуді жəне төлем ұйымын төлем
ұйымдарының тізіліміне енгізуді сұрайды

жанама

Коллекторлық
Коллекторлық
Коллекторлық
агенттіктің жарғылық агенттіктің жарғылық
агенттіктің
капиталындағы
капиталындағы
жарғылық
қатысу үлесі
қатысу үлесі
капиталындағы
(пайызбен)
(теңгемен)
қатысу үлесі
(пайызбен)
8

9

Қатысушының, (иеленушінің)
коллекторлық агенттіктің
жарғылық капиталындағы
қатысу үлестерін иеленетін
ұйымдағы қатысу үлесі
(пайызбен)

Тиесілі
акциялардың
саны (дана)
(қатысу үлесі)
(теңгемен)

Жанама түрде
иелену жүзеге
асырылатын
ұйымның атауы

11

12

13

10

кестенің жалғасы
коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің санына
бірлескен
тікелей

жанама

Коллекторлық
агенттіктің
жарғылық
капиталындағы
қатысу үлесі
(пайызбен)

Коллекторлық
агенттіктің
жарғылық
капиталындағы
қатысу үлесі
(теңгемен)

Коллекторлық
агенттіктің
жарғылық
капиталындағы
қатысу үлесі
(пайызбен)

Қатысушының, (иеленушінің)
коллекторлық агенттіктің
жарғылық капиталындағы
қатысу үлестеріне иеленетін
ұйымдағы қатысу үлесі
(пайызбен)

14

15

16

17

Тиесілі
Жанама түрде
акциялардың саны иелену жүзеге
(дана) (қатысу
асырылатын
үлесі) (пайызбен) ұйымның атауы

18

19

Ескертпе:
1-кестеде заңды тұлғалар бойынша қатысушының, (иеленушінің) жарғылық капиталындағы акцияларын не қатысу үлестерін тікелей
немесе жанама түрде иеленетін жəне (немесе) пайдаланатын жəне (немесе) оларға билік ететін тұлғалар туралы, қатысушының
(иеленушінің) жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылық берілген жəне қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының жиырма бес пайызынан астамын иеленетін жеке тұлғалары туралы мəліметтерге дейін
көрсетіледі.
2-кесте. Коллекторлық агенттікке бақылауды жүзеге асыратын тұлғалардың тізімі
№ Бизнес-сəйкестендіру нөмірі
(заңды тұлға үшін), жеке
сəйкестендіру нөмірі (жеке
тұлға үшін) немесе басқа
жеке сəйкестендіру нөмірі
(Қазақстан Республикасының
бейрезиденттері үшін)
1

Заңды тұлғаның атауы
Бақылау Коллекторлық агенттікке бақылауды жүзеге асыранемесе жеке тұлғаның
негізі
тын тұлғаның дауыс беретін акцияларының (жарғылық
капиталдағы қатысу үлестері)
тегі, аты, əкесінің аты (ол
20 пайызынан астамын иеленетін ұйымдар туралы
бар болса), (алынбаған
мəліметтер
немесе өтелмеген
соттылығының болуы туұйымның атауы
акцияларды иелену (жарғылық
ралы мəліметтер)
капиталындағы) үлесі

2

3

4

5

6

Ескертпе:
3-бағанда алынбаған немесе өтелмеген соттылығы болуы немесе жеке адамға, отбасыға жəне кəмелетке толмағандарға, адамның
жəне азаматтың конституциялық жəне өзге де құқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздеріне
жəне қауіпсіздігіне, меншікке, қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тəртіпке, халық денсаулығына жəне имандылыққа, бейбітшілік пен
адамзаттың қауіпсіздігіне, коммерциялық жəне өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару
мүдделеріне, сот төрелігіне жəне жазалардың орындалу тəртібіне, басқару тəртібіне қарсы, экономикалық қызмет, ақпараттандыру жəне
байланыс салаларындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, сондай-ақ əскери қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық
қудалауға ұшырайтыны немесе ұшырағаны (өздеріне қатысты қылмыстық қудалау Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік
кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақшалары негізінде тоқтатылған адамдарды қоспағанда) туралы ақпарат көрсетіледі.
Егер иə деп жазылса, онда қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы үкімнің күні мен нөмірі, Қазақстан Республикасы Қылмыстық
кодексінің бабы көрсетілсін.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.
Бірінші басшы немесе қол қоюға уəкілетті адам
_____________________________________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» _________

1. Төлем ұйымының орналасқан жері:___________________
___________________________________________________
(индексі, қаласы (облысы), ауданы, көшесі, үйінің
(офисінің) нөмірі
___________________________________________________
(телефоны, факсы, электрондық поштасының мекенжайы,
интернет-ресурсы (бар болса)
2. Төлем ұйымын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер:_____________________________________________
___________________________________________________
(құжаттың атауы, нөмірі жəне берілген күні, кім берген)
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 31 тамыздағы № 215 қаулысымен (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14347 болып
тіркелген) бекітілген Төлем ұйымдарының қызметін ұйымдастыру
қағидаларының 3-тармағына сəйкес көрсету үшін жоспарланып
отырған төлем қызметтерінің тізбесі:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3)___________________________.
4. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік
тіркеуден өткен төлем ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағына сəйкес
ұсынылатын құжаттардың тізбесі:
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Ұсынылып отырған мəліметтерді тексергенімді жəне олардың
дəйекті əрі толық болып табылатынын растаймын.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.
Төлем ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған жағдайда –
оның орнындағы адам)
___________________________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
___________
қолы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесіне 13-қосымша
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік
тіркеуден өткен төлем ұйымдарының тізіліміне енгізу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша
Нысан
Төлем ұйымының акционерлері (қатысушылары)
туралы мəліметтер (заңды тұлға үшін)
___________________________________________________
(төлем ұйымының атауы жəне бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
1. Төлем ұйымының акционері (қатысушысы) туралы
мəліметтер: __________________________________________
(атауы)
___________________________________________________
(бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Орналасқан жері:____________________________________
___________________________________________________
(индексі, қаласы (облысы), ауданы, көшесі,
үйдің (офистің) нөмірі)

«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Көрсетілетін қызметті алушының толық атауы __________________________________________
№

Қызметкердің тегі, аты, əкесінің
аты (ол бар болса) (тегі, аты,
əкесінің аты өзгерген жағдайда
жеке басын куəландыратын
құжатқа толық сəйкес - олар
қашан жəне қандай себеппен
өзгергенін көрсету)

Туған
күні
жəне
жері

2

3

1

Тұрақты мекенжайы,
телефон нөмірлері
(елді мекенінің кодын қоса алғанда,
толық мекенжайын,
қызметтік, үй, байланыс телефондарының
нөмірлерін көрсету)
4

АзаматЖеке басын
Білімі, оның
Жұмыс
тығы куəландыратын ішінде техникалық тəжіқұжаттың толық жəне кəсіби білімі, рибесі
деректемелері
орта білімнен
кейінгі немесе
жоғары білімі

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» __________

20 __ жылғы «____» _____________
Осы ақпаратты тексергенімді жəне дəйекті əрі толық болып
табылатынын растаймын.
Төлем ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған жағдайда –
оның орнындағы адам)__________________________________
___________________________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
__________
қолы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне 14-қосымша
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік
тіркеуден өткен төлем ұйымдарының тізіліміне енгізу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша
Нысан
Төлем ұйымының акционерлері (қатысушылары) туралы
мəліметтер (жеке тұлға үшін)
___________________________________________________
(төлем ұйымының атауы жəне бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
1. Төлем ұйымының акционері (қатысушысы) туралы мəліметтер: ______________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
___________________________________________________
(жеке сəйкестендіру нөмірі)
Туған күні__________________________________________
Азаматтығы________________________________________
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректемелері_____
___________________________________________________
(құжат, нөмірі, сериясы (бар болса) жəне
берілген күні, кім берді)
Тұрғылықты жері
__________________________________________________
(индексі, қаласы (облысы), ауданы, көшесі, үйдің
(офистің) нөмірі)
_____________________________________________________
(телефоны, факсы , электрондық пошта мекенжайы
(бар болса)
Жұмыс орны (орналасқан жерін көрсете отырып), лауазымы
___________________________________________________
2. Төлем ұйымының капиталындағы үлесінің мөлшері:
____________ жағдай бойынша
күні
20 __ жылғы «____» _____________
Осы ақпаратты тексергенімді жəне дəйекті əрі толық болып
табылатынын растаймын.
Төлем ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған жағдайда –
оның орнындағы адам)
___________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
__________
қолы

Нысан
Төлем ұйымының атқарушы органының басшысы (мүшелері)
туралы мəліметтер
____________________________________________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының атауы жəне бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
____________________________________________________________________________________________________
(лауазымы)
1. Жалпы мəліметтер:
Тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)

__________________________________________________________________________________
(жеке басын куəландыратын құжатқа сəйкес, тегі, аты, əкесінің аты өзгерген жағдайда – олар
қашан жəне қандай себептермен өзгертілді)

Жеке сəйкестендіру нөмірі

__________________________________________________________________________

Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері

__________________________________________________________________________
(құжаттың атауы, нөмірі, сериясы (бар болса) жəне берілген күні, кім берді)

Тұрғылықты жері

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(үйдің, қызметтік телефондарының нөмірлерін, сондай-ақ электрондық пошта мекенжайын қоса
алғанда, тұрғылықты жері)

Азаматтығы
2. Білімі:
Білімі, оның ішінде
жұмыс саласына
сəйкес келетін кəсіби
білімі

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің атауы мен орналасқан жері, оқыған кезеңі, тағайындалған
біліктілігі, дипломның немесе білімі туралы өзге құжаттардың деректемелері)

3. Жұмыс орындары мен лауазымдарының толық тізбесі:
№

Жұмыс істеу кезеңі (ай (жыл)

Ұйымның атауы, атқарған қызметтері

Лауазымдық міндеттері

15

Ескертпе:
1. 8-бағанда лауазымдық міндеттерін, кəсіби дағдыларын көрсете отырып, басшы лауазымындағы жұмыс тəжірибесі көрсетіледі.
2. 9-бағанда жеке адамға, отбасыға жəне кəмелетке толмағандарға, адамның жəне азаматтың конституциялық жəне өзге де құқықтары
мен бостандықтарына, мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздеріне жəне қауіпсіздігіне, меншікке, қоғамдық қауіпсіздік пен
қоғамдық тəртіпке, халық денсаулығына жəне имандылыққа, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне, коммерциялық жəне өзге де
ұйымдардағы қызмет мүдделеріне, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне, сот төрелігіне жəне жазалардың орындалу тəртібіне, басқару тəртібіне қарсы, экономикалық қызмет, ақпараттандыру жəне байланыс салаларындағы қылмыстық құқық
бұзушылықтар, сондай-ақ əскери қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы немесе
қылмыстық қудалауға ұшырайтыны немесе ұшырағаны (өздеріне қатысты қылмыстық қудалау 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақшалары негізінде тоқтатылған адамдарды
қоспағанда) туралы ақпарат көрсетіледі.
Егер иə деп жазылса, онда қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы үкімнің күнін жəне нөмірін, Қазақстан Республикасы Қылмыстық
кодексінің бабын көрсету қажет.
3. 10-бағанда егер қызметкер бұдан бұрын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы коллекторлық агенттікті «Коллекторлық
қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 9-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5),
6) жəне 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде коллекторлық агенттіктің басшы қызметкері не оның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да
көп пайызын иеленген тұлға болып табылғаны туралы ақпарат көрсетіледі.
Егер иə деп жазылса, онда ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету қажет.
4. 11-бағанда егер иə деп жазылса, есепке қою күні жəне есепке қою жүзеге асырылған ұйымның атауы көрсетіледі.
5. 12-бағанда егер иə деп жазылса, мемлекеттік қызметтен немесе арнайы жəне құқық қорғау органдарынан босатылған күні
көрсетіледі.
6. 13-бағанда егер иə деп жазылса, мемлекеттік қызметтің тоқтатылған күні көрсетіледі.
7. 14-бағанда егер иə деп жазылса, босатылған күні жəне коллекторлық агенттіктің атауы көрсетіледі.
Бірінші басшы немесе қол қоюға уəкілетті адам
_______________________________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
_______________
қолы

3. Төлем ұйымы акционерінің (қатысушысының) басшысы туралы мəліметтер:_________________________________________
___________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша

кестенің жалғасы
Бұрын өзінің
Заңның
Өтелмеген Коллекторлық Психологиялық- Мемлекеттік
Осы ақпаратты өзім
лауазымдық
5-бабында
немесе
агенттіктің бас- неврологиялық, қызметтен нетексергенімді жəне
көзделген
өкілеттіктеріне орай
алынбаған шы қызметкері туберкулездік,
месе арнайы
ол дəйекті əрі толық
осы коллекторлық
талаптарды
соттылығы
не оның
наркологиялық
жəне құқық
болып табылатынын
агенттіктің қызметін
бұзғаны үшін
ның болуы
жарғылық
диспансерлерде
қорғау оррастаймын, сондайгандарынан
тексерулер нысанын- коллекторлық ақ дербес деректерді
(иə (жоқ) капиталындағы есепте тұрған
теріс себепда бақылау жөніндегі
агенттіктен
қатысу
(иə (жоқ)
жинауға жəне өңдеуге
босатылған
тер бойынша
мемлекеттік функцияүлестерінің он
жəне ақпараттық
босатылған
ларды орындаған не
(иə (жоқ)
немесе одан
жүйелердегі заңмен
өзінің құзыретіне сəйкес
(иə (жоқ)
да көп пайықорғалатын құпияны
осы коллекторлық
зын иеленген
құрайтын мəліметтерді
агенттіктің қызметімен
тұлға болып
пайдалануға
байланысты болған (иə
табылған
келісімімді беремін
(жоқ)
(иə (жоқ)
(қызметкердің қолы)

____________ жағдай бойынша
күні

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне
15-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне 11-қосымша

Нысан
Борышкерлермен жəне (немесе) олардың өкілдерімен жəне (немесе) банктік қарыз шарты немесе
микрокредит беру туралы шарт шеңберінде кредиторға міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші
тұлғалармен өзара іс-қимыл жасасатын қызметкерлер туралы мəліметтер

2. Төлем ұйымының капиталындағы үлесінің мөлшері:

4. Төлем ұйымында лауазымдық (функционалдық) міндеттер аясының сипаттамасы (лауазымдық міндеттердің тізбесі):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. Өзге ақпарат:
Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы

Иə (жоқ)
(егер болса, сот үкімінің деректемелері, 2014 жылғы
3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық
кодексінің бабы) көрсетіледі

Қаржы ұйымын мəжбүрлеп таратуға жəне (немесе) қаржы нарығында
қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған оны консервациялау не
оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім қабылданғанға дейін, не қаржы ұйымын
мəжбүрлеп тарату туралы не «Оңалту жəне банкроттық туралы»
2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңында
айқындалған тəртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімінің
заңды күшіне енуіне дейін кемінде бір жылдан аспайтын кезеңде
қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы
органының мүшесі, бас бухгалтері болып табылса

Иə (жоқ)
(егер болса, ұйымның атауы, лауазымы, қаржы ұйымын
мəжбүрлеп таратуға жəне (немесе) қаржы нарығында
қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған оны консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы
ұйымын лицензиядан айыру туралы шешімнің, не қаржы
ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы не «Оңалту жəне
банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан
Республикасының Заңында айқындалған тəртіппен оны
банкрот деп тану туралы сот шешімінің деректемелері
көрсетіледі.

Өзге ақпарат (бар болса)
Осы ақпаратты тексергенімді жəне дəйекті əрі толық болып табылатынын растаймын.
Төлем ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам)_____________________________
____________________________________________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
__________қолы
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 13 тамыздағы Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19259 болып енгізілді.

